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SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY  

W BRZEZNEJ 

 

Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej  

Sp. z o.o. był jednym z pierwszych zakładów powołanych przez dyrektora 

Instytutu Sadownictwa, Profesora Szczepana Pieniążka i jedynym, jaki pozostał  

w strukturze obecnego Instytutu Ogrodnictwa. SZD Brzezna działa nieprzerwanie 

od 1953 roku. Podstawowym zadaniem Zakładu jest wspieranie rozwoju 

sadownictwa w rejonie podgórskim poprzez prowadzenie badań naukowych, 

upowszechnianie wiedzy sadowniczej oraz produkcję elitarnego materiału 

szkółkarskiego. Podjęta przez Cz. Guzika współpraca z Sadowniczym Zakładem 

Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa w Brzeznej k. Starego Sącza przyniosła 

wymianę doświadczeń naukowych, materiałów kartograficznych i licznych 

opracowań. Jako wybitny specjalista z tej dziedziny, Profesor prezentował wyniki 

swych dociekań na licznych konferencjach i sympozjach. Wykonał też planszę 

prezentującą sadownictwo do Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowanego 

w 1977 r. Od 2012 roku Zakładem kieruje Prezes mgr inż. Dariusz Szewczyk. 

Obecnie misją, wytyczoną przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach dla SZD 

w Brzeznej są badania naukowe, upowszechnianie wiedzy, docieranie do 

gospodarstw i wdrażanie wyników doświadczeń oraz produkcja owoców  

i materiału szkółkarskiego. Zatem nadal będziemy uwzględniać potrzeby nie tylko 

sadowników na Podkarpaciu i w Małopolsce, ale całym kraju.  

Należy zauważyć zasadniczą różnicę w porównaniu do okresu sprzed 30,  

czy nawet 10 lat: zmieniły się warunki, gospodarcze i rynkowe. Praktyka 

dowiodła, że nowoczesne sadownictwo jest niemożliwe bez współpracy 

producenta z instytucją organizującą produkcję i zbyt oraz bez kontaktu z nauką. 

Szczególną rolę w rozwoju nowoczesnego 

sadownictwa odegrał SZD udzielający od 

początku fachowych porad. Do 

gospodarstw trafił produkowany w 

Brzeznej materiał szkółkarski, szczególnie 

nowe odmiany, sadzonki krzewów 

jagodowych i truskawek. Do Brzeznej 

przyjeżdżają producenci, instruktorzy oraz  

 



5 

 

młodzież z ogrodniczych i rolniczych szkół średnich oraz wyższych w celu 

zapoznania się na miejscu z wynikami prowadzonych doświadczeń i osiągnięć 

produkcyjnych w zakresie sadownictwa i prowadzenia plantacji owoców 

miękkich. Pracownicy Zakładu udzielają systematycznych porad i konsultacji na 

spotkaniach z producentami w najważniejszych ośrodkach sadowniczych, 

organizują praktyki i szkolenia, pokazy i demonstracje nowych metod  

i technologii produkcji owoców, udzielają się na łamach prasy fachowej 

(„Działkowiec”, „Hasło Ogrodnicze”, „Ochrona Roślin”, „Ogrodnictwo”, 

„Owoce, Warzywa, Kwiaty”, „Sad Nowoczesny” i inne). W 2013 roku 

Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej obchodził uroczysty jubileusz 60 

lecia. Z tej okazji Starosta nowosądecki, uhonorował Nas za zasługi dla regionu 

Sądeckim „Złotym Jabłkiem”. Również w tym samym roku w kategorii „Firma” 

tytuł Mistrza Małopolski otrzymał Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu 

Ogrodnictwa w Brzeznej i został skierowany do dalszej części konkursu 

Agropromocji. W 2014 roku Prezes Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego  

w Brzeznej odebrał tytuł I Vice Mistrza Polski. Sadowniczy Zakład 

Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej przy swoich towarach 

powinien wcielić się w rolę lokalnego bohatera. Musimy ciągle pracować nad tym 

samym fenomenem. Kluczem do sukcesu jest natomiast „ożywianie” 

sprawdzonych pomysłów i wprowadzenie nowych. Ostatnie lata w badaniach 

rynku ogrodniczego wykazują, że klienci oczekują komfortowych warunków 

dokonywania zakupów, zapewnienia im atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego 

czasu, szerokiej oferty produktów, a także miłej i profesjonalnej obsługi. Staramy 

się wprowadzać nowe kategorie, efektywną i skuteczną ekspozycję produktów, 

która pozwoli zapewnić odwiedzającym placówkę możliwe wygody. W dniach 

09-10 kwietnia 2016 roku zorganizowane były Eko-Targi w Brzeznej już po raz 

trzeci (Wiosenne „Eko-Targi” Brzezna 2016. „Wszystko dla twojej działki  

i ogrodu.”) Sadowniczy Zakład Doświadczalny znany jest również  

z hodowli maliny i jeżyny. Na wyjątkowość malin wpływa między innymi 

podgórski klimat. Różnice temperatur między dniem i nocą wpływają na 

zawartość cukru w owocach. Wielkość i smak owocu nie zawsze idą  

w parze. Nam udało się pogodzić te cechy. Dlatego też mamy coraz więcej osób 

zainteresowanych zakupem naszego towaru. Maliny z Sadowniczego Zakładu 

Doświadczalnego w Brzeznej znane są już na pięciu kontynentach świata.  
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JEŻYNY 

 

 

Stanowisko i przygotowanie gleby 
Jeżyna preferuje stanowiska słoneczne, zaciszne i niebędące zastoiskiem 

mrozowym. Najlepiej udaje się na glebie żyznej, lekko kwaśnej (pH około 6,0), 

niezalewanej. Gleba pod uprawę jeżyn powinna być wolna od chwastów trwałych 

zasobna w materię organiczną i składniki mineralne. Nawożenie organiczne jest 

ważnym elementem przygotowania gleby. Najkorzystniejsze jest zastosowanie 

obornika lub nawozów zielonych na kilka tygodni przed sadzeniem roślin. 

Nawożenie mineralne powinno uwzględniać zasobność gleby w poszczególne 

składniki i być wykonywane na podstawie wyników analizy gleby.  

 

Sadzenie roślin 
Jeżyny najkorzystniej sadzić wczesną wiosną. Jesienny termin sadzenia wymaga 

ochrony przed przemarznięciem poprzez usypanie kopczyka wokół roślin. 

Materiał szkółkarski z pojemników można sadzić przez cały sezon wegetacyjny. 

Rośliny należy sadzić 3 – 4 cm głębiej niż rosły w szkółce lub w pojemniku  

i starannie docisnąć glebę wokół nich. Pamiętać należy o podlewaniu. Pędy jeżyny 

są łukowato wygięte i pokładające się, dlatego konieczne jest stosowanie podpór. 

Można stosować formę szpaleru z rozkładaniem pędów przy poziomo 

rozciągniętych drutach. Jeżyna jest krzewem silnie rosnącym, osiągającym 

wysokość do 2,5 m, silnie rozrastającym się, dlatego należy sadzić rośliny  

w rozstawie 1 m. Odległość między rzędami powinna wynosić od 2,5 m – 3,0 m. 

 

Cięcie i formowanie roślin 
Latem młode pędy jednoroczne osiągają wysokość od 1,5 m do 2,0 m, należy 

wówczas usunąć wierzchołki pędów, aby spowodować ich rozgałęzienie. Wczesną 

wiosną następnego roku, pęd główny skraca się do wysokości 1,7 m, a pędy 

boczne do długości 30 – 40 cm. Z pąków usytuowanych na pędzie głównym i na 

pędach bocznych wyrastają pędy owoconośne. Po zbiorze owoców, tuż przy ziemi 

wycina się wszystkie pędy, które już owocowały oraz nadmiar jednorocznych 

pozostawiając tylko te najsilniejsze. 
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Odmiany jeżyny hodowli SZD Brzezna: 
 

 

'BRZEZINA' 
Nowość - Roślina charakteryzuje się silnym wzrostem. 

Wydaje kilka do kilkunastu silnych pędów „z karpy”,  

nie tworzy odrostów korzeniowych. Pędy są bez kolców, 

sztywne z łagodnym łukowatym wygięciem  

u wierzchołka, gładkie. Owocuje na dwuletnich pędach. 

Owoce są duże, błyszczące, czarne, zwarte, twarde, 

smaczne. Wczesny termin zbioru - w pierwszym tygodniu 

lipca. 

 

 

'GAJ' 
Roślina charakteryzuje się silnym wzrostem. Pędy są 

sztywne, często rozgałęzione, bez kolców. Termin 

owocowania: średnio wczesny (przełom lipca  

i sierpnia) Owoce są duże lub bardzo duże  

o elipsowatym kształcie, czarne, błyszczące, 

smaczne. 

 

 

 
 

 

 

'GRACJA' 
Roślina charakteryzuje się silnym wzrostem. Pędy są bez 

kolców. Owocuje na dwuletnich pędach. Owoce są duże,  

z połyskiem, czarne, zwarte, smaczne. Wczesny termin 

zbioru. 
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'POLAR'  
Wzrost roślin silny, krzew nie tworzy odrostów 

korzeniowych. Pędy bez kolców, sztywne z łagodnym 

łukowatym wygięciem u wierzchołka. Termin 

owocowania średnio wczesny (przełom lipca  

i sierpnia) Owoce duże lub bardzo duże o kształcie 

elipsowatym, czarne z silnym połyskiem, smaczne. 
 

 

 
 

'RUCZAJ ' 
Wzrost rośliny silny, brak odrostów 

korzeniowych. Pędy sztywne, bez kolców. 

Rośliny są mało podatne na przemarzanie. 

Termin owocowania: średnio wczesny, połowa 

sierpnia. Owoce średniej wielkości lub duże,  

o kształcie elipsowatym, czarne z silnym 

połyskiem, zwarte i twarde o silnej skórce, smaczne. 
 

 

 

 

'ZAGAJNIK' 
 Roślina charakteryzuje się silnym 

wzrostem, wytwarza dużą liczbę 

sztywnych, kolczastych pędów. Owoce są 

średniej wielkości, wydłużone  

z połyskiem, czarne, smaczne. Termin 

zbioru przypada na przełomie lipca  

i sierpnia. 
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MALINY 

 

 

Stanowisko 

Najlepszym stanowiskiem dla maliny jest łagodny stok o wystawie południowo-

wschodniej lub południowo-zachodniej oraz tereny płaskie, lecz niebędące 

zastoiskiem mrozowym. Maliny wymagają gleby żyznej i próchnicznej o odczynie 

lekko kwaśnym (pH 5,5-6,5). Nie udają się na terenach zbyt mokrych, o wysokim 

poziomie wód gruntowych.  

 

Nawożenie 
Na prawidłowy wzrost i owocowanie malin duży wpływ ma odpowiednie 

przygotowanie stanowiska. Gleba przed sadzeniem powinna być odchwaszczona, 

zasobna w materię organiczną i składniki mineralne. Najkorzystniejsze jest 

zastosowanie obornika w dawce 40-50 t/ha na kilka tygodni przed sadzeniem 

roślin. W razie braku obornika stosuje się nawozy zielone. Nawożenie mineralne 

powinno uwzględniać zasobność gleby w poszczególne składniki i być 

wykonywane na podstawie wyników analizy gleby 

 

Sadzenie krzewów i ich cięcie 
 Maliny sadzi się późną jesienią lub wczesną wiosną, przy czym korzystniejszym 

okresem jest jesień, głównie ze względu na lepsze warunki wilgotnościowe. 

Rośliny zakupione w doniczkach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny. 

Gęstość sadzenia zależy od odmiany i planowanego sposobu prowadzenia roślin  

w przyszłości. Ważne jest, aby rośliny sadzić na jednakową głębokość 3-4 

centymetry głębiej niż rosły w mateczniku. Uprawa malin tradycyjnych 

prowadzona jest najczęściej w formie szpaleru pojedynczego. Rozstawa wynosi 

zwykle 2,5 x 0,5 m, a wysokość roślin około 1,70 m, na metrze bieżącym rzędu 

powinno znajdować się 10-12 pędów. W pierwszym roku po założeniu plantacji, 

należy wykonać konstrukcję szpaleru. Rusztowanie składa się ze słupków  

i poziomo rozciągniętych drutów. Słupki o długości 2,10-2,20 m wkopuje się  

w ziemię na głębokość 0,50-0,60 m, co 7 do 10 m w rzędzie. Następnie wzdłuż 
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rzędu rozpina się nierdzewne druty o średnicy około 3 mm. Dla odmian  

o sztywnych pędach wystarcza zwykle jeden drut przypięty na wysokości 1,5 m,  

a dla odmian o wiotkich pędach, należy rozciągać trzy druty na wysokości 0,6; 

1,0; 1,6 m. Celem cięcia malin jest prześwietlanie krzewów. Dzięki temu 

zabiegowi do liści dociera więcej światła, co zwiększa intensywność fotosyntezy, 

a w efekcie zwiększa liczbę pąków kwiatowych i wytrzymałość roślin na mróz. 

Prześwietlanie umożliwia również dokładne opryskiwanie roślin podczas 

zabiegów ochrony i sprzyja szybkiemu obsychaniu pędów po deszczu, przez co 

zmniejsza się ryzyko chorób grzybowych.  

Pędy, które zakończyły owocowanie, powinno się wyciąć bezpośrednio po 

zakończeniu zbiorów (zwykle koniec lipca, początek sierpnia maliny tradycyjne). 

Jednocześnie należy usunąć nadmiar młodych pędów, pozostawiając do pięciu 

sztuk w krzewie, czyli 10 na m.b. rzędu. Wycięte pędy należy usunąć z plantacji 

lub rozdrobnić w międzyrzędziach i opryskać preparatami grzybobójczymi  

i owadobójczymi, a pozostawione przywiązać do drutów. Jesienią  

w międzyrzędziach rozsiewa się nawozy mineralne i stosuje wapnowanie.  

W kwietniu, gdy młode pędy i odrosty korzeniowe mają 10-15 cm, niszczy się je 

herbicydami kontaktowymi. Jednocześnie niszczone są chwasty. W maju  

i czerwcu odrosty pozostające poza obrębem krzewów należy systematycznie 

niszczyć. W międzyrzędziach wykonuje się to kosiarką, ustawioną płytko 

glebogryzarką, a w rzędach między krzewami - sekatorem, motyką lub kosą 

spalinową. Na każdym krzewie należy pozostawić około pięciu młodych pędów.  

Cięcie malin owocujących na tegorocznych pędach odbywa się jesienią lub 

wiosną i polega na wycięciu tuż przy ziemi wszystkich pędów. 
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Odmiany maliny hodowli SZD Brzezna: 

 

 

'PRZEHYBA' 
Nowość - owocuje na dwuletnich     

pędach we wczesnym terminie podobnie 

jak odmiana Laszka. 
Wzrost roślin jest silny, pędy z małą 

ilością kolców, odmiana plenna, owoce 

bardzo duże, wyrównane, intensywnie 

czerwone, wydłużone, walcowate, jasnoczerwone, błyszczące, bardzo smaczne. 

Odmiana deserowo przetwórcza. 

                                                                   

'RADZIEJOWA'  
Nowość - owocuje na dwuletnich pędach dojrzewanie 

owoców zaczyna najwcześniej w drugiej połowie 

czerwca, około 10 dni przed odmianą ‘Laszka’. 

Wzrost roślin jest średnio silny, pędy sztywne pokryte 

kolcami. Owoce są duże o stożkowym kształcie, 

wydłużone, jasnoczerwone, z połyskiem. Odmiana 

deserowo-przetwórcza. 

 

 

'SOKOLICA'  
Nowość - owocuje na dwuletnich pędach we wczesnym 

terminie podobnie jak odmiana Laszka. Wzrost roślin jest 

średnio silny, pędy sztywne pokryte nielicznymi kolcami. 

Owoce są duże o stożkowym kształcie, wydłużone 

jasnoczerwone z niewielkim połyskiem. Odmiana 

deserowo- przetwórcza. 
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'BENEFIS' 

Owocuje na dwuletnich pędach w średnio późnym 

terminie. Wzrost roślin jest silny, pędy bez kolców  

o dużym potencjale owocowania. Owoce duże, 

stożkowate, ciemnoczerwone z niewielkim nalotem, 

zwarte. Odmiana deserowo-przetwórcza. 

 
 
 
 

 

'LASZKA' 
Owocuje na dwuletnich pędach we wczesnym terminie 

początek dojrzewania przypada na koniec czerwca, 

początek lipca. Wzrost roślin jest silny, pędy sztywne 

pokryte licznymi mało agresywnymi kolcami. Owoce duże 

lub bardzo duże, jasnoczerwone, wydłużone. Odmiana 

deserowo-przetwórcza. 

 

 

 

 
 

'POEMAT' 
Nowość - odmiana powtarzająca owocowanie, 

dojrzewanie owoców na tegorocznych pędach rozpoczyna 

się w drugiej połowie sierpnia. Roślina charakteryzuję się 

silnym wzrostem i sztywnymi pędami z nielicznymi 

kolcami.   Owoce są średniej wielkości, o kształcie 

szeroko stożkowatym, tępo ściętym, jasno czerwone  

z niewielkim połyskiem, o atrakcyjnym wyglądzie, 

wysokiej jędrności i bardzo smaczne. Odmiana deserowo-

przetwórcza. 
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'POLONEZ' 
Nowość - odmiana powtarzająca owocowanie, 

dojrzewanie owoców na tegorocznych pędach 

rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia. Roślina 

charakteryzuje się średnio silnym wzrostem wytwarza 

kilkanaście wyrównanych sztywnych pędów  

z nielicznymi kolcami. Owoce duże o kształcie 

stożkowym, jasnoczerwone z niewielkim połyskiem. 

Odmiana deserowo-przetwórcza. 

 

 

 
  

'POKUSA'  

Odmiana powtarzająca, ale owocuje głównie na 

tegorocznych pędach w drugim tygodniu 

sierpnia. Wzrost roślin silny. Pędy 

niewyrównane, sztywne, łukowato wygięte, 

kolce małe, nieliczne. Owoce bardzo duże, 

sercowate, czerwone do ciemno czerwonych. 

Odmiana deserowo-przetwórcza. 

 

 
 

 

'POLANA'  
Odmiana powtarzająca, ale owocuje głównie na 

tegorocznych pędach, dojrzewanie owoców na 

tegorocznych pędach rozpoczyna się w drugiej dekadzie 

sierpnia, wzrost rośliny silny, pędy pokryte są 

szczątkowymi kolcami. Owoce o średniej wielkości, 

szeroko stożkowate, żywoczerwone z połyskiem, 

zwarte, smaczne. Odmiana deserowo-przetwórcza. 
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'POLESIE'  
Odmiana powtarzająca, ale owocuje głównie na 

tegorocznych pędach, owoce dojrzewają 

wcześnie, w trzeciej dekadzie lipca. Wzrost 

roślin jest średnio silny z średnią liczbą 

wyrównanych pędów. Owoce duże sercowatego 

kształtu, ciemnoczerwone, z niewielkim 

omszeniem. Polecana do produkcji owoców 

deserowych z przeznaczeniem na zbiór przyspieszony ze względu na wczesny 

termin owocowania. 

 
 

 

'POLKA'  
Odmiana powtarzająca, ale owocuje głównie na 

tegorocznych pędach. Dojrzewanie owoców 

rozpoczyna się końcem lipca i trwa trzy 

miesiące. Roślina wytwarza kilkanaście 

wyrównanych pędów, wysokości około 1,5 m.  

z nielicznymi kolcami. Owoce są duże lub 

średnie, lekko wydłużone jasnoczerwone  

z połyskiem, charakteryzują się dużą trwałością po zbiorczą. Odmiana deserowo-

przetwórcza. 

 
 

'PORANNA ROSA'  
Odmiana powtarzająca owocowanie. Dojrzewanie 

owoców rozpoczyna się na początku września. 

Roślina wytwarza niewielką ilość sztywnych pędów 

pokrytych kolcami. Owoce duże, kuliste, jasnożółte, 

zwarte. Odmiana deserowa, polecana do uprawy 

amatorskiej. 
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TRUSKAWKI 

 

TRUSKAWKI  
 

'Dukat' – odmiana średnio wczesna, dojrzewa kilka dni wcześniej od ‚Senga 

Sengana’. Owoce duże i bardzo duże, czerwone, równomiernie wybarwione,  

z lekkim połyskiem, kwaskowate. Odmiana deserowa. Przydatna również do 

przetwórstwa. Bardzo odporna na czerwoną i białą plamistość liści oraz choroby 

systemu korzeniowego.  
'Elsanta' – odmiana wczesna, dojrzewa około tygodnia wcześniej niż ‚Senga 

Sengana’. Owoce bardzo atrakcyjne, duże i średniej wielkości, jasnoczerwone,  

z silnym połyskiem. Miąższ soczysty, kwaskowaty, aromatyczny i smaczny. 

Odmiana typowo deserowa. Owoce mogą być przechowywane dość długo, nawet 

w warunkach pokojowych. Dość odporna na białą i czerwoną plamistość liści. 

Bardzo wrażliwa na mączniaka prawdziwego truskawki. Podatna na choroby 

systemu korzeniowego.  
'Elkat' - Odmiana polska, krzyżówka odmian Elsanta oraz Dukata. Odmiana 

średnio – wczesna, bardzo smaczna. Nadaje się do uprawy sterowanej zarówno  

w gruncie jak i pod osłonami. Rośnie silnie, wytwarza dużo rozłogów. Super 

plenna, deserowa, bardzo przydatna na plantacje towarowe i w gospodarstwach 

ekologicznych. Polecana również dla osób rozpoczynających uprawę towarową. 

Ze względu na mniejszą podatność na choroby i wytrzymałość na przemarzanie 

Elkat uprawiany jest, jako odmiana alternatywna w stosunku do Elsanty. Owoce 

średniej wielkości i duże, intensywnie czerwone na całej powierzchni  

z połyskiem. Kształt sercowaty lub szeroko stożkowaty, z lekko zaznaczoną 

szyjką przy kielichu. Bardzo smaczne, wyglądem i wielkością podobne do 

owoców Elsanty, mniej jędrne. Miąższ średnio jędrny, równomiernie 

jasnoczerwony, soczysty, kwaskowaty, lekko aromatyczny. Odmiana mało 

podatna na szarą pleśń i całkowicie odporna na choroby liści truskawek. 

Mrozoodporna i mało podatna na choroby korzeniowe. Dobrze znosi transport, 

ładnie się przechowuje w pojemnikach. 

'Honeoye' - rośliny silnie rosnące, wykazujące niezbyt zwarty, wzniesiony pokrój, 

o bardzo krótkich pędach i liściach, lecz silnym, mocno rozwiniętym systemie 

korzeniowym. Wiosną, w maju, pojawiają się obupłciowe kwiaty, a po mniej 

więcej miesiącu (przełom maja i czerwca) zaczyna się dojrzewanie owoców. 
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Kwiaty wyrastają poniżej liści, przez co są bardziej chronione przed 

przymrozkami. Owoce dosyć duże i średniej wielkości, jędrne, bardzo smaczne. 

Kształt owocu stożkowaty ze ściętym wierzchołkiem i przewężeniem przy 

kielichu tworzącym szyjkę. Skórka intensywnie czerwona do ciemnoczerwonej  

u mocno dojrzałych owoców, jednolita na całej powierzchni z silnym połyskiem. 

Miąższ jasnoczerwony, aromatyczny o przeciętnym smaku. Odmiana plenna 

wykazująca zdolność skoncentrowanego dojrzewania owoców. Po kwitnieniu 

zaczynają wyrastać rozłogi, na których po owocowaniu wykształcają się młode 

rośliny służące do wegetatywnego rozmnażania.   

Odmianę Honeoye poleca się do uprawy towarowej, ma dużą wartość 

produkcyjną. Nadaje się również do uprawy amatorskiej. Odmiana ta przydatna 

jest również do uprawy przyspieszonej. Posiada wysoką odporność na mrozy, 

choroby liści, a owoce odporne są na szarą pleśń. Niestety jej system korzeniowy 

wrażliwy jest na choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Verticillium.        

'Kama' – odmiana wczesna, owoce w początkowych zbiorach duże i średnie, 

potem drobne, szerokostożkowate lub kuliste, czerwone i ciemnoczerwone  

z połyskiem. Miąższ bardzo smaczny, soczysty i aromatyczny. Odmiana 

deserowa, przydatna również na mrożonki i do przetwarzania. Liście wrażliwe na 

białą i czerwoną plamistość. Rośliny odporne na choroby systemu korzeniowego.  
'Kent' – odmiana średnio wczesna, owoce duże i średniej wielkości, jędrne, 

intensywnie czerwone, z silnym połyskiem, nieco jaśniejsze przy kielichu. 

Odmiana deserowa, przydatna również do przetwórstwa. Mogą być łatwo 

transportowane i dłużej przechowywane nawet w warunkach pokojowych. Owoce 

wrażliwe na szarą pleśń, liście mało podatne na białą i czerwoną plamistość liści. 

Rośliny podatne na werticiliozę.  
'Polka' - jedna z najsmaczniejszych odmian. Średnio późna. Bardzo plenna. Jedna 

z czołowych odmian zarówno deserowych jak i na przetwórstwo. Bardzo polecana 

do upraw proekologicznych. W czasie owocowania wymaga większej ilości wody. 

Wzrost silny, pokrój średnio zwarty, lekko rozłożysty. Ma bardzo dużo liści, które 

są duże, podwinięte ku górze, intensywnie zielone, o brzegach głęboko 

ząbkowanych. Rośliny nie są porażane przez mączniaka prawdziwego, są jednak 

dość wrażliwe na werticiliozę. Rośliny wytrzymałe na mróz. 

Owoc pokrojem i owocami zbliżona do Sengi Sengany, ale odporniejsza. Owoce 

duże, kuliste, wyrównane, ciemnoczerwone, sercowate lub szeroko stożkowate. 

Skóra czerwona do ciemnoczerwonej, z połyskiem. Miąższ jędrny, intensywnie 

czerwony, soczysty, aromatyczny, słodki o zapachu poziomek. Jedna  

z najsmaczniejszych odmian. Dość odporna na białą plamistość liści i szarą pleśń. 

Odporna na mróz (uprawiana w klimacie o ostrych zimach). Średnio podatna na 

czerwoną plamistość liści i mączniaka prawdziwego. 

'Selva' – rośliny o wzroście umiarkowanie silnym, luźnym i rozłożystym. 

Odmiana truskawek deserowa, powtarzająca owocowanie w miesiącu 



18 

 

lipcu/sierpniu do przymrozków. 

Odpowiednio prowadzona może być truskawką tzw. „wiszącą” lub „pnącą”. 

Okres między owocowaniem pierwszym a drugim nie przekracza 2-3 tygodni, 

czyli odmiana ta plonuje praktycznie ciągle do przymrozków (w przeciwieństwie 

do innych odmian powtarzających). 

Rośliny tworzą bardzo dużo kwiatostanów, dzięki czemu przy zapewnieniu 

odpowiedniej ilości wilgoci można uzyskać wysoki plon. Owoce o smaku 

przeciętnym, duże do bardzo dużych, jednak o nieregularnych kształtach, często 

żebrowane, ich skórka jest czerwono różowa z silnym połyskiem, wytrzymała na 

otarcia, miąższ jest jaśniejszy od skórki, mało aromatyczny, owoce są bardzo 

jędrne i znoszą dobrze transport. Plenność ze względu na powtarzanie kwitnienia 

należy pierwsze kwiaty usuwać, aby potem otrzymać większe i zdrowsze owoce, 

okres dojrzewania to początek sierpnia do jesieni. Najwyższy plon w drugim roku. 

Sadzonki mało podatne na choroby (czerwoną plamistość liści, białą plamistość 

liści, mączniaka prawdziwego, szarą pleśń, wertycylioze). Średnio wrażliwa na 

niskie temperatury w okresie zimy. Wymaga nawożenia, bardziej żyznej  

i wilgotnej gleby i oprysków przeciwko zmiennikom w letnio-jesiennym 

owocowaniu. 

'Senga Sengana' – odmiana późna, owoce duże, dojrzewają późno. Barwa skórki 

od intensywnie czerwonej do ciemnoczerwonej z połyskiem. Miąższ bardzo 

aromatyczny i smaczny. Odmiana o owocach deserowych jak również do 

przetwarzania i na mrożonki. Wrażliwa na białą plamistość liści, owoce bardzo 

podatne na szarą pleśń. Odmiana łatwo porażana przez roztocza truskawkowego. 

Rośliny bardzo odporne na choroby systemy korzeniowego. 
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POZOSTAŁE 
 

AGREST (Ribes grossularia)  
Agrest najlepiej udaje się na glebach żyznych,  

o dobrych właściwościach fizycznych oraz 

dostatecznie wilgotnych. Towarowych plantacji nie 

należy zakładać na glebach podmokłych, 

piaszczystych oraz na terenach mogących stanowić 

zastoisko mrozowe. Należy pamiętać o odczynie 

gleby lekko-kwaśnym (pH 6-6,5).  
Cięcie 

Polega głównie na usuwaniu pędów słabszych, krótszych niż 15-20 cm, pędów 

rosnących poziomo, blisko powierzchni ziemi, pędów zbyt starych i porażonych 

przez amerykański mączniak agrestu (można to poznać po brązowym zabarwieniu 

skórki). Agrest po posadzeniu tniemy podobnie jak porzeczki.  
Nawożenie 

W uprawie agrestu stosuje się nawożenie organiczne i mineralne. Spośród 

nawozów organicznych największe znaczenie ma obornik w dawce 50-60 t/ha lub 

nawozy zielone na przyoranie (np. gorczyca, łubin). Z nawozów mineralnych 

stosuje się nawozy fosforowe, w dawce 100-150 kg P/ha w okresie jesiennym. 

Nawozy potasowe w formie chlorkowej lub siarczanowej w dawce 80-120 kg/ha. 

Nawozy azotowe zaś stosujemy corocznie wczesną wiosną w dawce 60-100 kg 

N/ha.  
 

 

AKTINIDIA (MINI KIWI)  
Aktinidia jest silnie rosnącym pnączem, wijącym się 

prawoskrętnie wokół podpór. Są to najczęściej 

rośliny dwupienne, dlatego dla uzyskania owoców 

konieczne jest wysadzanie obok siebie roślin 

męskich i żeńskich. Formą jednopienną jest np. Issai. 

Istnieją odmiany o zielonych owocach, jak: Anna, 

Geneva, Issai lub czerwonych, jak Ken’s Red i Hardy 
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Red. Ze względu na warunki klimatyczne w Polsce można uprawiać dwa gatunki 

rodzące jadalne owoce: Aktinidia pstrolistna (A. kolomicta) i Aktinidia ostrolistna 

(A. arguta). Aktinidia pstrolistna (A. kolomicta) zwłaszcza krzewy rozrośnięte, są 

w pełni odporne na przemarzanie. Pędy długości do 6 m., pokryte są w lecie 

trójkolorowymi, zielono-kremowo-karminowymi liśćmi. Rodzi ona owoce  

o barwie zielonej, lekko karbowane długości do 2,5 cm, gładkie. Dojrzewają  

w końcu sierpnia. Owoce są bardzo bogate w witaminę C. Zawierają jej 

sześciokrotnie więcej niż bogata w nią porzeczka czarna. Warunkiem owocowania 

jest posadzenie obok roślin żeńskich (do 8 roślin) jednej rośliny męskiej. Aktinidia 

ostrolistna (A. arguta) ma silniejszy wzrost niż pstrolistna i jest bardziej podatna 

na przemarzanie. Owoce są zazwyczaj nieco większe niż aktinidii pstrolistnej. Ich 

długość sięga 3,5 cm przy średnicy do 2 cm. Podobnie jak przy aktinidii 

pstrolistnej, warunkiem owocowania jest obecność w pobliżu odmian formy 

męskiej, za wyjątkiem odmiany Issai, która jest obupłciowa.  
 

Wymagania 

Aktinidia udaje się na glebie żyznej o uregulowanych stosunkach powietrzno-

wodnych, lekko kwaśnej (pH 5,56,5). Najlepiej rośnie na stanowiskach 

zacisznych, osłoniętych od wiatru oraz lekko odsłoniętych przed intensywnym 

słońcem. Rośliny muszą posiadać podpory w postaci rusztowania na ścianach, 

pergoli, na pionowych palach lub poziomo na rusztowaniach w kształcie litery T. 

Przy rzędowym sadzeniu roślin rozstawa wynosi od 2 do nawet 6 m. Plon owoców 

z jednej rośliny w pełni owocowania może sięgać kilkunastu kilogramów.  
Cięcie 

W celu wytworzenia owoców rośliny powinny być systematycznie przycinane. 

Przez pierwsze 2-3 lata formujemy krzew (najlepiej w formie szpaleru).  

Po posadzeniu przycinamy pęd główny, a z wyrastających później z niego pędów 

– jeden prowadzimy pionowo do uzyskania następnego piętra, a z pozostałych 

wybieramy dwa najsilniejsze, które przywiązujemy do poziomo rozciągniętych 

drutów. W końcu lipca obcinamy wierzchołki pędów, w celu ich rozkrzewienia 

się. Wiosną natomiast wycinamy pędy słabe i uszkodzone przez mróz. Latem 

pędy owocujące skracamy za 3-4 liściem, przerzedzamy zbyt zagęszczone 

krzewy. Krzewy prowadzone, jako ozdobne pnącza nie wymagają tak 

intensywnego cięcia. Sadzonki mini kiwi odmian o owocach zielonych, męskich  

i żeńskich można nabyć w SZD w Brzeznej.  
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ARONIA (Aronia melanocarpa) 
Pochodzi z rodziny różowatych. Jest to krzew o małych 

wymaganiach glebowych, dorasta do 3 m. Owoce aronii 

posiadają szczególne właściwości zdrowotne, są źródłem 

substancji czynnych (antocyjanów), witamin (C, B2, B6, 

PP, P, E, karotenu, czyli prowitaminy A), 

mikroelementów (molibdenu, manganu, miedzi, boru, 

jodu, kobaltu) oraz błonnika i pektyn ułatwiających pracę 

układu pokarmowego i usuwających toksyny  

z organizmu. Wszystkie te składniki wspomagają nasz 

układ odpornościowy. Aronia może być uprawiana także 

ze względu na szczególne walory dekoracyjne. Wzrost: 

średnio silny dorasta do 3 m. Owoce: jagody zebrane w 

grona o ciemnogranatowej barwie prawie czarnej, pokryte meszkowatym nalotem, 

słodkie, aromatyczne. Pora dojrzewania: koniec sierpnia. Wykorzystanie: 

polecana do ogrodów działkowych, jako roślina ozdobna, lecznicza i nadająca się 

do przetwórstwa. Roślina odporna na mróz.   
 
 

BORÓWKA WYSOKA (Vaccinium corymbosum) 
Borówka należy do rodziny wrzosowatych (Ericaceae), 

rodzaju Vaccinium. Obfite plonowanie, bardzo smaczne 

jagody wpływają na stały wzrost popularności tej rośliny. 

Owoce borówki wysokiej i średniej to przede wszystkim 

owoce deserowe, mają wysoką wartość dietetyczną  

i odżywczą. Przyrządza się z nich również ciasta, pierogi, 

konfitury, soki i kompoty. Owoce dojrzewają w zależności 

od odmiany zwykle od połowy lipca do końca września przez okres 3-4 tygodni. 

Borówka wysoka jest mało podatna na przemarzanie. Do jej uprawy można 

znaleźć stanowiska na terenie całej Polski. Warunkiem dobrego wzrostu  

i owocowania borówki wysokiej jest duża kwasowość gleby, pH - 3,8 - 4,8. 

Poziom wody gruntowej powinien wynosić 35-60 cm. Roślina ta nie lubi nawet 

krótkotrwałego zalewania. Konieczne jest zapewnienie wystarczającej ilości wody 

w glebie przez podlewanie w okresach suszy. Borówka średnia ma znacznie 

mniejsze wymagania, co do gleby i środowiska, dlatego polecana jest na 

stanowiska o wyższym pH gleby. Borówka wysoka nie wymaga ochrony, dlatego 

jest klasycznym przykładem gatunku do uprawy w gospodarstwach 

ekologicznych. Jesienią borówka pięknie zdobi działki i ogrody, zmieniając kolor 

liści na pomarańczowy, a później karminowy.  
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Odmiany 

Earlyblue. Owoce dojrzewają wcześnie, w drugiej połowie lipca. Są duże, lekko 

spłaszczone, jasnoniebieskie, aromatyczne, smaczne, zebrane w grona średniej 

wielkości.  
Bluecrop. Odmiana średniowczesna. Owoce duże, wyrównane, pokryte 

jasnoniebieskim woskowym nalotem, zebrane w luźne grona. Najcenniejsza 

odmiana polecana do produkcji towarowej i amatorskiej.  
Berkeley. Cenna odmiana o atrakcyjnych dużych owocach. Plenność duża, pora 

dojrzewania średnia.  
Darrow. Owoce dojrzewają późno, są bardzo duże, spłaszczone, niebieskie ze 

średnio intensywnym nalotem. W lata chłodne część owoców nie może osiągnąć 

pełnej dojrzałości.  
 

 

JAGODA KAMCZACKA  

(Lonicera caerulea L. var. Kamtschatica Sevast) 
Jagoda kamczacka to długowieczny krzew owocowy 

dorastający do 1,8 m, o kulistym, zwartym pokroju. 

Posiada walory dekoracyjne: obfite kwitnienie 

(złotożółte) w początku kwietnia, efektowne, 

zwisające jagody w okresie zbioru owoców, zwarte 

ciemnozielone ulistnienie do początku października, 

naturalnie zagęszczone pędy w okresie bezlistnym. Krzewy są bardzo wytrzymałe 

na mróz, wg. literatury rosyjskiej nie przemarzają nawet przy -45° C, a kwiaty 

przy -8° C. W naszych warunkach klimatycznych suchodrzew kwitnie i zawiązuje 

owoce w pierwszej połowie kwietnia. Jagody dojrzewają po kilku tygodniach, 

zwykle w końcu maja. Owoce to mięsiste pestkowce, wydłużonego, 

cylindrycznego kształtu, barwy niebiesko-fioletowej z woskowym nalotem, 

soczyste, smaczne, kwaśno-słodkie. Jagody są źródłem biologicznie aktywnych 

substancji, korzystnie wpływających na organizm człowieka. Mają też 

właściwości ogólnie wzmacniające, antyseptyczne, wspomagające leczenie wielu 

chorób i odtruwające organizm ze związków metali ciężkich.  
Warunki uprawy 

Najbardziej odpowiednie są słoneczne stanowiska, a gleby średniozwięzłe, żyzne, 

piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste, o słabo kwaśnym odczynie. Gleby 

mniej żyzne należy wzbogacać w materię organiczną; dobrze rozłożonym 

obornikiem lub kompostem w ilości 10-15 kg/roślinę. Celem właściwego 
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zapylenia i prawidłowego rozwoju owoców należy wysadzić obok siebie 

przynajmniej dwie odmiany. Rośliny z pojemników można wysadzać przez cały 

okres wegetacji; rozstawa 1,0 m pomiędzy roślinami w rzędzie. Nawożenie 

organiczne dobrze rozłożonym obornikiem lub dojrzałym kompostem (10 kg/m) 

powtarzać jesienią co 2-3 lata.  
Cięcie 

Naturalnie zagęszczające się krzewy nie wymagają corocznego cięcia 

formującego w pierwszych 5-6 latach uprawy. Wycinanie nadmiaru pędów 

wykonujemy dopiero w latach następnych.  

 
 

 

MORWA BIAŁA (MORUS ALBA)  
Od niepamiętnych czasów uprawiana w Chinach, 

krzew, drzewko rosnące do ok. 5m wysokości, 

owocem jest smaczna, słodka niełupka. Wymagania: 

dobrze rośnie na glebach lekkich, piaszczystych, 

najlepiej na stanowiskach silnie nasłonecznionych, nie 

potrzebuje żadnych specjalnych zabiegów 

pielęgnacyjnych (dobrze jest wyprowadzić pień do 

wysokości około 1,5 m i na nim koronę, by swobodnie 

mogła rozrastać się na boki). Jest wytrzymała na zanieczyszczenia, toteż często 

rośnie w parkach miejskich, przy drogach. Stosowana jest też jako roślina 

żywopłotowa, niestety, posadzona w zagęszczeniu i cięta nie owocuje. Morwa 

biała występuje często w Polsce. Jest jedynym gatunkiem morwy występującym  

u nas (ze względu na różną barwę owoców, czasami morwa biała mylnie brana 

jest za morwę czarną (Morus nigra) lub czerwoną (Morus rubra).  
 
 

 

RÓŻA JABŁKOWATA KARPATIA (Rosa villosa L.) 
Odmiana słowacka. Tworzy luźny krzew o pokroju 

wzniesionym z kilkoma sztywnymi pędami, dorastający 

do 2 m wysokości. Pędy z licznymi kolcami, średniej 

wielkości. Kwiaty pojedyncze, duże, różowe. Owoce są 

jasnoczerwone, duże, wydłużone 3-4 cm długości. Nie 

nadają się do bezpośredniego spożycia, ale  

w przetwórstwie domowym mają duże zastosowanie. Przygotowuje się z nich 

konfitury, syropy, galaretki i wina. Na uwagę zasługuje duża ilość witaminy C  

w owocach.  
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ŚWIDOŚLIWA (Amelanchier alnifolia) 
Pochodzi z rodziny różowatych. Jest to najczęściej krzew 

lub małe drzewo. Określana jest często przez amatorów 

‘borówką kanadyjską’ lub ‘słodką aronią’. Rośliny 

dobrze rosną na różnej strukturze gleby i tolerują szeroki 

zakres odczynu pH. Owoce zwierają prawie siedem razy 

więcej wapnia niż borówka wysoka i dwa razy więcej witaminy C, również potas i 

wapń. Charakteryzują się dużą zawartością antocyjanów, które pomagają m.in. w 

profilaktyce chorób nowotworowych. Owoce stanowią cenny surowiec dla 

przemysłu przetwórczego. Mogą być także używane w przetwórstwie domowym 

do wyrobu soków, dżemów, konfitur  

i nalewek, także jako dodatek do innych, kwaśnych owoców. Wzrost: średnio 

silny, pokrój rozłożysty. Owoce: kuliste, ciemnogranatowe lub niebiesko 

grantowe z nalotem, soczyste, słodkie, smaczne. Pora dojrzewania: początek 

czerwca. Właściwość: polecana do uprawy amatorskiej i towarowej. Odporna na 

mróz.  
 

 

 

JABŁOŃ TRINITY (Malus) 
Odmiana jabłoni o czerwonym miąższu. Intensywnie zabarwione liście i kwiaty 

wykazują walory ozdobne, natomiast intensywnie 

wybarwione owoce, zarówno skórka, jak i miąższ wskazują 

na wysoką zawartość antocyjanów, które mają silne 

właściwości przeciwutleniające. Odmiana 'Trinity' wcześnie 

wchodzi w owocowanie, owocuje regularnie i bardzo obficie. 

Jak wynika z prowadzonych obserwacji wymaga 

przerzedzania zawiązków w celu poprawy wielkości 

owoców, gdyż charakteryzuje się skłonnością do 

nadmiernego zawiązywania owoców i wówczas około 90% 

owoców ma średnicę poniżej 7 cm, a masa 1 owocu wynosi poniżej 100 g.  

W latach średniego owocowania lub po przerzedzeniu zawiązków, większość 

owoców ma średnicę powyżej 7 cm około 55 do 70%, a tylko nieliczne mają 

średnicę poniżej 6,5 cm i masa jednego owocu waha się wówczas od 90 do 160 g. 

Owoce dojrzewają w trzeciej dekadzie sierpnia. Drzewa rosną średnio silnie. 

Owoce są bardzo kwaśne i nie nadają się do bezpośredniego spożycia w stanie 

świeżym ze względu na wysoką zawartość kwasu jabłkowego (ok. 1970 
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mg/100g), pH soku, wynosi ok. 3,5, a zawartość ekstraktu ok. 10,5%  Brix, 

zawartość autocyjnów ok. 216 mg/kg. Owoce mogą stanowić doskonały 

komponent do soków, przetworów oraz mieć znaczenie kulinarne, jako dodatek do 

sałatek, ciast i deserów. Produkty te o ciekawej barwie oraz orzeźwiającym smaku 

mogą być źródłem przeciwutleniaczy w codziennej diecie. 
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ABC Ochrony Prawnej 

Dla odmian chronionych tylko w Polsce wyłączne prawo do odmiany 

przyznawane jest hodowcy w drodze decyzji administracyjnej przez Dyrektora 

Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi 

Wielkiej k/Poznania, poprzez wpisanie jej do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa. 

Zgodnie z obowiązującym prawem hodowca może zdecydować czy dana odmiana 

ma być chroniona w jednym lub kilku krajach krajowym wyłącznym prawem lub 

wspólnotowym wyłącznym prawem obowiązującym we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Prawo wspólnotowe przyznane hodowcy do określonej odmiany ma 

charakter nadrzędny w stosunku do przyznanego wcześniej prawa do tej odmiany 

w systemie krajowym. Mówią o tym artykuły 4 ust. 6 oraz 27 ust. 2 ustawy  

o ochronie prawnej odmian roślin: osoby fizyczne bądź prawne, chcące 

zarobkowo korzystać z odmiany objętej wyłącznym prawem hodowcy muszą 

wystąpić o udzielenie licencji do właściciela odmiany, gdyż bez niej ich działania 

będą nielegalne. Kształt umowy licencyjnej zależy od woli licencjodawcy. 

Umowa licencyjna, pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy 

pisemnej. Można w niej ograniczyć korzystanie z wyłącznego prawa (licencja 

ograniczona). Ograniczenie to może dotyczyć np.: obszaru, wielkości produkcji, 

czasu. Jeżeli nie ograniczono w niej zakresu korzystania z wyłącznego prawa, 

licencjobiorca ma prawo do korzystania z wyłącznego prawa podobnie jak 

hodowca (licencja pełna). Nabywca licencji może udzielić dalszej licencji 

(sublicencji) wyłącznie za zgodą hodowcy. Zgoda ta również musi mieć formę 

pisemną. Sublicencjobiorca kolejnej sublicencji udzielić nie może. Licencjobiorca 

jest zobowiązany do uiszczania na rzecz hodowcy, opłaty licencyjnej, określonej 

w umowie. Środki te umożliwiają rozwój hodowli oraz postępu biologicznego.  

Na polskim rynku (ale nie tylko) łatwo można natknąć się na nieuczciwych 

sprzedawców, trudniących się nielegalnym handlem „materiałem szkółkarskim”, 

bez kwalifikacji, oferujących atrakcyjną cenę. Taki zakup często stanowi jedynie 

pozorne oszczędności, ponieważ często rośliny nie spełniają wymagań, co do 

jakości materiału szkółkarskiego, a w szczególności zdrowotności, co  

w konsekwencji ma wpływ na wysokość i jakość pozyskiwanych plonów. Przy 

zakupie materiału szkółkarskiego objętego ochroną prawną, kupujący powinni 

zwracać uwagę na legalność oferowanego materiału i żądać potwierdzenia,  

że dostawca posiada licencję na rozmnażanie i sprzedaż materiału szkółkarskiego 

określonych odmian.    
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Hodowco zapoznaj 

się z Ustawą z dnia 

26 czerwca 2003 r.  dotyczącą 

„OCHRONY PRAWNEJ ODMIAN ROŚLIN” 

(DZ. U. Z 2003 R., NR 137, POZ. 1300 ZE ZM.) 

Art. 21. Wyłączne prawo do odmiany obejmuje:  

– wytwarzanie lub rozmnażanie  

– przygotowanie do rozmnażania  

– oferowanie do sprzedaży  

– sprzedaż lub inne formy zbywania  

– eksport  

– import  

– przechowywanie – materiału siewnego odmiany chronionej 

 

Art. 22.  Wyłączne prawo obejmuje również:  

a) pochodne, odkryte lub wytworzone z chronionej odmiany macierzystej 

niebędącej odmianą pochodną,  

b) które nie różnią się wyraźnie od odmiany chronionej,  

c) w przypadku których wytworzenie materiału siewnego wymaga powtarzalnego 

używania odmiany chronionej wyłącznym prawem.  

Materiał siewny – oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, 

sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, w tym  

z zastosowaniem metod biotechnologii;  

Wyłączne prawo – oznacza prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo 

odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej. 

 

Art. 25. Co powinien wiedzieć producent korzystający z materiału siewnego 

odmiany chronionej.  

Każdy, kto korzysta z materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym 
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prawem, jest obowiązany, na wniosek hodowcy posiadającego wyłączne prawo do 

tej odmiany, udzielać mu pisemnych informacji dotyczących ilości materiału 

siewnego odmiany chronionej oraz uiścić na rzecz hodowcy opłatę w wysokości 

opłaty licencyjnej za korzystanie z wyłącznego prawa do danej odmiany.  

W przypadku legalnego zakupu sadzonek szkółkarz posiadający licencję na 

rozmnażanie odmiany zgłasza nam ilości sprzedanych roślin i odprowadza opłatę 

licencyjną.  

W przypadku kupowania z niepewnych źródeł narażacie się Państwo na:  

– zakup wyrodzonego lub chorego materiału szkółkarskiego, który nie będzie 

plonował w sposób zadawalający.  

– roszczenia z naszej strony odnośnie opłat licencyjnych (nie posiadanie dowodu 

zakupu jest równoznaczne z nielegalnym posiadaniem towaru, chyba że jest to 

wyszczególnione w rejestrze sprzedanego towaru przez szkółkarza posiadającego 

sublicencję)  

– roszczenia z naszej strony o zwrot utraconych korzyści,  

– zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 37 

ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i w konsekwencji groźbę poniesienia 

kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub  kary pozbawienia wolności  do  

1 roku  

 

UWAGA na Art. 36a ustawy – Dochodzenie roszczeń w postępowaniu 

cywilnym Sadowniczy Zakład Doświadczalny z tytułu naruszenia wyłącznego 

prawa do odmian  roślin swojej hodowli ma prawo dochodzenia odszkodowania 

na drodze sądowej.   

Zgodnie z art. 36a ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Hodowca, którego 

wyłączne prawo zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to 

prawo: 1) zaniechania naruszania; 2) usunięcia skutków naruszenia; 3) 

naprawienia wyrządzonej szkody: a) na zasadach ogólnych albo b) poprzez 

zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, która w 

chwili jej dochodzenia byłaby należna tytułem udzielenia przez hodowcę licencji, 

a w razie zawinionego naruszenia w wysokości odpowiadającej wielokrotności 

tego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż jej trzykrotność; 4) wydania 

uzyskanych korzyści. Stosownie zaś do treści art. 36 ust. 2  ustawy niezależnie od 

roszczeń, określonych w ust. 1, hodowca może się domagać jednokrotnego albo 

wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści  

i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo 

całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w 

zakresie określonym przez sąd.  
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Istnieje również możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez – 

zalegalizowanie plantacji przez pobranie opłat licencyjnych od powierzchni 

uprawy, co niewątpliwie dla osób naruszających wyłączne prawo jest 

rozwiązaniem korzystniejszym, gdyż pozwala uniknąć zapłaty obok kwoty 

odszkodowania, wysokich kosztów procesu.  

 

Podsumowując powyższy materiał dochodzimy do wniosku że poniższe 

działania są nielegalne i winny być wykluczone !!! 

 

NARUSZENIE WYŁĄCZNEGO PRAWA TO: 

• Rozmnażanie, sprzedaż lub oferowanie do sadzenia materiału odmiany 

chronionej bez zezwolenia od hodowcy.  

• Sadzenie pozyskanego niekwalifikowanego materiału odmiany chronionej  

z różnych źródeł (np.: wymiany międzysąsiedzkiej, targowiska lub sprzedaży 

internetowej). 
 

 

Punkt sprzedaży 

tel. 18 477 81 50 

czynny: 

pn.- pt .od 8.00-16.00 

sob. od 8.00 -14.00 

Marketing i zamówienia 

Zachwieja Karol   + 48 606 336 229 

kontakt w godz. pracy 

 

 


