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WPROWADZENIE
Program Rolnoœrodowiskowy jest jedn¹ z form finansowej pomocy udzielanej
rolnikom przez Uniê Europejsk¹. Program ten jest inny ni¿ pozosta³e dzia³ania
pomocowe, poniewa¿ jego g³ównym przes³aniem jest zachowanie piêkna przyrody
i krajobrazu naszych wsi.
Niezwyk³e, zachowane dot¹d wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe polskich
terenów wiejskich, wynikaj¹ce z zami³owania rolników do tradycji, s¹ wartoœci¹
coraz bardziej dostrzegan¹ w Europie i mog¹ staæ siê – obok zdrowej ¿ywnoœci
– miêdzynarodow¹ wizytówk¹ polskiej wsi.
l
l
l
l

Cele KRAJOWEGO PROGRAMU ROLNOŒRODOWISKOWEGO to:
promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodowiska;
zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej siedlisk pó³naturalnych;
zachowanie starych ras zwierz¹t hodowlanych i odmian roœlin uprawnych;
podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców wsi.

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY oznacza prze³om w systemie ochrony przyrody w Polsce, bowiem zak³ada, ¿e rolnik mo¿e z powodzeniem
chroniæ przyrodê na terenie w³asnego gospodarstwa. W ten sposób ochrona przyrody, œrodowiska i krajobrazu przestaje byæ domen¹ urzêdników lub leœników.
Wychodzi ona równie¿ poza granice obszarów chronionych – parków narodowych,
czy rezerwatów.
Tak jak i zarz¹dy tych obszarów, tak i rolnik bêdzie potrzebowa³ pieniêdzy na
realizacjê ochrony. Œrodki te ma zapewniæ w³aœnie KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY.
Udzia³ w KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM jest ca³kowicie dobrowolny. Za udzia³ w Programie rolnik bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie
w formie rekompensaty za ograniczenia lub prace wykonane na rzecz ró¿norodnoœci biologicznej, œrodowiska i krajobrazu.
W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM w latach 20042006 bêd¹ mogli uczestniczyæ:
l rolnicy (osoby fizyczne lub osoby prawne) posiadaj¹cy gospodarstwo rolne,
którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na powierzchni co najmniej 1 hektara
u¿ytków rolnych.
Program obejmuje:
l stosowanie metod przyjaznych dla œrodowiska, a tak¿e prowadzenie gospodarstw
ekologicznych;
l utrzymanie ³¹k i pastwisk ekstensywnych o wysokich walorach przyrodniczych;
l stosowanie miêdzyplonów w celu ochrony gleb i wód oraz zmniejszenia strat azotu;
l zachowanie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich.
W latach 2007-2013 Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy zostanie rozszerzony o dodatkowe pakiety rolnoœrodowiskowe.
Niezale¿nie od mo¿liwoœci uzyskania dotacji warto podj¹æ trud wykonywania
Programu, poniewa¿ dotyczy on wartoœci niewymiernych i ponadmaterialnych:
piêkna wiejskiego krajobrazu, zachowania w nim elementów dzikiej przyrody,
przekazania poszanowania dla tych wartoœci naszym dzieciom.
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Stare odmiany roœlin u¿ywanych przez cz³owieka gin¹ bezpowrotnie, a ich miejsce
zajmuj¹ nowe – chêtniej uprawiane ze wzglêdu na wiêksz¹ plennoœæ, zdolnoœæ do przechowywania, bardziej apetyczny wygl¹d. Stare odchodz¹, a z nimi bogactwo smaków,
zapachów, a przede wszystkim genotypów, wytworzonych w ci¹gu setek lat uprawy przez
cz³owieka. Ochrona starych odmian roœlin i ras zwierz¹t u¿ytkowych nie jest wyrazem
jedynie sentymentu do dawnych lat. Wiele pañstw, w tym Polska, zobowi¹za³o siê do
tego podpisuj¹c œwiatow¹ Konwencję ONZ o ochronie ró¿norodnoœci biologicznej.
Zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej miejscowych odmian roœlin u¿ytkowych oraz
gatunków spokrewnionych z nimi – to zadanie stoj¹ce przed dzisiejszym pokoleniem.
Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy podejmie ochronê zasobów genetycznych roœlin u¿ytkowych po roku 2006. Bêdzie to wsparcie dla rolników, utrzymuj¹cych miejscowe odmiany roœlin uprawnych lub pielêgnuj¹cych tradycyjne sady
– patrz tabela poni¿ej.
Rodzaje pakietów

Opcje pakietów

Zachowanie lokalnych odmian roślin
Ochrona tradycyjnych sadów

Produkcja lokalnych odmian uprawnych
Produkcja nasienna lokalnych odmian uprawnych
Sady tradycyjne

Rolnicy uczestnicz¹cy w tych dzia³aniach bêd¹ zobowi¹zani do przestrzegania wymogów zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
Dzia³aniami objête bêd¹ następujące gatunki oraz miejscowe odmiany:
Gatunek

Nazwa odmiany

Region uprawy

Cebula

Lubartowska

lubelskie

Owies szorstki

Wszystkie populacje
miejscowe

podlaskie, mazowieckie, podkarpackie,
małopolskie

Lnicznik siewny

Wszystkie polskie odmia- podlaskie, mazowieckie, podkarpackie,
ny i populacje miejscowe świętokrzyskie

Ogórek

Borszczagowski, Trocki

podlaskie, lubelskie, mazowieckie

Dynia zwyczajna

Populacje miejscowe

podlaskie

Soczewica

Wszystkie polskie odmia- podlaskie, lubelskie, mazowieckie,
ny i populacje miejscowe podkarpackie

Pomidor

Malinowy Bawole Serce

warmińsko-mazurskie

Fasola wielokwiatowa – tyczna Piękny Jaś

lubelskie, podkarpackie, małopolskie

Fasola wielokwiatowa
– biczykowa

Z Kraśnika, z Kasiłanu,
z Tyszowca

lubelskie

Fasola zwykła karłowa

Bomba

obszar całego kraju

Żyto krzyca

Wszystkie populacje

podkarpackie, małopolskie

Pszenica płaskurka

Wszystkie odmiany

obszar całego kraju

Pszenica samopsza

Wszystkie odmiany

obszar całego kraju

Pszenica orkisz

Wszystkie odmiany

obszar całego kraju

Przedstawiona lista ma charakter otwarty i w kolejnych fazach programu oraz wraz z poszerzaniem naszej wiedzy na temat rodzimych zasobów genetycznych bêdzie uzupe³niana o nowe
gatunki i odmiany. Nowelizacja ustawy nasiennej przewiduje mo¿liwoœæ rejestracji odmian
miejscowych. W sprawie nasion mo¿na siê zwracaæ do Krajowego Centrum Roœlinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin (www.ihar.edu.pl/gene_bank).

5

2

ZACHOWANIE LOKALNYCH
ODMIAN ROŒLIN
2.1. Wprowadzenie
Konwencja o ró¿norodnoœci biologicznej
W 1992 roku w Rio de Janeiro zosta³a podpisana Konwencja o Ró¿norodnoœci
Biologicznej. Jej sygnatariusze, w tym Polska, s¹ zobowi¹zani badaæ, chroniæ i w
sposób zrównowa¿ony wykorzystywaæ gatunki tworz¹ce krajow¹ ró¿norodnoœæ
biologiczn¹.
Konwencja uwypukla fakt, ¿e organizmy ¿ywe na kuli ziemskiej s¹ dobrem
ca³ej ludzkoœci i nak³ada moralny obowi¹zek na sygnatariuszy konwencji i ca³¹
spo³ecznoœæ naszej planety zachowania ich dla przysz³ych pokoleñ. Bardzo istotne
dla dalszych dziejów ludzkoœci jest, jak czytamy w preambule Konwencji, zachowanie genetycznego bogactwa tych gatunków roœlin i zwierz¹t, które zapewniaj¹
byt cz³owiekowi. Poza tym Konwencja przewiduje ochronê wiedzy, innowacji
i praktyk lokalnych spo³ecznoœci ludzkich, poniewa¿ ich tryb ¿ycia sprzyja zachowaniu ró¿norodnoœci biologicznej.
W harmonii z ustaleniami Konwencji o ró¿norodnoœci biologicznej, w FAO
opracowano Ogólnoœwiatowy Plan Dzia³ania, który jest czêœci¹ Ogólnoœwiatowego Systemu Zachowywania i Zrównowa¿onego Wykorzystywania Zasobów
Genowych Roœlin.

Dlaczego ochronê zasobów genowych uznano za tak wa¿n¹?
Ka¿dy gatunek, rasa czy odmiana, niezale¿nie od tego czy wytworzy³a go natura
czy wyhodowa³ cz³owiek, jest wartoœci¹ sam¹ w sobie, czymœ niepowtarzalnym
i dlatego zas³uguje na ochronê. Ponadto stare odmiany to pule genów, których
wykorzystanie mo¿e mieæ ogromne znaczenie gospodarcze.

Jakie jest znaczenie œrodowiskowe starych odmian?
Propaguj¹c zachowanie starych odmian roœlin uprawnych z regu³y zwraca siê uwagê
na ochronê zasobów genowych i ratowanie gin¹cych genotypów. Jednak¿e zachowanie
ich w gospodarstwach rolnych przez rolników stosuj¹cych tradycyjne metody uprawy
to tak¿e utrzymywanie wspó³wystêpuj¹cych gatunków dzikich i chwastów.
Miejscowe odmiany roœlin uprawnych:
l zwiêkszaj¹ ró¿norodnoœæ gatunkow¹ i odmianow¹ upraw, co zapobiega uproszczeniu p³odozmianu i zapewnia zró¿nicowanie siedlisk;
l z regu³y maj¹ mniejsze wymagania uprawowe, co pozwala na ograniczenie
nawo¿enia i œrodków ochrony roœlin;
l niektóre z nich s¹ szczególnie przydatne w systemach produkcji ekstensywnej
oraz do utrzymywania produkcji rolniczej na terenach marginalnych.

Jakie jest znaczenie rolnicze ochrony starych odmian?
Ochrona zasobów genowych roœlin u¿ytkowych, oprócz nadrzêdnego zadania zachowania ró¿norodnoœci biologicznej, ma œciœle okreœlone zadania praktyczne maj¹ce
na celu dostarczanie mo¿liwie szerokiego materia³u wyjœciowego do hodowli.
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Zachowanie zasobów genowych roœlin jest jedynym sposobem gwarantuj¹cym
ich dostêpnoœæ w chwili obecnej i w przysz³oœci. Nie mo¿emy przewidzieæ zmian
œrodowiska oraz wszystkich potrzeb cz³owieka, dlatego jest konieczne zachowanie
jak najszerszej genetycznej zmiennoœci roœlin. Im bardziej zró¿nicowany genetycznie materia³ roœlinny bêdziemy posiadaæ, tym wiêksz¹
bêdziemy mieæ szansê znalezienia form o cechach u¿ytecznych
w hodowli roœlin oraz produkcji roœlinnej.
Miejscowe odmiany s¹ dobrze zaadaptowane do lokalnych
warunków œrodowiska, co wyra¿a siê stabilnym plonowaniem
nawet przy niesprzyjaj¹cych warunkach wegetacji.
Zainteresowanie odmianami miejscowymi i starymi odmianami wzrasta obecnie ze wzglêdu na wykorzystywanie
ich do produkcji wyspecjalizowanych produktów lokalnych
czy te¿ dla rolnictwa ekologicznego. Pozwalaj¹ równie¿ na
urozmaicenie diety cz³owieka.

Rodzime zasoby genowe roœlin uprawnych
Polska jest szczególnym przyk³adem kraju w Europie
Œrodkowej, w którym dziêki rozdrobnionej gospodarce rolnej
zachowa³y siê do czasów wspó³czesnych miejscowe formy
roœlin uprawnych.
Regiony wystêpowania miejscowych materia³ów roœlin uprawnych znajduj¹ siê g³ównie w po³udniowej czêœci kraju i obejmuj¹
górski region Beskidów i Tatr oraz Pogórza. Mniejsze ostoje zosta³y znalezione we
wschodniej i po³udniowo-wschodniej czêœci Polski – na Podlasiu i w Kotlinie Sandomierskiej. Geograficzno-ekologiczne i socjologiczne czynniki faworyzuj¹ w tych
regionach miejscowe odmiany uprawne. Z drugiej strony nale¿y podkreœliæ, ¿e miejscowe odmiany skutecznie konkuruj¹ z nowymi odmianami w tych regionach.
Dla wymienionych regionów charakterystyczne s¹ równie¿ niektóre reliktowe
uprawy, np.: lnicznika, rzodkwi oleistej, prosa. Zebrano udokumentowane przyk³ady aktywnej dzia³alnoœci hodowlanej rolników, np. uprawa populacji wyki dla
celów paszowych, wyselekcjonowanych z populacji chwastów tego gatunku.
Okolice Nowego Miasta nad Pilic¹ i Przybyszewa s¹ znane z uprawy starych,
miejscowych odmian cebuli typu ¯ytawska-Przybyszewska i ogórków typu Przybyszewski. Okolice Jêdrzejowa, Piñczowa, Skalbimierza i Kazimierzy Wielkiej s¹
bardzo bogatym rejonem w ekotypy czosnku. Na Pogórzu natomiast s¹ uprawiane
ró¿norodne formy fasoli tycznej o bardzo du¿ej zmiennoœci cech morfologicznych
i u¿ytkowych. Uprawa niektórych z nich siêga XIX wieku.
Niedaleko Jordanowa wystêpuj¹ ró¿ne formy szalotki i ekotypy czosnku oraz
karpiel. Stare odmiany warzyw uprawiane s¹ tak¿e w pó³nocno-wschodnich rejonach. Szczególnie interesuj¹ce s¹ okolice Nowego Dworu i Elbl¹ga, gdzie ¿yj¹
przesiedleñcy z dawnej Polski Wschodniej. PrzywieŸli oni ze stron rodzinnych wiele
nasion warzyw, z których wiele uprawianych jest do dnia dzisiejszego, np. fasola
szparagowa, tyczna, pomidory typu Bycze Serce, Malinowy, cebula kartoflanka.
W pasie wschodnim w okolicy Hajnówki, w ka¿dym ogródku przydomowym
spotyka siê wiele odmian miejscowych takich gatunków jak: burak æwik³owy,
pietruszka, marchew, cebula kartoflanka, szalotka, ró¿ne formy fasoli, pomidorów (¿ó³te i czerwone owoce), gorczyca, koper, dynia. Równie¿ bardzo znanym
rejonem uprawy warzyw jest rejon lubelski, g³ównie okolice Lubartowa, Szczebrzeszyna, Frampola – s³ynne z uprawy odmian miejscowych cebuli „Lubartowska”
i „Szczebrzeszyñska”. Ponadto znajdowane s¹ tutaj miejscowe odmiany ogórka,
czosnku, pietruszki, sa³aty, marchwi, buraka æwik³owego i wielu form fasoli.
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Co to jest erozja genetyczna?
Erozja genetyczna to gwa³towne zmniejszanie siê liczby gatunków i odmian roœlin
uprawnych na terenach ich dotychczasowego wystêpowania.
Zjawisko erozji genetycznej wystêpuje w wiêkszoœci regionów œwiata. Stare
tradycyjne odmiany s¹ zastêpowane przez niewielk¹ liczbê nowych wysokowydajnych odmian. G³ówn¹ przyczyn¹ erozji genetycznej s¹ zmiany w sposobach
gospodarowania i wprowadzanie nowych odmian. Erozjê genetyczn¹ przyœpieszaj¹
równie¿ takie zjawiska jak niezrównowa¿one eksploatowanie zasobów przyrodniczych przez cz³owieka, pojawianie siê nowych chorób i szkodników w rejonach
wczeœniej izolowanych, przemiany ekonomiczne i spo³eczne, a tak¿e polityka
pañstw i przepisy w nich obowi¹zuj¹ce.
Modernizacja polskiego rolnictwa, wy³¹czanie z uprawy du¿ych obszarów gleb
lekkich oraz powszechna dostêpnoœæ nasion nowoczesnych odmian zagra¿aj¹ miejscowym populacjom i starym odmianom wszystkich roœlin u¿ytkowych.
Na naszych oczach ustêpuj¹ z uprawy takie gatunki jak: proso zwyczajne, lnicznik
siewny, rzepik, esparceta siewna. Przepad³o ju¿ ¿yto krzyca uprawiane niegdyœ na
Podhalu oraz pszenica orkisz uprawiana dawniej w rejonie Gór Œwiêtokrzyskich.
Podobnie jest z polskimi odmianami traw pastewnych oraz roœlin motylkowych, które
wyhodowane zosta³y z dziko rosn¹cych ekotypów i populacji miejscowych. Wiele
gatunków z tej grupy roœlin zosta³o ju¿ wycofanych z uprawy lub uprawa ich zanika, jak np. przelot pospolity, komonica zwyczajna, koniczyna szwedzka oraz wiele
gatunków traw, które jeszcze kilkadziesi¹t lat temu by³y zalecane jako komponenty
mieszanek ³¹kowych i pastwiskowych, np. wyczyniec ³¹kowy, wiechlina b³otna,
owsik z³ocisty.

Ochrona ex situ
Ochrona ex situ w bankach genów, czyli poza naturalnym œrodowiskiem wystêpowania, jest obecnie czêsto jedyn¹ mo¿liw¹ form¹ zachowania w stanie ¿ywym
wielu odmian i genotypów roœlin uprawnych.
Bank genów to centrum zasobów genowych prowadz¹ce prace nad zachowaniem genotypów w postaci nasion, py³ku, kultur tkankowych oraz organów do
rozmna¿ania wegetatywnego.
Polski Bank Genów jest przede wszystkim zobowi¹zany do gromadzenia zasobów genowych pochodz¹cych z kraju (ekotypy, populacje, odmiany miejscowe
i krajowe formy uprawne, rejestrowane odmiany oraz wartoœciowe hodowlane
materia³y wytworzone w placówkach badawczych). Szczególnie wa¿nym zadaniem Polskiego Banku Genów jest zbiór i zachowanie istniej¹cych jeszcze miejscowych odmian roœlin uprawnych i gatunków spokrewnionych. Zasoby gromadzone w banku genów mog¹ stanowiæ Ÿród³o materia³u roœlinnego do ponownego
wprowadzenia do uprawy starych odmian.
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Ochrona in situ
Najw³aœciwsz¹ metod¹ ochrony zasobów genowych roœlin u¿ytkowych jest ich
zachowanie in situ (w œrodowisku naturalnym) w regionach œciœle zwi¹zanych z ich
pochodzeniem. Ten rodzaj ochrony pozwala nie tylko na zachowanie danej formy
w miejscu jej pochodzenia, ale tak¿e poddawanie jej w dalszym ci¹gu tradycyjnemu
sposobowi uprawy i selekcji, który doprowadzi³ do jej powstania.
Konwencja o ró¿norodnoœci biologicznej i Ogólnoœwiatowy Plan Dzia³ania FAO k³ad¹
szczególny nacisk na ochronê in situ jako w³aœciw¹ dla ochrony zasobów genowych.
Wa¿ne jest wspieranie uprawy i wykorzystanie zapomnianych lub o marginalnym znaczeniu upraw. Wiele z nich ma szansê byæ wykorzystane szerzej, szczególnie w rejonach, gdzie uprawa podstawowych gatunków jest nieop³acalna lub
niemo¿liwa. Tego typu dzia³ania w Polsce jak dot¹d nie by³y prowadzone.

2.2. Opisy wybranych gatunków i odmian miejscowych
Lnicznik siewny
Lnicznik siewny jest roczn¹ roœlin¹ z rodziny krzy¿owych, jar¹ lub ozim¹.
Liczne nazwy tej roœliny: lnicznik, lnianka, lennica, rydz, rydzyk, ry¿yk, judra,
stulicha œwiadcz¹ o tym, ¿e dawniej lnicznik by³ uprawiany w Polsce na du¿¹ skalê.
Obecnie jest to roœlina bardzo rzadka w Polsce. Znaleziono dwa rejony uprawy lnicznika. Jednym jest Górna Narew, drugim zaœ okolice Buska Zdroju
i Piñczowa. Z nasion lnicznika otrzymuje siê olej (tzw. niemiecki olej
sezamowy), nale¿¹cy do olejów pó³schn¹cych, u¿ywany do celów
technicznych, g³ównie w mieszance z olejem lnianym do wyrobu
pokostów i farb, w mydlarstwie, do palenia, a tak¿e jako t³uszcz
jadalny i w lecznictwie. Nasiona stanowi¹ dobr¹ karmê dla drobiu,
a ³uszczyny – paszê dla owiec. Makuchy lnicznika zawieraj¹ do 35%
substancji bia³kowych, maj¹ specyficzny zapach i u¿ywane s¹ jako
dodatek do pasz dla byd³a. Z ³odyg lnicznika wyrabia siê miot³y.
Lnicznik odznacza siê du¿¹ plastycznoœci¹, przejawiaj¹c¹ siê
w zdolnoœci przystosowania do najrozmaitszych warunków ekologicznych. Lnicznik jary jest wytrzyma³y na ch³ody i przymrozki
wiosenne. Ma najmniejsze wymagania wodne spoœród wszystkich uprawianych
w Polsce roœlin oleistych z rodziny krzy¿owych, a zawartoœæ t³uszczu w nasionach
podlega najmniejszym wahaniom pod wp³ywem susz okresowych. Lnicznik ozimy
odznacza siê du¿¹ odpornoœci¹ na mróz, wiêksz¹ od rzepaku i rzepiku. Obydwie
formy, jara i ozima, maj¹ ma³e wymagania pokarmowe. Lnicznik jest typow¹
roœlin¹ oleist¹ gleb lekkich, znosi równie¿ zakwaszenie gleby.

Owies szorstki
W Polsce owies szorstki by³ notowany przede wszystkim jako chwast
zw³aszcza w owsie siewnym. S¹ równie¿ dane o jego uprawie. Odszukano
przedstawicieli tego gatunku na terenie Orawy, gdzie stanowi³ znaczn¹
domieszkê w uprawie owsa siewnego. Miczyñski charakteryzuje sposób
u¿ytkowania tego gatunku owsa nastêpuj¹co: „Owies szorstki jest tutaj
uprawiany na ziarno u¿ywane jako karma dla koni oraz mielone na m¹kê
na paszê dla œwiñ. Zdaniem miejscowych gospodarzy ma on du¿¹ wartoœæ
pastewn¹ i jest chêtnie zjadany przez konie, gdy¿ ma cienk¹ ³uskê i jest
s³odki”. Uprawa owsa szorstkiego zosta³a zarzucona zupe³nie na Podhalu
i Orawie na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Obecnie jest sporadycznie
uprawiany na Mazowszu, jako domieszka owsa siewnego. Gatunek ma
bardzo ma³e wymagania glebowe.
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Soczewica
Znajduj¹ce siê w uprawie odmiany i populacje miejscowe tego gatunku nale¿¹
do dwóch podgatunków, wyodrêbnionych na podstawie wielkoœci nasion. W Polsce
wystêpuj¹ formy drobnonasienne, których roœliny osi¹gaj¹ 15-30 cm wysokoœci,
a masa 1000 nasion nie przekracza 30 g.
Wymagania wodne soczewicy s¹ mniejsze ni¿ innych roœlin str¹czkowych, nie
ma równie¿ du¿ych wymagañ glebowych. WyraŸnie nie toleruje gleb ciê¿kich
i nadmiernie uwilgotnionych. Najlepiej plonuje na glebach œrednio zwiêz³ych.
Zbyt ¿yzne stanowiska przyczyniaj¹ siê do nadmiernego rozwoju czêœci wegetatywnych kosztem generatywnych . Najkorzystniej uprawiaæ j¹ po zbo¿ach (owies,
jêczmieñ), w trzecim roku po oborniku. Ze wzglêdu na to, ¿e gatunek ten jest
bardzo rzadko uprawiany, konieczne jest równie¿ zaprawianie nasion odpowiedni¹
nitragin¹. W Polsce najlepsze warunki do uprawy soczewicy znajduj¹ siê w czêœci
po³udniowo-wschodniej, gdzie klimat jest bardziej kontynentalny.

Krzyca (kszyca)
¯yto to zwane równie¿ œwiêtojañskim, uprawiane by³o na Podhalu, odznacza
siê d³ug¹ s³om¹ i d³ugimi w¹skimi k³osami. Zasiane w czerwcu daje w jesieni
pastwisko albo mo¿e byæ skoszone na siano. W nastêpnym roku mo¿e byæ nadal
eksploatowane jako roœlina pastewna na siano lub te¿ mo¿e byæ skoszone na ziarno. Dziêki du¿ej odpornoœci i ma³ym wymaganiom glebowym siane by³o w Polsce
na lichych gruntach w górach.

Ogórek Borszczagowski
Pochodzenie – wyselekcjonowany z odmiany Nie¿yñski przez miejscowych
ogrodników we wsi Borszczagowka z okolic Kijowa. Rozpowszechniony we
wschodniej czêœci Polski.
Roœliny charakteryzuj¹ siê silnym wzrostem, pêdy s¹ d³ugie, dobrze rozga³êziaj¹ce siê.
Zaletami tej odmiany s¹: plennoœæ, wczesnoœæ oraz bardzo kszta³tne, wyrównane
owoce; du¿¹ jej wad¹ zaœ jest bardzo szybkie ¿ó³knienie i br¹zowienie owoców
w miarê ich wyrastania.
Zastosowanie – bardzo dobra odmiana konserwowa i do kwaszenia.

Ogórek Trocki
Pochodzenie – odmiana miejscowa z okolicy i miasteczka Troki pod Wilnem,
przeniesiona stamt¹d do Polski œrodkowej.
Roœliny charakteryzuj¹ siê raczej s³abym wzrostem. Liœæ jest ma³y, jasnozielony.
Owoc w fazie dojrza³oœci u¿ytkowej jest ma³y lub œredni (10-13 cm), cylindryczny,
doœæ krótki, têpo zakoñczony. Barwy zielonej lub jasnozielonej, w czêœci przykielichowej jest lekko ¿ó³ty; z czêœci tej wychodzi 8 ¿ó³tych smug, dochodz¹cych do
1/2 – 2/3 d³ugoœci owocu.
Zaletami odmiany s¹ plennoœæ, wczesnoœæ, odpornoœæ na choroby; wadami zaœ
tendencja do tworzenia zbyt pêkatych owoców oraz bardzo szybkie ¿ó³knienie,
a nawet br¹zowienie owoców.
Zastosowanie – bardzo dobra odmiana konserwowa, mo¿e byæ u¿ywana równie¿ do kwaszenia.
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Populacje miejscowe dyni zwyczajnej
W Polsce najbardziej popularnym gatunkiem dyni jest dynia zwyczajna. Wykorzystuje siê j¹ jako roœlinê pastewn¹, ozdobn¹, a nawet
lecznicz¹. Dynia kwitnie od czerwca do paŸdziernika. Kwiaty ma du¿e,
¿ó³te i rozdzielnop³ciowe. Owoce do 40 cm œrednicy i kilkunastu kilogramów wagi.
Do uprawy wskazane s¹ gleby ¿yzne, próchniczne, przepuszczalne
i przewiewne. Zaleca siê uprawê dyni w pierwszym roku po oborniku.
Przy dobrym nawo¿eniu udaje siê nawet na piasku. Nie jest gatunkiem
wra¿liwym na przedplon z wyj¹tkiem innych gatunków dyniowatych.
Dyniê uprawia siê z siewu wprost do gruntu lub z rozsady.
Jedn¹ z form dyni zwyczajnej jest artroka, której autorstwo przypisuje siê Jerzemu Hejbowiczowi. Uwa¿a siê, ¿e artroka jest krzy¿ówką
argentyñskiego gatunku dyni z odmian¹ miejscow¹ i przypisuje siê jej
w³asnoœci lecznicze.

Fasola Piêkny Jaœ
Pochodzenie odmiany jest nieznane. Uprawiana pocz¹tkowo w okolicy Dunajca, Raby i Wis³y, pod koniec XIX wieku znana na terenie
ca³ej Polski i poza granicami.
Roœlina o silnym, bujnym wzroœcie, wyrastaj¹ca do 3-4 m wysokoœci,
wymaga podpór. Kwitnie bez przerwy przez ca³y okres wegetacji na
coraz to wy¿szych piêtrach.
Str¹k niedojrza³y jest ciemnozielony, w miarê dojrzewania
brunatniej¹cy. W str¹ku s¹ przewa¿nie 3-4 nasiona.
Str¹k dojrza³y jest krótki, bardzo szeroki, sp³aszczony, szablasty,
z krótkim dziobkiem, czarnobrunatny. Nasienie suche, bardzo du¿e,
bia³e, nerkowate, sp³aszczone. Masa 1000 nasion wynosi oko³o 1000g.
Odmiana doœæ póŸna, str¹ki rosn¹ i dojrzewaj¹ stopniowo przez ca³y
okres wegetacyjny a¿ do przymrozków. Plennoœæ zale¿y od liczby
str¹ków, które zd¹¿y³y dojrzeæ przed nadejœciem przymrozków jesiennych. Jest to fasola tyczna na suche „ziarno”, o du¿ym, bardzo
smacznym nasieniu. Nadaje siê do uprawy amatorskiej.

Lokalne populacje fasoli wielokwiatowej
Koniecznoœæ stosowania podpór w uprawie fasoli Piêkny Jaœ sprawia wiele trudnoœci i znacznie ogranicza area³ uprawy. Mniej pracoch³onne i k³opotliwe s¹ pó³pienne
– biczykowe formy fasoli wielokwiatowej, które nie wymagaj¹ podpór w uprawie
i od dawna s¹ uprawiane w rejonie Polski œrodkowo-wschodniej i po³udniowej. Masa
1000 nasion 800-1300 g. Charakteryzuj¹ siê wysokim plonem dobrej jakoœci nasion,
który przewy¿sza nieco plon nasion odmiany Piêkny Jaœ.

Lokalna populacja biczykowa z rejonu Kraœnika
Pokrój kulisty, roœlina lekko roz³o¿ysta, tworzy liczne rozga³êzienia – biczyki,
którymi jest spl¹tana i utrzymuje siê w ³anie. Roœliny s¹ bogato ulistnione, liœcie
nie zasychaj¹ i utrzymuj¹ siê na roœlinach a¿ do zbiorów. Kwiatostany s¹ du¿e,
15-20 kwiatów osadzonych jest na d³ugiej osi wystaj¹cej ponad liœcie. Str¹k ma
d³ugoœæ 11,5-13,7 cm, szerokoœæ 1,9-2,0 cm i zawiera œrednio 3-4 nasiona. Nasiona
s¹ doœæ du¿e, barwy bia³ej, lekko ¿y³kowane, w kszta³cie cylindryczne.
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Lokalna populacja biczykowa z rejonu Kasi³anu
Pokrój jest bardziej roz³o¿ysty ni¿ populacji z Kraœnika, tworzy liczne rozga³êzienia – biczyki, którymi spl¹tana jest w ³anie. Str¹k d³ugoœci 11,1-12,5 cm,
szerokoœci 1,9 cm, zawiera 3-4 nasiona. Nasiona œredniej wielkoœci, bia³e, ¿y³kowane, wyraŸnie sp³aszczone, lekko œciête po bokach, kszta³t nasion zbli¿ony do
nerkowatego.

Lokalna populacja biczykowa z rejonu Tyszowiec
Pokrój roœliny jest roz³o¿ysty, luŸny, rozga³êzienia s¹ mniej liczne. Roœliny p³o¿¹
siê, maj¹ bardzo d³ugie biczyki. Roœliny s¹ silnie ulistnione, liœcie maj¹ du¿e, zielone
do zbioru. D³ugoœæ str¹ka wynosi 11,5-13,5 cm, szerokoœæ 1,8-21 cm, a w str¹ku są
3-4 nasion. Nasiona maj¹ kszta³t nerkowaty, bia³e z nieznacznymi ¿y³kami.

Fasola Bomba
Roœlina o roz³o¿ystym pokroju krzaka i doœæ du¿ych, ciemnozielonych liœciach.
Nasiona s¹ du¿e, bia³e, bary³kowate. Ciê¿ar 1000 nasion to 400-600 g. Odmiana
œrednio wczesna.
Cechy odmianowe tej fasoli nie s¹ œciœle sprecyzowane. Zdarzaj¹ siê czasem
doœæ znaczne ró¿nice.

Pszenice samopsza, p³askurka i orkisz
Uprawne pszenice, mo¿na podzieliæ na dwie grupy w zale¿noœci od ich zdolnoœci do wym³acania. Formy takie jak samopsza, p³askurka i orkisz maj¹ oplewione
ziarno. Ich ziarniaki s¹ otoczone przez mocne plewy i plewki, tak wiêc produktem
s¹ ca³e k³oski a nie ziarniaki. Bardziej zaawansowane uprawne pszenice takie
jak pszenica twarda, czy najbardziej rozpowszechniona, pszenica zwyczajna po
wym³óceniu daj¹ go³e ziarniaki. Pszenica samopsza, p³askurka i orkisz s¹ obecnie
s³abo wykorzystywanymi gatunkami pszenic w porównaniu z ich genetycznym
i agronomicznym potencja³em.
Jednak¿e zainteresowanie pszenicami oplewionymi w ostatnich latach wzrasta
ze wzglêdu na poszukiwanie ekstensywnych metod produkcji, wzrost zapotrzebowania na niekonwencjonaln¹ ¿ywnoœæ oraz terapeutyczne w³asnoœci produktów
z nich pochodz¹cych.
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SADY TRADYCYJNE
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3.1. Wprowadzenie
Sad tradycyjny, zwany równie¿ tradycyjnym sadem przydomowym, jest
upraw¹ sk³adaj¹c¹ siê z kilkudziesiêciu wysokopiennych drzew owocowych, rosn¹cych w du¿ych rozstawach, na silnych podk³adkach.
W odró¿nieniu od sadu towarowego, który produkuje owoce przede wszystkim na sprzeda¿, zaspokaja jedynie potrzeby w³aœciciela i jego rodziny. Do
sprzeda¿y lub wymiany na inne produkty przeznaczane s¹ tylko nadwy¿ki owoców.
Sady tradycyjne zak³adano z wielu odmian,
zwykle kilku gatunków. Najczêœciej uprawiano
w nich jab³onie, grusze, wiœnie, czereœnie i œliwy.
Inne gatunki, np. orzech w³oski czy leszczyna,
wystêpowa³y tylko w formie pojedynczych drzew.
Odmiany dobierano tak, by œwie¿e owoce dostêpne by³y jak najd³u¿ej. W sadach
tradycyjnych znajdowa³o siê w zwi¹zku z tym wiele odmian, o ró¿nej porze dojrzewania. Owoce uprawianych odmian by³y przydatne zarówno do bezpoœredniej
konsumpcji, jak i domowego przetwórstwa. Nadawa³y siê na susz, powid³a, konfitury, soki, kompoty czy ró¿nego rodzaju nalewki. Sadzenie odmian deserowoprzetwórczych i typowo przetwórczych zrodzi³o tradycje zwi¹zane z przerobem
owoców.
Propaguj¹c zachowanie starych sadów z regu³y zwraca siê uwagê na ochronê
zasobów genowych i ratowanie gin¹cych odmian. Dawne odmiany jab³oni, œliw
oraz innych drzew i krzewów owocowych warto chroniæ i na nowo sadziæ nie tylko
ze wzglêdów estetycznych – krajobrazowych. Przede wszystkim stare drzewa grusz
i jab³oni tworz¹ wysokie korony stanowi¹c wspania³e miejsce do gniazdowania
wielu gatunków ptaków i ¿ycia rozlicznych owadów. Wysokie drzewa owocowe
spe³niaj¹ funkcjê zadrzewieñ chroni¹cych przed erozj¹ wietrzn¹ i wodn¹. Stare
odmiany znacznie bardziej odporne s¹ na choroby grzybowe (z racji wyniesienia
w górê koron, lepszego przewietrzania) i szkodniki, tym samym ogranicza siê
stosowanie ró¿nych chemicznych œrodków ochrony.
Ze wzglêdu na ogromn¹ popularnoœæ tradycyjne sady przydomowe sta³y siê
charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi. Dziêki d³ugowiecznoœci
uprawianych w nich drzew przetrwa³y do dziœ, niestety, zwykle w szcz¹tkowej
formie.
Postêpuj¹ce zanikanie sadów tradycyjnych nie wynika wy³¹cznie z naturalnej degradacji, nierzadko, 50-letnich drzew. Spowodowane jest równie¿ brakiem nowych
nasadzeñ tego typu, jak te¿ pozostawieniem bez opieki istniej¹cych jeszcze starych
sadów przydomowych. Tradycyjne sady przydomowe bêd¹ utrzymywane, jeœli:
l zainteresowani rolnicy uzyskaj¹ rekompensatê potencjalnie utraconych
dochodów
Decyzja o odnowieniu lub utrzymywaniu sadu tradycyjnego wi¹¿e siê z odejœciem od intensywnej produkcji owoców. Tym samym, praktycznie, oznacza
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brak dochodów ze sprzeda¿y wyprodukowanych owoców. W tego typu sadzie
drzewa póŸno wchodz¹ w owocowanie i najczêœciej dojrzewaj¹ przemiennie.
Ich pielêgnacja jest utrudniona. Trudniejszy jest tak¿e zbiór owoców. Mniej
sprzyjaj¹ce s¹ warunki do uzyskania wysokiej jakoœci owoców. Osobom zainteresowanym ratowaniem sadu tradycyjnego niedogodnoœci te trzeba zrekompensowaæ w formie premii.
l zostanie zrozumiana celowoœæ takich dzia³añ przez aktualnych i przysz³ych
w³aœcicieli tego typu sadów.

Celowoœæ odnawiania starych
i zak³adania nowych sadów tradycyjnych
l
l
l
l
l
l
l
l

Ochrona zasobów genowych drzew owocowych poprzez zachowanie starych
odmian.
Zachowanie dawnego krajobrazu wsi.
Utrzymanie miejsc bytowania wielu organizmów zwierzêcych, wzbogacaj¹cych
ró¿norodnoœæ biologiczn¹.
Zwiêkszenie dostêpnoœci owoców dla ludnoœci wiejskiej, w szczególnoœci dzieci
i m³odzie¿y.
Podtrzymanie tradycji przetwarzania owoców, z zachowaniem dawnych sposobów ich przerobu.
Tworzenie i promowanie produktów regionalnych z przetwarzanych owoców.
Ochrona zdrowia i œrodowiska poprzez ekologiczn¹ produkcjê owoców.
Umacnianie miêdzys¹siedzkich wiêzi.

3.2. Zalecenia praktyczne
Zalecenia dla starych drzew w sadach tradycyjnych
Ciêcie drzew
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Ma na celu rozluŸnienie i zmniejszenie koron. Zredukowanie ich rozmiarów
zmniejsza ryzyko wy³amania siê ca³ego
drzewa b¹dŸ du¿ych konarów pod wp³ywem silnego wiatru, œniegu lub ciê¿aru
owoców. Tym samym zapobiega powstawaniu rozleg³ych ran, które czêsto s¹ Ÿród³em
infekcji, zwykle prowadz¹cych do zamierania drzew. RozluŸnienie koron poprawia
tak¿e jakoœæ owoców. Przewiewna korona
ogranicza bowiem rozwój chorób grzybowych, np. parcha jab³oni, jednoczeœnie
poprawiaj¹c wybarwienie i smak owoców
poprzez lepsz¹ dostêpnoœæ œwiat³a. Pobudzenie wzrostu wskutek ciêcia sprzyja
Drzewo przed ciêciem równie¿ lepszemu wyrastaniu owoców.
(na czerwono zaznaczono ewentualne miejsca ciêæ). Ciêcie s³abo rosn¹cych drzew o luŸnych
konarach nale¿y wykonaæ na przedwioœniu
– przed ruszeniem wegetacji, by pobudziæ drzewa do wzrostu. Drzewa mocno
zagêszczone, o silnym wzroœcie tniemy bezpoœrednio po kwitnieniu. Usuwaj¹c
nadmiar pêdów w tym terminie, nie pobudzamy drzewa do silnego wzrostu. Ciêcie
starych drzew sprowadza siê do skrócenia najd³u¿szych konarów za pierwszymi,
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najs³abszymi odga³êzieniami. Tylko w przypadku wyj¹tkowo silnie zagêszczonych
koron, niektóre konary usuwamy bezpoœrednio przy pniu. Zawsze wycinamy konary chore, suche, nad³amane czy te¿ nadmiernie rozbudowane. Przy drzewach szczególnie zaniedbanych warto roz³o¿yæ ciêcie na dwa lata. Dziêki temu zmniejszymy
korony bez nadmiernego pobudzania wzrostu drzew. Unikniemy te¿ wiêkszych
b³êdów, szczególnie, gdy nie mamy w tej czynnoœci wprawy. Dobrze ciête drzewo
powinno mieæ koronê luŸn¹, symetryczn¹, zbli¿on¹ do naturalnej.

Bielenie pni
Ogranicza uszkodzenia mrozowe wysokich pni starych drzew. Powinno byæ
wykonane w koñcu stycznia lub na pocz¹tku lutego, w okresie zwiêkszonego
nas³onecznienia. W dzieñ nagrzane pnie zwiêkszaj¹ swoj¹ objêtoœæ, kurcz¹c siê
noc¹ w wyniku szybkiego sch³odzenia. Zbyt szybkie kurczenie, rozpoczynaj¹ce
siê od warstw zewnêtrznych, prowadzi do ich pêkania, a nierzadko œmierci drzewa (pêkniêcia s¹ miejscem rozwoju wielu chorób lub wysychania tkanek). Je¿eli
na drzewie nast¹pi³o ju¿ pêkniêcie b¹dŸ oderwanie kory, nale¿y odstaj¹c¹ korê
przywi¹zaæ lub przybiæ do pnia, a ranê zasmarowaæ Funabenem lub farb¹ emulsyjn¹. Przed smarowaniem konieczne jest oczyszczenie rany.

Usuniêcie niepo¿¹danych roœlin
– samosiewów i odrostów, które zmniejszaj¹c przewiewnoœæ sadów, sprzyjaj¹
rozwojowi chorób.

Koszenie lub spasanie murawy
Ogranicza pobieranie wody i sk³adników pokarmowych przez roœliny tworz¹ce
darñ, jednoczeœnie poprawiaj¹c wygl¹d sadu. Zmniejsza równie¿ ryzyko zagnie¿d¿ania siê gryzoni. Niewysoka murawa, pozostawiona na zimê, sprzyja gromadzeniu siê
œniegu, zabezpieczaj¹cego korzenie przed przemarzniêciem. Po roztopach, u³atwia
gromadzenie wody. Zabieg koszenia lub spasania murawy powinien byæ wykonany
w ci¹gu roku kilkakrotnie, szczególnie czêsto w okresie wiosenno-letnim.
W sytuacji du¿ego zagro¿enia, za zgod¹ doradcy, ochrona drzew selektywnymi œrodkami chemicznymi jest dopuszczalna.

Zalecenia dla m³odych drzew dosadzanych w sadach tradycyjnych
Przygotowanie terenu
Przed posadzeniem drzew wskazane jest wyrównanie terenu, usuniêcie trwa³ych
chwastów oraz wzbogacenie gleby w substancje organiczne – poprzez nawo¿enie
obornikiem lub przyoranie roœlin na zielony nawóz. Wysiew nasion na zielony
nawóz powinna poprzedziæ analiza zasobnoœci gleby w sk³adniki pokarmowe,
z okreœleniem odczynu gleby. ¯eby u³atwiæ przebijanie siê korzeni do g³êbszych
warstw, niezbêdna jest g³êboka orka, najlepiej z pog³êbiaczem, który skruszy i napowietrzy warstwê podglebia. Przy uzupe³nianiu pojedynczych wypadów rezygnujemy
z orki, wykopuj¹c pod drzewka g³êbokie do³ki (oko³o 40 cm). Ka¿dy do³ek zaprawiamy, np. roz³o¿onym kompostem. Aby unikn¹æ nadmiernej koncentracji sk³adników,
u¿yty materia³ nale¿y dobrze przemieszaæ z gleb¹. Do zaprawiania do³ków nie jest
wskazany obornik, który lepiej nadaje siê do œció³kowania drzew.

Uzupe³nianie wypadów
Uzupe³nianie wypadów polega na posadzeniu m³odych drzew w miejsca po
starych, nie istniej¹cych ju¿ drzewach. Podstawê tradycyjnych sadów przydomowych (minimum 70%) powinny stanowiæ odmiany stare, najczêœciej uprawiane
w danym rejonie. One w pierwszej kolejnoœci powinny byæ dosadzane w odna-
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wianych sadach. Dopuszcza siê te¿ wprowadzenie nowych odmian, o cechach
umo¿liwiaj¹cych tradycyjn¹ uprawê (ma³a wra¿liwoœæ na choroby, du¿a wytrzyma³oœæ na mróz, deserowo-przetwórczy charakter owoców).
Dosadzane drzewka powinny byæ rozmno¿one na silnie rosn¹cych podk³adkach – siewce Antonówki lub podk³adce A2 – w przypadku przeciêtnych gleb
i podk³adce M7 – przy glebach bardzo dobrych. Tak jak w dawnych sadach przydomowych mo¿liwe jest sadzenie drzewek rozmno¿onych na siewkach wyprodukowanych we w³asnym zakresie lub pozyskanych z samosiewu. Drzewka powinny
byæ dosadzane wed³ug rozstaw przyjêtych w danym sadzie. W dawnych sadach
przydomowych, w zale¿noœci od ¿yznoœci gleby, stosowano najczêœciej rozstawy
6-8 m miêdzy rzêdami i 5-8 m w rzêdzie miêdzy drzewami.

Sposób prowadzenia drzew
W sadzie tradycyjnym drzewa powinny byæ prowadzone w formie wysokopiennej.
Ich korony nale¿y w zwi¹zku z tym uformowaæ na wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1,20 m
i nie wiêkszej ni¿ 1,60 m. Wyprowadzenie pnia na tak¹ wysokoœæ jest mo¿liwe tylko
przy dobrym wzroœcie drzew po posadzeniu. Dlatego szczególn¹ uwagê przywi¹zuje
siê do dobrego przygotowania gleby i w³aœciwej pielêgnacji m³odych drzew, przede
wszystkim podlewania i œció³kowania. Konieczna jest równie¿ troska o stan zdrowotny
m³odych drzew. ¯erowanie szkodników zjadaj¹cych liœcie lub mszyc, hamuj¹cych
wzrost liœci i pêdów, stanowi ogromne zagro¿enie dla dobrej kondycji drzew.

Pozyskanie drzewek
Najprostszym rozwi¹zaniem jest zakup drzewek u szkó³karza. Niestety, w obecnej chwili, kiedy produkcja szkó³karska ukierunkowana jest g³ównie na sadownictwo towarowe, stanowi to pewien problem. Nowelizacja ustawy nasiennej
przewiduje jednak wprowadzanie do obrotu materia³u rozmno¿eniowego i nasadzeniowego innego ni¿ elitarny i kwalifikowany (materia³
szkó³karski CAC – Conformitas agraria communitatis).
W zwi¹zku z tym przedmiotem obrotu bêd¹ mog³y byæ
odmiany tradycyjne uprawiane w Polsce.
Liberalizacja prawa nasiennego powinna zachêciæ
szkó³karzy do produkcji drzewek starych odmian, które
mo¿na ju¿ pozyskaæ w szkó³kach drzew owocowych,
dzia³aj¹cych na rzecz ochrony ró¿norodnoœci biologicznej.
Zrazy odpowiednich odmian mo¿na te¿ zaszczepiæ indywidualnie samemu. Szczepienie nale¿y wykonaæ w szkó³ce
lub bezpoœrednio w sadzie, na podk³adkach rosn¹cych ju¿
we w³aœciwej rozstawie. Przy braku konkretnej odmiany,
mo¿na zaszczepiæ inn¹ odmianê, by póŸniej przeszczepiæ
uzyskane drzewko odmian¹ wczeœniej planowan¹.

Sadzenie drzewek
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Ze wzglêdów organizacyjnych i biologicznych wskazane jest jesieni¹. Drzewka
posadzone w tym czasie maj¹ lepszy start, bo wczeœniej siê korzeni¹. OpóŸnienie
jesiennego sadzenia nie wywo³uje takich strat jak przesuniêcie sadzenia wiosennego, które mo¿e prowadziæ nawet do œmierci drzewek. Przy jesiennym terminie
sadzenia drzewka trzeba zabezpieczyæ. Korzenie œwie¿o posadzonych drzew
zabezpieczy przed mrozem niewielki kopczyk usypany z ziemi wokó³ pnia. Pnie
– ochronimy przed mrozem i gryzoniami wi¹zk¹ s³omy. Obecnie, czêsto nie maj¹c
odpowiedniej s³omy, musimy wykorzystaæ do tych celów plastikowe os³onki lub
pierœcienie z siatki o drobnych oczkach.

Rośliny użytkowe – zachowanie zasobów genetycznych

3.3. Lista odmian drzew owocowych
preferowanych w Programie
JAB£ONIE
Ananas Bier¿enicki
Antonówka Pó³torafunt.
Aporta
Beforest
Boiken
Bukówka
Cesarz Wilhelm
Char³amowska
Cytrynówka
Glogierówka
Grafsztynek Czerwony
Grafsztynek Inflandzki
Grafsztynek Prawdziwy
Grochówka
Kalwilla Jesienna
Kantówka Gdañska
Kardynalska
Kosztela
Kronselska
Krótkonó¿ka
Ksi¹¿ê Albrecht
Ksi¹¿êce
Landsberska
Niezrównane Peasgooda
Malinówka
Montwi³ówka
Papierówka
Pepina Linneusza
Pepina Ribstona
Piêkna z Barnaku
Piêkna z Rept
Renata Szara
Reneta Baumana
Reneta Kasselska
Reneta Kulona
Reneta Sudecka
Reneta Z³ota

Signe Tillisch
Suislepper
Sztetyna Czerwona
Sztetyna Zielona
Titówka
Zorza
GRUSZE
Amanlisa
Bera Boska
Bera Diela
Bera Lioñska
Bera Szara
Bera Ulmska
Bergamota Czerwona
Boika
Cytrynówka
Diuszesa Wczesna
Dobra Ludwika
Dobra Szara
Dr Jules Guyot
Dziekanka Lipcowa
Flamandka
Józefinka
Kalebasa P³ocka
Kongresówka
Król Sobieski
Ksiê¿na Elza
Napoleonka
Owsianka
Panienka
Pary¿anka
Patawinka
Pomarañczówka
Proboszczówka
Pstr¹gówka
Pstr¹gówka Zimowa
Salisbury
Tongrówka

Urbanistka
Winiówka Francuska
¯yfardka
CZEREŒNIE
Bladoró¿owa
Czarna PóŸna
Donissena ¯ó³ta
Gubeñska
Gubiñska Czarna
Kanarkowa
Kassina
Kozerska
Kunzego
Lotka Trzebnicka
Miodówka
Przybrodzka
Sercówka Nieszawska
Wczesna Riversa
Wolska
WIŒNIE
Hiszpanka
Hortensja
Ksi¹¿êca
Min. Podbielski
Po¿óg 29
Szklanka Wielka
Wczesna Ludwika
W³oszakowice
Wróble
Wiœnie odroœlowe
lokalne
ŒLIWY
Brzoskwiniowa
Fryga
Mirabelka z Nancy
Opal
Renkloda Zielona
Wêgierka £owicka
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3.4. Opisy wybranych
starych odmian drzew owocowych
Jab³onie

Papierówka (Oliwka ¯ó³ta, Inflancka)

Odmiana pochodz¹ca z krajów nadba³tyckich. Daje œredniej wielkoœci, kulisto-sto¿kowate owoce, czasami z charakterystyczn¹ krawêdzi¹. Skórka owoców
jest ¿ó³ta lub bia³awo¿ó³ta, z zielonkawymi przetchlinkami. Mi¹¿sz
soczysty, pocz¹tkowo wyraŸnie kwaskowaty, w pe³nej dojrza³oœci
kwaskowatos³odki, smaczny. Owoce dojrzewaj¹ w koñcu lipca lub
na pocz¹tku sierpnia. Nadaj¹ siê do bezpoœredniego spo¿ycia i przetworzenia.
Drzewa rosn¹ umiarkowanie silnie. Pocz¹tkowo tworz¹ korony odwrotnie sto¿kowate, w starszym wieku – kuliste. Wczeœnie wchodz¹
w owocowanie, daj¹c obfite plony co drugi rok. Odmiana na choroby
niezbyt podatna, na mróz bardzo wytrzyma³a.

Ananas Ber¿enicki
Odmiana polska, wyhodowana przez prof. Hrebnickiego w Ber¿enikach. Ma
du¿e lub bardzo du¿e, kuliste lub kulistosto¿kowate, kszta³tne owoce. Skórka
owoców jest mocna, b³yszcz¹ca, zielonkawo¿ó³ta lub bia³awo¿ó³ta,
bez rumieñca lub z jasnym, ró¿owym rumieñcem. Mi¹¿sz jest
¿ó³tawobia³y, zwiêz³y, kruchy, winnos³odki, aromatyczny, smaczny.
Owoce dojrzewaj¹ w drugiej po³owie sierpnia. Nadaj¹ siê g³ównie
do bezpoœredniego spo¿ycia.
Drzewa rosn¹ bardzo silnie, tworz¹c kuliste, œrednio zagêszczone
korony, o stosunkowo sztywnych pêdach. Zaczynaj¹ owocowaæ
póŸno. Plonuj¹ dobrze, zwykle przemiennie. Odmiana wytrzyma³a
na mróz, ma³o podatna na choroby.

Grafsztynek Inflancki
Pochodzi z krajów nadba³tyckich. Daje owoce œrednio du¿e, kulisto- lub owalnosto¿kowate. Skórka owoców jest cienka, zielono¿ó³ta, z pomarañczowoczerwonym, marmurkowo-paskowanym rumieñcem i bia³awym woskowym
nalotem. Mi¹¿sz jest kremowobia³y, lekko aromatyczny, kwaskowaty,
smaczny. Owoce osi¹gaj¹ dojrza³oœæ zbiorcz¹ w koñcu sierpnia lub na
pocz¹tku wrzeœnia. Mog¹ byæ przechowywane przez kilka tygodni.
Drzewa o umiarkowanie silnym wzroœcie. Maj¹ kuliste, lekko
zagêszczone korony, z przewieszaj¹cymi siê pêdami. Owocowanie
rozpoczynaj¹ dosyæ wczeœnie. Plonuj¹ obficie, co drugi rok. Odmiana
wytrzyma³a na mróz, ma³o podatna na choroby.

Antonówka Pó³torafuntowa
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Odmiana powsta³a w 1888 roku w wyniku mutacji
Antonówki Mohylewskiej Bia³ej. Ma bardzo du¿e,
lekko ¿ebrowane, kuliste lub kulistosto¿kowate owoce.
Skórka owoców jest cienka, delikatna, ¿ó³tawobia³a,
bez rumieñca. Mi¹¿sz jest bia³y, lekko aromatyczny,
kwaskowaty, smaczny. Owoce dojrzewaj¹ w po³owie
wrzeœnia, zwykle nierównomiernie. Przechowuj¹ siê
krótko. Nadaj¹ siê na kompoty, przeciery, susz. Mog¹
byæ wykorzystane do ciast, surówek i placków.

Rośliny użytkowe – zachowanie zasobów genetycznych

Drzewa rosn¹ bardzo silnie. Tworz¹ kuliste, szerokie korony, czêsto doœæ silnie
zagêszczone. W owocowanie wchodz¹ stosunkowo póŸno. Plonuj¹ obficie, zwykle
przemiennie. Odmiana wytrzyma³a na mróz, ma³o podatna na choroby.

Kronselska
Odmiana francuska znaleziona jako siewka we Francji w 1869 roku. Posiada
owoce œrednio du¿e, kulistosto¿kowate lub kuliste lekko sp³aszczone. Skórka owoców jest bia³awo¿ó³ta, ze s³abym ró¿owawym, rozmytym rumieñcem.
Mi¹¿sz jest kremowy, soczysty, kwaskowatos³odki, smaczny. Owoce
osi¹gaj¹ dojrza³oœæ zbiorcz¹ na pocz¹tku wrzeœnia i daj¹ siê przechowaæ
do koñca paŸdziernika. S¹ przydatne do bezpoœredniego spo¿ycia.
Drzewa charakteryzuj¹ siê du¿¹ si³¹ wzrostu. Maj¹ szerokie, kuliste,
doœæ silnie zagêszczone korony. Owocowanie rozpoczynaj¹ wczeœnie,
plonuj¹c obficie i zwykle przemiennie. Odmiana na mróz wytrzyma³a,
na parcha doœæ wra¿liwa.

Z³ota Reneta (Królowa Renet)
Odmiana angielska uprawiana ju¿ w koñcu XVII wieku. Ma du¿e lub œredniej
wielkoœci, kulistosto¿kowate lub prawie kuliste owoce. Skórka owoców jest z³oto¿ó³ta z pomarañczowoczerwonym, marmurkowym rumieñcem.
Mi¹¿sz jest bia³awo¿ó³tawy, zwiêz³y, œrednio soczysty, winnokwaskowaty, lekko korzenny, smaczny. Owoce dojrzewaj¹ w drugiej
po³owie wrzeœnia. Przechowuj¹ siê do koñca grudnia. Nadaj¹ siê do
bezpoœredniego spo¿ycia i przetworzenia.
Drzewa rosn¹ umiarkowanie silnie. Tworz¹ korony szerokie,
odwrotnie sto¿kowate. W owocowanie wchodz¹ wczeœnie. Plonuj¹
obficie, niestety wyraŸnie przemiennie. Odmiana doœæ wra¿liwa na
mróz, ale ma³o podatna na choroby.

Kantówka Gdañska
Odmiana o nieznanym pochodzeniu. Posiada œrednio du¿e, kulistosto¿kowate lub prawie kuliste owoce. Skórka owoców jest zielonkawo¿ó³ta, wyraŸnie t³usta, prawie w ca³oœci
pokryta ¿ywym, karminowym rumieñcem. Mi¹¿sz jest bia³awo¿ó³ty, soczysty, luŸny i jednoczeœnie kruchy, kwaskowatos³odki, œrednio smaczny.
Owoce dojrzewaj¹ w trzeciej dekadzie wrzeœnia. Przechowuj¹ siê do koñca
stycznia. Nadaj¹ siê do bezpoœredniego spo¿ycia i przetworzenia.
Drzewa rosn¹ silnie, tworz¹c roz³o¿yste, szerokokuliste korony o mocnych konarach. W okres owocowania wchodz¹ œrednio
póŸno. Owocuj¹ obficie, z tendencj¹ do przemiennoœci. Na mróz s¹
wytrzyma³e, na parcha – œrednio wra¿liwe.

Pepina Ribstona
Odmiana znaleziona jako przypadkowa siewka w XVII wieku. Ma œrednio
du¿e, kulistosto¿kowate lub prawie kuliste owoce. Skórka owoców jest ¿ó³tawa,
czêœciowo ordzawiona, ze œrednio intensywnym, karminowym rumieñcem. Mi¹¿sz jest kremowobia³y, soczysty,
kwaskowatos³odki, korzenny, smaczny. Owoce dojrzewaj¹ w drugiej po³owie wrzeœnia, a przechowuj¹ siê do
lutego. Mog¹ byæ przetwarzane lub zjadane na œwie¿o.
Drzewa rosn¹ silnie. Daj¹ korony kuliste, nieco
sp³aszczone. PóŸno rozpoczynaj¹ owocowanie. Plonuj¹
dosyæ obficie, zwykle corocznie. Odmiana jest ma³o podatna na choroby, œrednio wytrzyma³a na mróz.
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Boiken
Odmiana niemiecka o doœæ du¿ych, kulistosto¿kowatych, wyraŸnie ¿ebrowanych
owocach. Skórka owoców jest ¿ó³tawozielona, g³adka, lekko t³usta, czasami ze
s³abym, ró¿owym rumieñcem. Mi¹¿sz jest bia³y, zwiêz³y, soczysty,
dosyæ kwaœny w momencie zbioru. W koñcu zimy s³odszy, ale bardziej
suchy. Owoce osi¹gaj¹ dojrza³oœæ zbiorcz¹ w koñcu paŸdziernika.
Mog¹ byæ przechowywane do wiosny. Odmiana przede wszystkim
przeznaczona do przetwórstwa.
Drzewa charakteryzuj¹ siê umiarkowan¹ si³¹ wzrostu. Maj¹ szerokie, luŸne, kuliste korony. Wczeœnie wchodz¹ w owocowanie. Plonuj¹ obficie, z tendencj¹ do przemiennoœci. Na choroby s¹ œrednio
wra¿liwe, na mróz doœæ wytrzyma³e.

Grusze

Dziekanka Lipcowa

Odmiana francuska, znana od pocz¹tku XIX wieku. Ma bardzo ma³e, krótkie, jajowate owoce z doœæ d³ug¹ szypu³k¹. Skórka jest zielonkawo¿ó³ta, czêœciowo pokryta
czerwonawym rumieñcem. Kielich œredniej wielkoœci, pó³otwarty, ze
wzniesionymi dzia³kami. Mi¹¿sz kremowobia³y, soczysty, z korzennym aromatem, bardzo smaczny. Owoce dojrzewaj¹ w po³owie lipca,
szybko przejrzewaj¹c. S¹ przydatne do bezpoœredniej konsumpcji.
Drzewa o umiarkowanej sile wzrostu, luŸnej, szerokosto¿kowatej
koronie, z wyraŸnym przewodnikiem. Zaczynaj¹ owocowaæ wczeœnie.
Plonuj¹ obficie, zazwyczaj corocznie. Odmiana jest doœæ wra¿liwa
na mróz, ma³o podatna na choroby.

Kongresówka
Odmiana francuska o bardzo du¿ych owocach, czêsto wa¿¹cych 300-400g. Skórka owoców jest gruba, ¿ó³tawozielona, w znacznej czêœci pokryta pomarañczowoczerwonym rumieñcem. Szypu³ka gruba, krótka. Mi¹¿sz jest soczysty,
s³odki, korzenny i aromatyczny, smaczny. Owoce osi¹gaj¹ dojrza³oœæ
zbiorcz¹ na pocz¹tku wrzeœnia. Do bezpoœredniego spo¿ycia przydatne s¹ stosunkowo krótko. Nadaj¹ siê na susz i inne przetwory.
Drzewa Kongresówki rosn¹ s³abo. Tworz¹ luŸne korony,
z ga³êziami wyraŸnie przewieszaj¹cymi siê. W owocowanie wchodz¹
wczeœnie. Plonuj¹ stosunkowo obficie. Odmiana jest ma³o podatna
na choroby, ale wra¿liwa na mróz.

Salisbury
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Odmiana belgijska, otrzymana na pocz¹tku XIX wieku. Ma œredniej wielkoœci
owoce, o masie 100-140 g. Skórka owoców cienka, szorstka, zielona z jasnoszarym, silnym ordzawieniem. Mi¹¿sz zielonkawobia³y, delikatny, mas³owy w pe³nej
dojrza³oœci, soczysty, korzenny, aromatyczny, bardzo
smaczny. Owoce dojrzewaj¹ w drugiej po³owie wrzeœnia
i daj¹ siê przechowaæ do koñca paŸdziernika. Nadaj¹ siê
do bezpoœredniego spo¿ycia.
Drzewa rosn¹ silnie. Maj¹ w¹skosto¿kowate korony, z przewieszaj¹cymi siê pêdami. W owocowanie
wchodz¹ dosyæ wczeœnie. Owocuj¹ bardzo obficie, zazwyczaj przemiennie. Odmiana wytrzyma³a na mróz,
ma³o wra¿liwa na choroby.
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Bera Boska (synonim – Apremontka)
Odmiana francuska, nazwana tak w 1835 roku na czeœæ francuskiego pomologa
Boska. Posiada du¿e, wyraŸnie wyd³u¿one owoce, zwykle o masie 160-260 g. Skórka
owoców – pocz¹tkowo zielonkawo¿ó³ta, a póŸniej ¿ó³ta – prawie w ca³oœci pokryta jest z³otawobr¹zowym ordzawieniem. Mi¹¿sz jest kremowy,
soczysty, œrednio ziarnisty, s³odki, z przyjemnym aromatem, smaczny.
Owoce osi¹gaj¹ dojrza³oœæ zbiorcz¹ w pierwszej dekadzie paŸdziernika.
W ch³odni mog¹ byæ przechowywane do koñca grudnia.
Drzewa rosn¹ œrednio silnie, tworz¹c luŸne, sto¿kowate korony,
z pêdami przewieszaj¹cymi siê pod ciê¿arem owoców. W owocowanie wchodz¹ œrednio wczeœnie. Odmiana œrednio wra¿liwa na parcha,
doœæ wytrzyma³a na mróz.

Józefinka
Odmiana belgijska znaleziona jako siewka w 1830 roku w miejscowoœci Mecheln.
Ma ma³e, sto¿kowate owoce, o masie 70-120 g. Skórka owoców – pocz¹tkowo jasnozielona, póŸniej zielono¿ó³ta – pokryta jest drobnymi, popielatymi
przetchlinkami. Mi¹¿sz owoców bia³okremowy, lekko aromatyczny,
soczysty, pocz¹tkowo drobnoziarnisty, a w pe³nej dojrza³oœci mas³owy,
lekko aromatyczny, smaczny. Owoce dojrzewaj¹ w po³owie paŸdziernika
i dobrze siê przechowuj¹ do marca.
Drzewa pocz¹tkowo rosn¹ œrednio silnie, póŸniej – s³abo. Tworz¹
szerokosto¿kowate, silnie zagêszczone korony. Zaczynaj¹ owocowaæ
dosyæ póŸno. Plonuj¹ obficie, zwykle przemiennie. S¹ ma³o podatne
na choroby, ale doœæ wra¿liwe na mróz.

Pary¿anka
Odmiana francuska otrzymana w drugiej po³owie XIX wieku. Ma œrednio du¿e
owoce, o masie 150-220 g, zwykle bez rumieñca. Skórka owoców jest zielona,
sucha, nieco szorstka, pokryta licznymi przetchlinkami, niekiedy nieznacznie ordzawiona. Mi¹¿sz owoców jest bia³y lub ¿ó³tawobia³y,
nieco aromatyczny, s³odkowinny, smaczny. Owoce dojrzewaj¹ w drugiej po³owie paŸdziernika. Przechowuj¹ siê do wiosny. Nadaj¹ siê
zarówno do bezpoœredniej konsumpcji, jak te¿ do przerobu, g³ównie
na kompoty.
Drzewa w m³odym wieku rosn¹ silnie, póŸniej – œrednio silnie. Maj¹
korony sto¿kowate, z lekko przewieszaj¹cymi siê ga³¹zkami. W okres
owocowania wchodz¹ wczeœnie. Plonuj¹ obficie, zwykle corocznie.
Odmiana ma³o wra¿liwa na parcha.
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SŁOWNICZEK
Zasoby genowe (ang. genetic resources) – ró¿norodnoœæ roœlin, zwierz¹t i innych organizmów maj¹cych obecnie charakter u¿ytkowy lub posiadaj¹cych
potencjaln¹ wartoœæ. W odniesieniu do gatunków udomowionych jest to suma
wszystkich genetycznych kombinacji (form) wyt worzonych w procesie ewolucji
lub sztucznej selekcji. Zasoby genowe roœlin u¿ytkowych to wszystkie gatunki,
odmiany i formy roœlin uprawnych oraz dzikich przodków i krewniaków.
Rejestr – wykaz odmian roœlin rolniczych i warzywnych dopuszczonych do obrotu na terytorium pañstwa.
Ochrona ex situ – zachowanie sk³adników ró¿norodnoœci biologicznej poza ich
naturalnym miejscem wystêpowania.
Ochrona in situ – zachowanie ekosystemów i naturalnych miejsc wystêpowania
i utrzymywanie populacji gatunków w ich naturalnym otoczeniu, a w przypadku udomowionych lub uprawnych gatunków w warunkach, które pozwoli³y na
wykszta³cenie siê ich specyficznych w³asnoœci.
Odmiana miejscowa – zbiorowoœæ roœlin w obrêbie gatunku roœlin uprawnych,
powsta³a w wyniku d³ugotrwa³ego oddzia³ywania miejscowych czynników
przyrodniczych i rolniczych, nie powsta³a wskutek pracy hodowlanej.

PRZYDATNE ADRESY
Krajowe Centrum Roœlinnych Zasobów Genowych
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin
Radzików, 05-870 B³onie
e-mail: postbox@ihar.edu.pl
www.ihar.edu.pl/gene_bank
Mgr Grzegorz Hodun
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
e-mail: ghodun@insad.pl, tel.0694518518

Adresy szkó³ek starych odmian drzew owocowych:
Oœrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni
„PLUS” – EKO „Szko³a ¯ycia” w Wadzinie
77-300 Cz³uchów 1, skrytka pocztowa 7
e-mail: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl
Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y
e-mail: aborygeniznadwisly@wp.pl
www.tpdw.pl
Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
ul. Bydgoska 6/7
61-123 Poznañ
tel. (61) 875 90 24
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