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Wstęp 

W literaturze dotyczącej sektora nasiennego mało m1e.1sca posw1ęcono 
dot,1d nasiennictwu roślin ozdobnych. Wynika to ze znacznie mniejszej skali war
tości produkcji w porównaniu do nasion rolniczych czy warzyw. Tymczasem Pol
ska hyła i jest liczącym si(, rynkiem nasion roślin ozdobnych w Europie, a co 
najmniej 50 firm stale sprzedaje w naszym kraju nasiona kwiatów (dla porówna
nia - we Francji ponad 150 [Gu1HARD 2003]) . Celem opracowania jest próba 
syntetycznego przedstawienia stanu nasiennictwa roślin ozdobnych w Polsce. 

Początki i okres do roku 1939 

Począ tki nasiennictwa roślin ozdobnych w Polsce sięgają XIX wicku. Polacy 
uczyli siG go od ogrodników niemieckich i francuskich. Wśród pionierów nasien
nictwa kwiatów w Europie należy wymienić Christiana Reichcrta, radnego z Er
furtu, popularyza tora hodowli i nasiennictwa kwiatów oraz Piotra Filipa Vilmori
na ze słynnej rodziny ogrodników francuskich [JANKOWSKI 1972]. 

Przed rokiem 1939 istniał w Polsce rynek na nasiona kwiatów, jednak re
produkcja krajowa była mała, gdyż większość nasion importowano. Największymi 

importerami nasion kwiatów do Polski przed Il wojną światową były 3 firmy: 
Braci Hoscr z Warszawy, Jana Ulricha z Warszawy oraz E mila Frcegiego z Kra
kowa. Emil Frcegc nic tylko hodował warzywa i kwiaty, ale także produkował 
i eksportował ich nasiona . Inne firmy ogrodnicze, np. T Otmianowskicgo w Poz
naniu czy B. Hozakowskiego w Toruniu, handlowały nasionami warzyw i kwiatów 
z importu [KORO HODA 1960, 1964]. 

Popularyzacji warzyw i kwiatów wśród ludności służyły m.in. organizowane 
od 1918 roku z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Ogrodniczego jarmarki 
nasienne. W latach 1926-1938 importowano do Polski od 2 do 4 ton nasion 
kwiatów rocznic. Na odbywające się w latach 1931-1935 jarmarki nasienne spro
wadzano niewielkie partie nasion kwiatów: od 200 g do 1 kg [Kot.ACZKOWSKI 

1969 ]. 
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Lata 1945-1989 

Mimo bardzo dużych zniszczeń wojennych w Polsce, dzit;ki ofiarności ho
dowców i pracowników majątków, udało sit; ocalić pewną czt;ść materiałów ho
dowlanych warzyw i kwiatów. Firmy hodowlano-nasienne w latach 1946-50 zosta
ły upaństwowione, a materiały hodowlane trafiły do stacji hodowli roślin ogrod
niczych. Hodowla kwiatów była finansowana przez państwo, a materiały wyjścio
we do produkcji nasion (najwyższe stopnic odsiewu) produkowało - powstałe 

w 1950 roku - 5 zakładów nasiennictwa ogrodniczego i szkółkarstwa. Odmiany 
roślin ozdobnych były rejestrowane, a produkcja nasienna była kwalifikowana 
w polu. Państwo miało monopol na produkcjt, i occnt; nasion roślin ozdobnych. 
Wystt;pował stały niedobór nasion na rynku, nasiona były niskiej jakości, utrud
nione były kontakty z hodowcami zagranicznymi. Pod koniec lat 70-tych i na po
czątku 80-tych w nasiennictwie roślin ozdobnych rozpoczął sit; etap zmian, który 
trwa do dziś. Zrezygnowano z rejestru odmian i kwalifikacji polowej plantacji 
nasiennej. Najpierw ograniczono, a potem zaniechano finansowania hodowli 
twórczej kwiatów. Nastąpiła stopniowa decentralizacja hodowli i nasiennictwa 
[DUCZMAL 1997]. 

Lata 1989-2004 

Przełomowy dla nasiennictwa ogrodniczego w Polsce był rok 1989. Wpro
wadzenie wolnego rynku na nasiona spowodowało drastyczne ograniczenie po
wierzchni upraw nasiennych (w tym również ogrodniczych). Niestety, nic ma dziś 
dokładnych danych o powierzchni upraw kwiatów z przeznaczeniem na nasiona 
[WOYKE 1995]. Najlepsze Stacje Hodowli Roślin Ogrodniczych (SHRO) uzyskały 
samodzielność finansową i prawo do handlu nasionami. Ich właścicielem stała sit; 
Agencja Nieruchomości Rolnych. Firmy te zostały przekształcone w spółki z o.o., 
gdzie jedynym udziałowcem jest państwo. Natomiast dawne Centrale Nasiennict
wa Ogrodniczego i Szkółkarstwa (CNOS-y) podlegały władzom regionalnym. 
CNOS w Toruniu przekształcił sit; w prywatną firmt; ,,Torsccd S.A", CNOS 
w Krakowie połączył sit; z Krakowską Hodowlą Roślin Ogrodniczych w firmt; 
„Polan", CNOS w Poznaniu przeszedł komercjalizacjt; i z czi;ści swojej firmy 
utworzył przedsit;biorstwo z kapitałem mieszanym „CNOS-Vilmorin". Powstało 
też kilka prywatnych firm nasiennych sprzedaj,1cych nasiona kwiatów, z których 
liczy sit; firma „W. Legutko". 

Stan obecny 

Sytuacja w nasiennictwie roślin ozdobnych w Polsce jest wypadkowe\ ogól
nej koniunktury nasiennej w świecie i sytuacji polskiego rolnictwa i ogrodnictwa. 
Przemysł nasienny w świecie jest pod silnym wpływem grupy państw o szybkim 
rozwoju gospodarczym. Unia Europejska była w roku 2004 najwit;kszym w świe
cie rynkiem zbytu na nasiona - dokonano tu 22% całego obrotu nasiennego 
[DUCZMAL 2004]. Drugim ważnym rynkiem na nasiona rolnicze i ogrodnicze jest 
rynek amerykański. Bardzo ważnym i dużym rynkiem na nasiona rolnicze 
i ogrodnicze Sc1 Chiny. Obroty nasienne w Chinach zwit;kszyły sit; z 2,5 mld USD 
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w roku 1998 [Hownow1cz 1999] do 3 mld USD (10% obrotów światowych) 
w roku 2004 [DUCZMAL 2004 ]. Istnieje tam ponad 2000 firm nasiennych, a wg 
przyj<.;tych ostatnio planów rozwoju kraj ten ma sit; stać w najbliższych latach 
liczącym si<.; eksporterem żywności. 

Potencjał naszego rynku nasiennego (rolniczego i ogrodniczego łącznie) 

wyniósł w 2004 roku 400 mln USD. Na tym tle Polska wyróżnia się wśród no
wych krajów unijnych najwic;kszym importem nasion kukurydzy, buraka cukrowe
go i ogrodniczych. Średnia wartość polskiego importu nasion warzyw i kwiatów 
w latach 1998-2000 wynosiła około 15 mln Euro, w tym z samej Holandii 
zakupiliśmy nasion za około 12 mln Euro, dalej z Niemiec (3 mln Euro) i Francji 
(0,5 mln Euro) [DUCZMAL 2004]. Szacuje się, że około 40% nasion kwiatów 
wprowadzanych w ostatnich latach na rynek polski przez firmy polskie i zagra
niczne pochodzi z importu. Od roku 2000 mamy także reprodukcję zagraniczną 
nasion polskich odmian poza krajem. W Chinach w roku 2003 było ponad 100 
plantacji nasiennych kwiatów. Samych nasion astra chińskiego na rynek polski 
sprowadzono z Chin w sezonie 2003/2004 ponad 3 tony. Były to nasiona najwyż
szej jakości o zdolności kiełkowania powyżej 90%. W najbliższych latach firmy 
polskie planują reprodukcję nasion kwiatów w RPA (próby już podjęto) i Tanza
nii w Afryce oraz w Indiach. 

Rys. 1. 
Fig. I. 
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W nasiennictwie ogrodniczym produkcja nasienna roślin ozdobnych w Pols
ce wyróżnia się kilkoma cechami charakterystycznymi. Są to: duża liczba gatun
ków i odmian, mała wielkość plantacji nasiennych oraz duża dochodowość upraw. 
Plantacje nasienne kwiatów w Polsce skupione są w kilku zaledwie rejonach (rys. 
1 ). Łączna produkcja nasion roślin ozdobnych w kraju nic przekracza 30 ton 
rocznie. Ocenia się, że na rynek polski każdego roku trafia ok. 50 ton nasion 
kwiatów, z których kilka dominuje (należy do najważniejszych): maciejka, groszek 
pachnący, aster chiński, bratek, aksamitka, szałwia, żeniszek i cynia. 

Rynek na nasiona kwiatów w Polsce można podzielić na amatorski i profe
sjonalny. Wśród profesjonalistów mamy zakłady i firmy ogrodnicze, producentów 
rozsad oraz parki i ogrody miejskie. W tej chwili trwa walka o ten rynek wśród 
firm polskich i zagranicznych. Coraz więcej ogrodników i firm miejskich bierze 
nasiona od firm zachodnich. Rynek ten firmy polskie utraciły w 85%. Nieco lep
sza sytuacja jest na rynku amatorskim, jednak tu wzrasta sprzedaż nasion w su
permarketach, które w większości nie są polskie i nic współpracują z polskimi 
firmami. W roku 2004 wśród sprzedawców nasion (warzyw i kwiatów łącznie) 
w małych torebkach czołówkę stanowiły 4 firmy polskie (tab. 1 ). Udział pozosta
łych firm hodowlano-nasiennych w rynku amatorskim jest niewielki. Łączna po
jemność rynku amatorskiego na nasiona warzyw i kwiatów w małych torebkach 
szacuje się na 80-100 mln torebek rocznie. Wartość ta będzie maleć, gdyż maleje 
liczba i zmniejsza się powierzchnia ogrodów domowych z warzywami i kwiatami; 
ich miejsce zajmują trawniki i obiekty rekreacyjne. W najbliższych latach , według 
prognoz francuskich, rynek ten może zmniejszyć się nawet do 70 mln torebek 
rocznie. 

Tabela 1; Table 1 

Udział nasion kwiatów w wartości sprzedanych nasion w latach 2001-2003 
w wybranych polskich ogrodniczych firmach nasiennych 

Participation of flower seeds in the value of sold seeds in the ycars 2001-2003 
in the selccted Polish secd companics 

Udział w rynku nasion Udział nasion kwiatów w wartości 
Firma dla amatorów(% ) sprzedanych nasion (%) 

Company Participation Participa lion of flower seeds 
in the amateur market (%) in the valuc of sold sccds (%) 

PNOS - Ożarów Mazowiecki 23 20 

W. Legutko 20 45 

CNOS-Vilmorin 15 24 

Torseed 15 30 

Polan 6 li 

PlantiCo Zielonki .'i 25 

Rekwiat 5 100 

Spójnia 1 1 

Inne; Othcrs 10 brak danych; no data 
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Nowym elementem na rynku polskim w handlu nasionami kwiatów są firmy 
ogrodnicze specjal i zujące się w produkcji rozsad. Poszukują one nasion najlepszej 
jakości, kalibrowanych i uszlachetnionych. To do tych firm kierowane są oferty 
na bardzo drogie nasiona zagraniczne. W ostatnich latach zwiększyła się też bar
dzo wymiana nasion kwiatów i ich obrót pomiędzy firmami. Rozszerzyła się też 
oferta na nasiona firm, które dotąd handlowały nasionami kwiatów; inne z kolei 
wprowadziły nasiona kwiatów do swojej oferty. W tabeli 2 zestawiono wielkość 
asortymentu gatunków roślin ozdobnych wybranych firm nasiennych w sezonie 
2003/2004. Największe zyski z handlu nasionami ogrodniczymi mają jednak 
w świecie 2 firmy japońskie: ,,Takii" i „Sakata"; pozostałe firmy z czołówki najbo
gatszych firm nasiennych na świecie zarabiają sprzedając nasiona rolnicze (głów
nie mieszańce kukurydzy). Pozostałe firmy ogrodnicze w latach 1993 i 1998 były 
poza pierwszą dziesiątką [HOŁUBOWICZ 1997, 1999]. 

Tabela 2; Table 2 

Wielkość asortymentu gatunków roślin ozdobnych wybranych firm nasiennych w sezonie 
2003/2004 

Size of the ornamenta l plant offer by selected Polish seed companies in the scason 
2003/2004 

Liczba oferowanych gatunków (szt.) 
Number of offered species (pieces) 

Firma dwuletnich do uprawy 
Company jednorocznych i wieloletnich w pojemnikach łącznie 

annual bi- and to grow in con- total 
multiannual tainers 

CNOS-Vilmorin I 13 84 11 208 

Torseed 118 78 20 216 

W. Legutko 168 162 56 386 

Polan 79 50 7 136 

Rekwiat 160 92 
brak danych 

252 
no data 

PlantiCo Zielonki 68 48 3 119 

PlantiCo Golębiew 82 40 3 125 

Od roku 1989 zmieniły się także gramatury nasion roślin ozdobnych 
w opakowaniach detalicznych. W sezonie 1989/1990 oferowano 7 gramatur: od 
0,05 g do 10 g, w sezonie 2003/2004 było już 19 gramatur: od 0,01 g do 10 g. 
Rozszerzyła się też oferta nasion sprzedawanych na sztuki: z 2 w sezonie 
1998/1999 do 7 w sezonie 2003/2004 (tab. 3). 

W ocenie jakości nasion kwiatów nadal obowiązują normy z roku 1996 
(PN-R-6703). Wartości zdolności kiełkowania z tej normy nic nadążają już za 
rzeczywistością na polskim rynku i mają charakter minimalny. W praktyce 
nasiona astra i werbeny muszą kiełkować w laboratorium (warunki optymalne) 
w 70-80% (w normie jest odpowiednio 50% i 40% ), aby można je wprowadzać 
na rynek. Nasiona dla profesjonalistów muszą być jeszcze lepsze. Norma ta musi 
ulec jak najszybciej nowelizacji. 
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Tabela 3; Table 3 

Gramatury nasion kwiatów w torebkach detalicznych w sezonach 1989/90 i 2003/2004 na rynku polskim 
Flower seed masses in retail bags in the trade seasons 1989/90 and 2003/2004 on the Polish seed market 
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6,0 I 5,0 I 3,0 I 2,0 I 1,5 I 1,0 0,8 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,1 0,05 0,03 0,02 0,01 
Number of 

masses (pieces) 
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Jaka perspektywa? 

W najbliższych latach sektor nasiennictwa roślin ozdobnych czekają duże 
zmiany. Bc;d,1 one wynikiem reorganizacji przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych, 
które sprywatyzują sic; i połączą w większe grupy kapitałowe [HOŁUBOWICZ, BRA
LEWSKI 2004J. Do Polski napłynie kapitał obcy, także spoza branży rolniczej, który 
przejmie część firm. Rozpocznie się reprodukcja nasion poza krajem na dużą 
skalę. Jednocześnie wprowadzi się nowoczesne technologie do obróbki nasion, 
powstan,1 nowe linie technologiczne do uszlachetniania nasion [GRAY 1993; GRZE
SIK 2000a, bj. W hodowli roślin, pozbawionej od roku 2007 bezpośrednich dotacji, 
nast,)Pi regres i pozostanie tylko kilka ośrodków krajowych, w których kontynuo
wana będzie hodowla twórcza roślin ozdobnych, w perspektywie z coraz więk
szym zastosowaniem metod biotechnologicznych [ORLIKOWSKA 1997; Hm,unow1cz, 
BRALEWSKI 2002]. W ocenie nasion zwiGkszy sit; znaczenie innych, poza rutynowy
mi, parametrów jakościowych, takich jak: wigor, zdrowotność czy wysiewy próbne 
w szklarni i w polu [C0PELAND, McDONALD 1995; HALMER 2000; HOŁUBOWICZ i in. 
2004]. Bc;d4 one w większym stopniu uwzględniały ich właściwości biologiczne 
[HoLUB0WICZ i in. 2000]. Wprowadzi się stały monitoring rynku detalicznego na
sion ogrodniczych (system taki działa już we Francji) [ANONIM 2004]. CiGżar dzia
łań firm nasiennych w zarządzaniu nasiennictwem roślin ozdobnych przesunie się 
z produkcji do marketingu i logistyki. 
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Streszczenie 

W ostatnich latach obserwuje sit, duże zmiany w nasiennictwie roślin oz
dobnych w Polsce. Od roku 1989, gdy powstał wolny rynek na nasiona, produkcj a 
nasion rolniczych i ogrodniczych (w tym kwiatów) zmniejszyła sit; . Wicie dużych 
jednostek państwowych, firm ze szklarniami i miejskich komhinatów szklarnio
~vych, które dotąd zawsze kupowały nasiona kwiatów, upadło . Jednocześnie pry
watni ogrodnicy mają dziś szerszy dostt:;p do nasion roślin ozdobnych z importu. 
Ponadto, na rynku pokazały sit; duże firmy zagraniczne z ofert,\ szerokiego asor
tymentu kwiatów. Dla nasion oferuj ,1 one nowe, hermetyczne torebki obniżając 
~ nich wagt:; nasion. Powstanie na rynku supermarketów i centrów ogrodniczych 
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wymusiło nowe działania marketingowe. Zwi<;kszył się import nasion kwiatów 
pomimo, że pojemność rynku amatorskiego, szacowana na 80-100 milionów tore
bek rocznic, stale się zmniejsza. Wiele firm nasiennych, które kiedyś sprzedawały 
tylko nasiona warzyw, ostatnio wzbogaciło swoje oferty o nasiona kwiatów. Do
datkowo, nasiona polskich odmian roślin ozdobnych rozmnażane za granicą wesz
ły na nasz rynek. Prywatyzacja polskich firm nasiennych, choć idzie wolno, b<;dzie 
w końcu miała wpływ na strategi<; produkcji, ulepszanie i handel nasionami kwia
tów. Polskie normy jakościowe dla nasion kwiatów wymagają uaktualnienia, gdyż 
dziś maje\ jedynie charakter minimalny. W nadchodzących latach, spodziewane 
jest dalsze zwiększenie konkurencji na rynku nasion kwiatów. Reprodukcja na
sion kwiatów i ich import do Polski zwiększą się. Pojemność polskiego rynku 
ustabilizuje się na poziomie 70-75 milionów małych torebek rocznic (razem z wa
rzywami). Na rynku pokażą się ulepszone, skalibrowane, otoczkowane i inkrus
towane nasiona. Hodowla nowych odmian, bez subwencji ze strony państwa, 
ograniczy sic.; do tylko kilku polskich firm. 
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Summary 

In last ycars, large changcs in ornamental plant seed sector in Poland were 
obscrvcd. Since 1989, whcn a free sced market was created, the production of 
agricultural and horticultural sccds (including flower seeds) has decrcased. Many 
large state units, grccnhousc entcrpriscs and municipal greenery companics, 
which uscd to always buy flower sceds, collapsed. At the same time private gar
dcncrs havc today a wider access to importcd ornamental plant sccds. Morcovcr, 
large forcign companics appeared up on the market with a widc assortmcnt of 
thcir offcr of llowcr spccics. Today they offer today new, hermetic bags for 
sccds, lowcring sccd wcights in them. Dcvelopment of supermarkets and garden 
ccntcrs of the market forecd new marketing activitics. The import of flower 
secds incrcascd dcspite the fact that the amateurs market capacity, estimatcd for 
80-100 million small bags per year, has been eonstantly lowering. Many seed 
companics, whieh uscd to scil only vegctablc sccds, cnrichcd their offers by 
flower sceds latcly. In addition, the sccds of Polish ornamental plant eultivars 
multiplicd abroad entered the market. The privatization of the Polish seed 
companics, although going slowly, will cvcntually affcct the seed production 
strategy, enhancemcnt and trade of flowers seeds. Polish seed quality standards 
for flower nced updating, becausc today thcy arc only a minimal character. In 
the forthcoming years, further increase in the competition on the flower seed 
market can be cxpected. The sccds reproduction abroad and their import to 
Poland will increasc. The market capacity in Poland will stabilize at the lcvcl of 
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70-75 mln small bags per year (together with vegetablcs). The cnhanced, graded, 
pelleted and incrusted seeds will show up on the market. The brceding of new 
cultivars, without subsidization and the state help, will limit it to only a fcw Po
lish companics. 
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