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Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku 
nasiennym 

Competition from foreign varieties in the Polish seed market  

Synopsis. Celem opracowania jest przedstawienie zmian znaczenia zagranicznych odmian ro lin na 

polskim rynku nasiennym. Analiz  obj to okres lat 1996-2008. Okre lono udzia  odmian 

zagranicznych w ogólnej liczbie odmian, a tak e udzia  tych odmian w powierzchni reprodukcji 

nasiennej. W analizowanym okresie udzia  odmian zagranicznych dynamicznie wzrasta  z 5% w 1996 

r. do 38% w 2008 r. Najwi ksze znaczenie mia y one w takich gatunkach jak j czmie  ozimy i jary, 

pszenica ozima i ziemniaki, w których ich udzia  przekracza  40%. Najwi kszy wzrost konkurencji 

odmian zagranicznych zaobserwowano po 2004 r., od kiedy mo liwe sta o si  oferowanie w Polsce 

odmian nie wpisanych do polskiego rejestru odmian, ale wpisanych do Wspólnotowego Katalogu 

Odmian. Kreacje polskich hodowców zachowa y dominuj c  rol  w takich gatunkach jak pszen yto, 

yto, owies i pszenica jara. Szybko post puj cy i du y wzrost udzia u odmian zagranicznych mo e 

doprowadzi  do zapa ci w polskiej hodowli, gdy  wielko  sprzeda y nasion jest podstaw  do 

naliczania op at finansuj cych prace w przedsi biorstwach hodowlanych. Jednocze nie musi 

nast powa  koncentracja hodowli pozwalaj ca na skonsolidowanie rodków na hodowl  i marketing 

nasion.  

S owa kluczowe: konkurencja mi dzynarodowa, rynek nasion, udzia  w rynku, hodowla ro lin  

Abstract. The paper aims to present how the plant varieties of foreign origin changed their share in 

the Polish seed market before and after EU accession. Changes in the period 1996-2008 were 

analyzed. They show that the number of foreign varieties of agricultural species increased 

significantly. In 1996 the share of foreign varieties was only 5% and it rose rapidly up to 38% in 2008. 

The foreign varieties play an important role in the Polish seed market, their share exceeding 40% in 

such species as winter and spring barley, winter wheat and potato. The inflow of foreign varieties was 

especially high after Poland’s EU accession in 2004, because since then offering CCA varieties in the 

Polish market have become possible. Polish varieties are still dominant in such species as triticale, 

rye, oat and spring wheat. The quickly increasing share of foreign varieties in Polish agriculture may 

cause problems with financing plant breeding activities in Poland because of lowering the amount of 

license fees. Polish enterprises in the plant breeding sector must concentrate their experimental and 

marketing activities to cope with the competition from foreign breeders. 

Key words: international competition, seed market, market shares, plant breeding 

Wst p 

Hodowla ro lin jest wa nym elementem agrobiznesu, gdy  dostarcza do produkcji 

nowe wydajniejsze odmiany, a nawet gatunki ro lin. Znaczenie upowszechniania post pu 

biologicznego w rolnictwie jest du e. Szacuje si , e wi kszo  uzyskiwanego wzrostu 
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produkcyjno ci ro lin w ostatnich dekadach wynika a z wprowadzania do uprawy nowych, 

doskonalszych odmian. S  opinie, e odmiany wykorzystywane do produkcji powinny by  

wytworzone w warunkach, w których s  pó niej wykorzystywane. Pozwala to najlepiej 

wykorzystywa  interakcje rodowiskowe [Szymczyk 2004] i w pewnej mierze zabezpiecza 

przed negatywnym oddzia ywaniem lokalnego klimatu. Odpowiednio dobrane odmiany 

pozwalaj  na substytucj  innych nak adów, ich zastosowanie ma wi c charakter proekolo-

giczny [Runowski 1997]. Znaczenie tego rodzaju innowacji potwierdzaj  wyniki analiz 

wskazuj ce, e udzia  post pu biologicznego we wzro cie produkcyjno ci ro lin w okresie 

1930-2000 zosta  oszacowany na oko o 50% [Duvick 2005]. 

Rola krajowej hodowli ro lin polega wi c nie tylko na dostarczaniu lepszych odmian 

do produkcji rolniczej, ale tak e na tym, e chronione s  lokalne zasoby genowe, które 

pó niej mog  by  wykorzystywane do tworzenia nowych odmian, których przydatno  do 

uprawy w warunkach Polski wynika nie tylko z bada  rejestracyjnych, ale te  z testowania 

ich w lokalnych warunkach w czasie wieloletniego procesu selekcji. W ten sposób mog  

powsta  odmiany dobrze dostosowane do warunków krajowych. Pewnym ryzykiem obar-

czone jest stosowanie w produkcji rolniczej odmian niepodlegaj cych badaniom rejestra-

cyjnym w Polsce, lecz zarejestrowanym w katalogu wspólnotowym (CCA). Nie zawsze s  

one dopasowane do lokalnych warunków produkcji [Duczmal 2008], a ryzyko produkcyjne 

obci a producenta. Odmiany z katalogu wspólnotowego oferowane w Polsce zwykle nie 

s  te  badane w ramach porejestrowego do wiadczalnictwa odmianowego (PDO) i nie s  

oceniane z punktu widzenia przydatno ci w danym rejonie, nie s  wi c te  ujmowane na 

listach odmian zalecanych do uprawy. W niektórych gatunkach hodowcy zagraniczni zde-

cydowali si  bada  pojedyncze odmiany z CCA w ramach PDO. 
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Rys. 1. Zmiany w u yciu kwalifikowanego materia u siewnego w Polsce w latach 1996-2008 

Fig. 1. Certified seed inputs in Polish agriculture in the period 1996-2008 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Efektywne funkcjonowanie polskich przedsi biorstw hodowlanych mo e mie  miejsce 

tylko wtedy, gdy b d  one mia y zapewnione wystarczaj ce rodki na prowadzenie prac 

twórczych w hodowli. rodki te w obecnym stanie prawnym pochodzi  mog  przede 

wszystkim z op at licencyjnych [Wicki 2008a]. Podstaw  do uzyskiwania op at 

licencyjnych jest sprzeda  nasion danej odmiany. W ten sposób im wi ksza jest 

popularno  odmian pochodz cych z danego przedsi biorstwa, tym wi cej rodków mo e 

ono uzyska  na dalsz  hodowl . Silna konkurencja odmian zagranicznych zmniejsza 
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sprzeda  odmian polskich hodowców. Na t  tendencj  nak ada si  dodatkowo 

obserwowany od kilkunastu lat spadkowy trend w zu yciu nasion kwalifikowanych (rys. 

1), co wynika z ma ej efektywno ci ekonomicznej stosowania nasion kwalifikowanych 

[Wicki 2008b]. Te dwa czynniki razem wzi te mog  przes dzi  o ograniczeniu roli polskiej 

hodowli ro lin, a nawet o jej zapa ci ekonomicznej.  

Przedstawione uwarunkowania sta y si  przyczyn  zainteresowania problematyk  

dynamiki zmian znaczenia odmian zagranicznych w polskim rolnictwie.  

Cel, ród a danych i metoda 

Celem opracowania jest okre lenie zmian udzia u odmian zagranicznych na polskim 

rynku nasion. Cel zosta  osi gni ty dzi ki realizacji dwóch zada  badawczych:  

1) okre lenie udzia u odmian zagranicznych w ogólnej liczbie odmian poszczególnych 

gatunków dost pnych w Polsce,  

2) okre lenie udzia u odmian zagranicznych w powierzchni reprodukcji nasiennej 

poszczególnych gatunków ro lin. 

Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzi y z nast puj cych róde :  

1) Centralnego O rodka Badania Odmian Ro lin Uprawnych (COBORU) w zakresie 

zestawu zarejestrowanych odmian wed ug gatunków oraz ich pochodzenia,  

2) Pa stwowej Inspekcji Ochrony Ro lin i Nasiennictwa (PIORiN) w zakresie 

powierzchni reprodukcji nasiennej wed ug gatunków i odmian, 

3) G ównego Urz du Statystycznego (GUS) w zakresie powierzchni uprawy 

poszczególnych gatunków w Polsce oraz ilo ci sprzedawanego kwalifikowanego materia u 

siewnego. 

Analiz  obj to okres lat 1996-2008. W okresie lat 1996-2003 w liczbie odmian 

zagranicznych uwzgl dniono tylko odmiany zarejestrowane w Polsce, a dla lat 2004-2008 

uwzgl dniono równie  odmiany z katalogu wspólnotowego reprodukowane w Polsce. W 

analizie udzia u wed ug powierzchni reprodukcji uwzgl dniono zarówno odmiany 

zarejestrowane w Polsce, jak i odmiany, dla których prowadzono reprodukcj  nasienn , a 

które zarejestrowane by y w katalogu wspólnotowym.  

W opracowaniu wykorzystano metod  opisow , metody statystyki opisowej, pos u-

ono si  wska nikami struktury i dynamiki. Udzia  odmian zagranicznych wed ug 

liczebno ci okre lono jako procentowy udzia  ich liczby w ogólnej liczbie odmian danego 

gatunku wyst puj cych na li cie odmian ro lin rolniczych. Udzia  odmian zagranicznych 

wed ug powierzchni reprodukcji w Polsce okre lono jako udzia  powierzchni 

zakwalifikowanych plantacji nasiennych odmian zagranicznych w stosunku do ogólnej 

powierzchni zakwalifikowanych plantacji nasiennych danego gatunku. czny udzia  

odmian zagranicznych ustalono jako redni  wa on  przez liczb  odmian ogó em w 

poszczególnych gatunkach. Dynamik  liczby odmian i powierzchni reprodukcji ustalono 

jako redni  geometryczn  zmian rocznych liczb odmian i powierzchni reprodukcji w 

analizowanym okresie.  
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Dost pno  polskiego rynku dla odmian zagranicznych 

Mo liwo  legalnej reprodukcji i obrotu materia em siewnym i sadzeniakowym ro lin 

rolniczych w Polsce wynika z prawnego uregulowania ich statusu przez rejestracj  

odmiany. Rejestracji dokonuje COBORU na podstawie bada  odr bno ci, wyrównania i 

trwa o ci, a tak e warto ci gospodarczej danej odmiany. Od momentu integracji Polski z 

UE nast pi a mo liwo  rejestracji w Polsce odmian bez pe nego badania ich warto ci 

gospodarczej, o ile zosta y one wcze niej wpisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian 

Ro lin Rolniczych (CCA)2 prowadzonym przez CPVO3. Liczba odmian uj tych w CCA 

jest bardzo du a i potencjalnie wszystkie one mog  by  oferowane w Polsce bez dokony-

wania rejestracji w naszym kraju. Przyk adowo dla pszenicy ozimej jest to ponad 1200 

odmian, a dla kukurydzy a  3800 odmian. 

Udzia  odmian zagranicznych wed ug liczby odmian 

Liczba odmian ro lin rolniczych zarejestrowanych w Polsce szybko wzrasta a (rys. 2). 

Liczba odmian zagranicznych w okresie lat 2005-2008 zbli y a si  do liczby odmian 

polskich i w 2008 roku wynosi a 627. By o to 49% ogólnej liczby odmian. 
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Rys. 2. Liczba odmian ro lin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 

Fig. 2. Number of varieties of agricultural plant species in Polish catalogue 

ród o: opracowanie w asne na podstawie list odmian ro lin rolniczych. 

W okresie lat 1996-2009 nast powa  wzrost udzia u odmian zagranicznych w rejestrze 

odmian (tab. 1). W 1996 r. nie obserwowano odmian zagranicznych w takich gatunkach jak 

pszenica jara, pszen yto ozime i jare. Najwy szy udzia  odmian zagranicznych wyst powa  

w j czmieniu ozimym i jarym, by o ich oko o 20%. W kolejnych latach nast powa  sta y 

wzrost udzia u odmian zagranicznych w rejestrze. Szczególnie dynamiczny przyrost liczby 

odmian zagranicznych nast powa  w okresie 2000-2008. Po 2004 roku odmiany zagra-

niczne zacz y przewa a  w takich gatunkach jak pszenica ozima, j czmie  ozimy i jary. 

                                                                          
2 Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species. 
3 Community Plant Variety Office. 
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Dla pszenicy ozimej i j czmienia ozimego udzia  ten si ga  w 2008 r. prawie 70%. Udzia y 

te obejmuj  tak e odmiany z CCA reprodukowane w Polsce.  

Udzia  odmian zagranicznych zarejestrowanych w Polsce ró ni si  nieco od 

przedstawionego w tabeli udzia u ogó em. rednio dla zbó  podstawowych w 2008 r. by o 

to 31%, 68% dla j czmienia ozimego, 34% dla pszenicy ozimej, 52% dla j czmienia jarego. 

Udzia  odmian zagranicznych liczony tylko dla odmian zarejestrowanych w Polsce by  ni -

szy ni  udzia  odmian zagranicznych ogó em. Ró nica wynosi a a  30 punktów procento-

wych (pp.) dla pszenicy ozimej, 10 pp. dla j czmienia jarego i owsa. Dla pozosta ych 

gatunków ró nice nie by y znacz ce. Oznacza to, e g ównym obszarem ekspansji w 

zakresie zbó  podstawowych jest pszenica ozima. Nale y pami ta  o pe nej dost pno ci 

polskiego rynku dla odmian z CCA. 

Du y udzia  odmian zagranicznych obserwowany jest tak e od wielu lat w innych 

gatunkach. Zagraniczne odmiany dominowa y liczebnie w 2008 r. w doborze ziemniaków 

(42%), buraków cukrowych (71%), rzepaku (82%) i kukurydzy (78%). Jak podaje Marci-

niak [2008] polskie hodowle dostarczaj  tylko oko o 20% nasion rzepaku, 40% nasion 

buraka cukrowego, 38% nasion kukurydzy. 

Tabela 1. Udzia  odmian zagranicznych w doborze odmian w Polsce, % 

Table 1. Share of foreign varieties in the Polish catalogue of agricultural varieties, % 

Rok Gatunek 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2008/

2004 

Pszenica ozima 3,8 3,6 3,2 6,1 18,2 15,8 25,0 26,8 30,6 46,8 47,0 58,0 65,1 213 

Pszenica jara 0,0 0,0 0,0 5,6 10,5 15,0 16,0 20,8 20,0 21,9 24,1 34,5 37,9 190 

J czmie  ozimy 22,2 30,0 33,3 50,0 50,0 50,0 41,7 46,2 66,7 73,3 66,7 56,3 70,4 106 

J czmie  jary 19,0 14,3 24,0 23,3 28,1 37,1 38,2 40,0 42,9 58,5 53,7 51,2 42,4 99 

Pszen yto ozime 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 7,7 3,7 – 

Pszen yto jare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 9,1 – 

yto 10,0 10,0 9,1 12,5 12,5 22,2 15,0 13,6 17,4 8,3 28,6 29,0 31,3 180 

Owies 7,1 5,9 0,0 4,8 0,0 3,8 4,5 4,2 4,0 8,0 10,7 24,3 23,5 588 

Razem zbo a 

podstawowe 8,0 7,2 8,2 11,6 14,6 18,3 19,6 21,8 25,0 31,8 34,4 39,5 43,4 
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Kukurydza – – – – – – – – 73,2 72,6 76,2 77,0 77,5 106 

Ziemniaki 12,3 10,4 13,2 10,5 16,8 20,6 25,0 28,0 32,7 50,5 53,4 56,7 55,6 170 

Burak cukrowy – – – – – – – – 77,3 76,6 71,8 69,6 70,9 92 

Rzepak – – – – – – – – 73,7 71,7 80,0 79,7 82,1 112 

„–” nie badano zjawiska 

ród o: Opracowanie w asne list odmian ro lin rolniczych oraz danych PIORiN.  

Dynamika zmian liczby odmian zagranicznych w Polsce by a znacz ca. W ca ym 

analizowanym okresie wynosi a dla zbó  ogó em 24% redniorocznie, natomiast najwy sza 

by a dla pszenicy ozimej (40% redniorocznie). rednia obliczona dynamika zale a a w 

du ej mierze od pocz tkowej liczby odmian zagranicznych. W niektórych gatunkach 

odmiany zagraniczne nie wyst powa y lub mia y bardzo ma y udzia . 

W uj ciu bezwzgl dnym najwi kszym wzrostem liczby odmian zagranicznych 

charakteryzowa y si  w analizowanym okresie pszenica ozima (wzrost o 57 odmian), 
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j czmie  ozimy (17), pszenica jara (11) i j czmie  jary (10). cznie w doborze przyby o 

113 zagranicznych odmian zbó . Du e ilo ciowe przyrosty w niektórych gatunkach wyni-

kaj  w pewnej mierze z ogólnie wi kszej liczebno ci doboru w tych gatunkach. 
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Rys. 3. Dynamika liczby polskich i zagranicznych odmian zbó  w reprodukcji w Polsce w latach 1996-2008 

Fig. 3. Dynamics of the number of Polish and foreign cereal varieties in reproduction in Poland 

ród o: opracowanie w asne. 

Na rysunku 3 przedstawiono dynamik  zmian liczby odmian krajowych i zagranicz-

nych dla zbó  podstawowych. Liczba odmian zagranicznych wzrasta a znacznie szybciej 

ni  polskich. Jak ju  wspominano, wi ksza dynamika liczby odmian widoczna by a po 

2002 roku. Liczba odmian polskich hodowców nie wzrasta a znacz co. Wynika to w du ej 

mierze z faktu, e rynek jest nasycony odmianami i dop yw nowych odmian z krajowych 

hodowli odbywa si  na zasadzie wymiany mniej warto ciowej odmiany w ofercie na now-

sz , o lepszych parametrach. Liczba polskich odmian zbó  wynosi a w 2008 r. 177 wobec 

80 pochodz cych z zagranicy. 

Udzia  odmian zagranicznych wed ug powierzchni reprodukcji 
nasiennej 

Udzia  odmian w powierzchni reprodukcji jest lepsz  ni  liczba odmian miar  ich zna-

czenia w rolnictwie. Powierzchnia reprodukcji nasiennej danej odmiany wiadczy 

po rednio o zainteresowaniu jej stosowaniem i upowszechnieniu w produkcji. Wiele zareje-

strowanych odmian ma niewielkie znaczenie w praktyce, a niektóre nie maj  nawet 

minimalnego znaczenia w produkcji rolniczej. 

Na rysunku 4 przedstawiono wielko ci ogólnej powierzchni reprodukcji nasiennej 

zbó  podstawowych i ziemniaków w Polsce. Nie uj to innych gatunków ze wzgl du na to, 

e mo na je bardziej wydajnij i efektywnie rozmna a  w innych strefach klimatycznych. 

Dotyczy to przede wszystkim kukurydzy i buraków cukrowych. Widoczny jest znacz cy 

spadek ogólnej powierzchni reprodukcji nasiennej w Polsce, wynikaj cy z ma ego popytu 

na nasiona podstawowych ro lin uprawnych. Kwalifikowany materia  siewny zbó  stosuje 

si  tylko na 9% pól, a kwalifikowane sadzeniaki na 4%. Widoczny spadek powierzchni 

reprodukcji nast pi  w latach 1996-2003, a nast pnie nast pi a jej stabilizacja na poziomie 

oko o 60 tys. ha dla zbó  i 56 tys. ha ziemniaków.  
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Rys. 4. Powierzchnia reprodukcji nasiennej zbó  i ziemniaków w latach 1996-2008 

Fig. 4. Cereals and potato seed production area in 1996-2008. 

ród o: opracowanie w asne. 

W wi kszo ci analizowanych gatunków znaczenie odmian zagranicznych, mierzone 

ich udzia em w powierzchni reprodukcji, by o w 2008 r. ni sze ni  ustalone na podstawie 

liczby odmian. Jedynie dla j czmienia ozimego i jarego udzia  ten jest wy szy (tab. 2). Dla 

j czmienia ozimego by o to o 12 pp. wi cej i udzia  ten zosta  okre lony na a  82%, a dla 

j czmienia jarego by o to o 23 pp. wi cej z udzia em 63%. 

Tabela 2. Udzia  odmian zagranicznych w powierzchni reprodukcji w Polsce  

Table 2. The share of foreign varietes in the reproduction area in Poland 

Rok Gatunek 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2008/ 

2004 

Pszenica ozima 1,7 6,3 3,6 14,9 7,9 10,9 16,8 12,9 18,4 21,4 30,0 37,8 43,5 236 

Pszenica jara 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,9 6,4 10,4 19,3 30,8 31,9 34,8 32,2 167 

J czmie  ozimy 27,8 19,9 18,8 17,6 17,3 22,8 35,5 43,7 51,9 74,1 72,8 62,0 82,1 158 

J czmie  jary 14,8 17,3 27,5 18,5 25,6 27,5 38,1 53,3 57,7 67,8 68,1 63,9 65,0 113 

Pszen yto ozime 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 7,7 – 

Pszen yto jare 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,0 – 

yto 0,5 1,0 2,6 7,6 3,0 5,2 8,3 7,2 11,2 10,0 34,5 38,6 37,7 337 

Owies 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 1,8 1,4 2,5 2,5 3,7 6,2 5,2 208 

Razem zbo a 

podstawowe 

 

4,7 

 

6,1 

 

6,6 9,7 8,7 10,6 15,9 17,7 22,0 29,6 34,3

 

34,2 

 

37,6 

 

171 

Ziemniaki 5,8 11,0 14,4 14,8 12,3 16,6 20,9 24,1 39,9 47,9 47,6 40,0 42,1 105 

ród o: opracowanie w asne list odmian ro lin rolniczych oraz danych PIORiN. 

Podobnie jak w przypadku udzia u mierzonego liczb  odmian, widoczny jest wzrost 

znaczenia odmian zagranicznych. W 1996 r. udzia  ten ogó em dla zbó  wynosi  tylko 

4,7%, w 2001 r. 10,6%, a w 2008 r. ju  37,6%. W 1996 r. znacz cy udzia  odmian zagra-

nicznych widoczny by  tylko dla j czmienia ozimego i jarego. Dopiero w 2004 r. nast pi  

istotny wzrost udzia u odmian zagranicznych w innych gatunkach i zosta  wtedy osi gni ty 
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poziom oko o 20% dla pszenic i 10% dla yta. W tym ostatnim gatunku dotyczy o to g ów-

nie odmian miesza cowych.  

Do 2008 r. udzia  odmian zagranicznych znacz co wzrós  i osi gn  poziom a  40% 

zarówno dla pszenic, jak i dla yta. Tylko w odniesieniu do pszen yta i owsa dominacja 

odmian polskich nie by a zagro ona, a odmiany zagraniczne nie przekracza y 8% 

powierzchni reprodukcji. Polska hodowla w odniesieniu do pszen yta jest bardzo silna. 

Widoczne jest relatywnie s absze upowszechnienie odmian zagranicznych w produkcji 

takich gatunków jak pszenica ozima i jara oraz owies. Udzia  zagranicznych odmian psze-

nicy ozimej w powierzchni reprodukcji by  o 20 pp. ni szy ni  okre lony dla liczby 

odmian, dla owsa by o jej o 18 pp. mniej, a dla pszenicy jarej 5 pp. 

W latach 1996-2003 wzrost powierzchni reprodukcji odmian zagranicznych by  umiar-

kowany i wynosi  od -12% redniorocznie dla j czmienia ozimego do 18% dla pszenicy 

ozimej i 23% dla yta, rednio dla zbó  by o to 5% rocznie. W latach pó niejszych nast -

powa  szybki wzrost ich udzia u. rednioroczne przyrosty si ga y od 5% dla j czmienia 

jarego (co wskazuje na nasycenie rynku) do 40% dla yta i j czmienia ozimego. Dla zbó  

ogó em by o to 17%, a dla ziemniaków 8%. Widoczne jest, e integracja z UE spowodowa-

a wi ksze zainteresowanie hodowców zagranicznych polskim rynkiem nasiennym. Przed 

integracj  w 2004 r. mo liwo ci rejestracji i reprodukcji nasiennej odmian zagranicznych 

by y identyczne z mo liwo ciami odmian polskich. Wa nym czynnikiem by o wi c 

dopuszczenie odmian z CCA do obrotu na polskim rynku. 

Na rysunku 5 przedstawiono dynamik  zmian powierzchni reprodukcji odmian krajo-

wych i zagranicznych. Bior c pod uwag  szybki zaobserwowany wzrost, jak i osi gni ty 

poziom udzia u, wydaje si , e nast pi faza nasycenia rynku. W Polsce, ze wzgl du na ma e 

rozmiary rynku nasion oferowanie zbyt wielu odmian nie jest op acalne. By  mo e 

przedsi biorstwa zagraniczne obra y strategi  zaj cia rynku i oczekiwania na jego wzrost, 

który powinien nast powa  wraz z post puj c  modernizacj  polskiego rolnictwa. Polskie 

hodowle, jak wynika z obserwowanych tendencji, d  do utrzymania swojej pozycji na 

zmniejszaj cym si  rynku (rys. 1). W 2008 r. powierzchnia reprodukcji odmian krajowych 

wynosi a 40 tys. ha, a odmian zagranicznych prawie 25 tys. ha.  
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Rys. 5. Dynamika powierzchni reprodukcji polskich i zagranicznych odmian zbó  w latach 1996-2008 

Fig. 5. Dynamics of the area of Polish and foreign cereal varieties in reproduction in Poland 

ród o: opracowanie w asne. 
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Dokonano tak e oszacowania znaczenia odmian zagranicznych z uwzgl dnieniem 

rozmiarów produkcji poszczególnych gatunków. Wysoki lub niski udzia  odmian krajo-

wych nie przek ada si  na ich znaczenie gospodarcze, je eli dotyczy on gatunku o ma ej 

powierzchni produkcji. 

Znaczenie odmian zagranicznych z uwzgl dnieniem rozmiarów produkcji gatunków 

okre lono dla zbó  ogó em. Okre lono redni  powierzchni , na której wykorzystywano 

odmiany zagraniczne obliczon  jako udzia  tych odmian w reprodukcji wa ony odsetkiem 

wymiany oraz powierzchni  produkcji wed ug gatunków. Wyniki dla 1996, 2000, 2004 i 

2008 przedstawiono na rysunku 6. Ze wzgl du na to, e udzia  odmian zagranicznych by  

wysoki dla pszenicy i j czmienia, a jednocze nie niski dla pszen yta i yta, czne znacznie 

odmian zagranicznych dla zbó  osi gn o w 2008 r. 36%, prawie tyle samo na ile zosta o 

ono okre lone na podstawie ich znaczenia w powierzchni reprodukcji. Widoczny jest 

bardzo du y wzrost znaczenia zagranicznych odmian zbó  w produkcji. W 1996 r. by o to 

zaledwie 3% i dotyczy o przed wszystkim j czmienia, w 2000 r. by o to oko o 7%. 

Zauwa alny sta  si  wzrost udzia u zagranicznych odmian pszenic, natomiast w latach 

pó niejszych udzia  ten szybko zwi kszy  si  do prawie 40%, przede wszystkim za spraw  

wzrostu znaczenia zagranicznych odmian pszenic i yta. 
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Rys. 6. Udzia  zagranicznych odmian w produkcji zbó  w Polsce z uwzgl dnieniem cz sto ci wymiany oraz 

powierzchni produkcji wed ug gatunków, % 

Fig. 6. Share of the foreign cereal varieties in cereal production in Poland envisaging the seed exchange ratio and 

the area of production of particular cereal species 

ród o: opracowanie w asne. 

Podsumowanie  

Przeprowadzona analiza pokaza a, e w latach 1996-2008 nast powa  silny nap yw 

odmian zagranicznych na polski rynku. Od wielu lat wi kszo  nasion takich gatunków jak 

kukurydza, buraki cukrowe, rzepak u ywanych w Polsce to nasiona odmian zagranicznych. 

Walka konkurencyjna toczy si  obecnie o nast pny, co prawda mniej dochodowy ale du y i 

z perspektywami wzrostu, segment zbó  i ziemniaków.  

Z zaledwie 4-8% udzia u w 1996 r. znaczenie zagranicznych odmian zbó  wzros o do 

ponad 43% licz c wed ug liczby odmian lub do 38% licz c wed ug powierzchni reproduk-
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cji. Dominuj ce znaczenie na polskim rynku nasiennym, z udzia em si gaj cym 65-82%, 

mia y zagraniczne odmiany j czmienia. Dla pszenic oraz yta by o to oko o 40%. Jedynie 

w odniesieniu do pszen yta i owsa znaczenie polskich odmian nie wydaje si  by  zagro-

one.  

W ostatnim dziesi cioleciu udzia  zagranicznych odmian zbó  w polskim rynku 

nasiennym wzrós  czterokrotnie, podobnie by o w przypadku ziemniaków. Okres analizy 

po integracji z UE jest za krótki, aby stwierdzi , czy obserwowana dynamika udzia u 

odmian zagranicznych jest przej ciowa, zwi zana z optymizmem hodowców zagranicznych 

co do perspektyw polskiego rynku, czy te  jest tendencj  trwa  zwi zan  z wizj  dalszego 

wzrostu polskiego rynku. Wydaje si , e przynajmniej cz  hodowców zagranicznych 

wycofa niektóre swoje odmiany z polskiego rynku. Dotyczy  to b dzie tych odmian, które 

nie upowszechni  si  w Polsce, lub nie znajd  si  na listach zalecanych odmian.  

Obserwowana sytuacja oraz przewidywania co do dalszego zwi kszania presji 

poda owej odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym mog  by  przyczyn  

trudno ci z finansowaniem hodowli ro lin w Polsce, co w powi zaniu z zaprzestaniem 

finansowania bud etowego hodowli twórczej daje niepokoj cy obraz polskiej hodowli 

ro lin. 

O mo liwo ci sfinansowania prac hodowlanych z op at licencyjnych przes dza 

rozmiar rynku oraz udzia  w tym rynku poszczególnych hodowców. Przewiduje si , e do 

2015 roku mo e nast pi  nast pi 30-50% wzrost popytu na nasiona kwalifikowane ro lin 

rolniczych. Jaki b dzie udzia  polskich hodowców w tym wzro cie trudno jednoznacznie 

przes dzi . Hodowcy zagraniczni nie zajm  wi cej ni  50% rynku kwalifikatów zbó  

ogó em. W przypadku, gdyby udzia  ten zosta  przekroczony, polska hodowla nie b dzie 

mog a pozyska  wystarczaj cych rodków z op at licencyjnych na finansowanie prac 

hodowlanych, z wyj tkiem przedsi biorstw pozyskuj cych dochody z zagranicy. 

Nawet skuteczniejsza promocja polskich odmian nie wydaje si  by  rozwi zaniem 

pozwalaj cym zapewni  wzrost ich sprzeda y na kurcz cym si  rynku nasiennym. Jedynie 

przedsi biorstwa, których odmiany utrzymaj  znacz cy kilkunastoprocentowy udzia  b d  

mog y finansowa  prace hodowlane. Oznacza to, e konieczna jest koncentracja hodowli 

gatunków w Polsce. Wa nym kierunkiem jest poszukiwanie odmian przystosowanych nie 

tylko do warunków klimatycznych w ró nych regionach Polski, ale tak e dobrze 

dostosowanych do obserwowanych u nas warunków intensywno ci produkcji. Takie 

odmiany w do wiadczeniach lokalizacyjnych mia yby du e szanse na znalezienie si  na 

listach zalecanych odmian. 

Bior c pod uwag  przeprowadzone analizy mo na stwierdzi , e polska hodowla 

ro lin jest sukcesywnie, i chyba skutecznie, wypierana z ostatniego segmentu rynku, na 

którym wci  dominuje, tzn. rynku nasion zbó  i sadzeniaków. W jednym okresie zbieg y 

si  trzy czynniki: zako czenie finansowego wsparcia z bud etu, zmniejszenie popytu na 

nasiona oraz ekspansja hodowców zagranicznych. Jaka cz  polskich hodowców przetrwa 

chude lata?  
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