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Hodowla twórcza porzeczki czarnej 
i osiągnięcia w ostatnich 35 latach 
w IO-PIB
Odmiany porzeczki czarnej wyhodowane w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach i wdrożone do produkcji 
owoców są ważnym nośnikiem postępu biologicznego, które przyczyniają się do osiągnięcia wysokiej pozycji i kon-
kurencyjności polskiego sadownictwa przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zasad bezpiecznej produkcji 
żywności, co jest zgodne z aktualnym programem Wspólnej Polityki Rolnej i strategią Europejskiego Zielonego Ładu.

Krótka historia hodowli 
porzeczki czarnej 

Hodowla twórcza porzeczki czarnej (Ribes 
nigrum L.) w Polsce ma długą tradycję, ale 
do 1986 roku była prowadzona na niewiel-
ką skalę. Hodowlę nowych odmian tego ga-
tunku rozpoczął inż. Kazimierz Somorowski 
w byłym Instytucie Sadownictwa w Skier-
niewicach, w 1954 roku. Hodowla ta została 
przerwana w połowie lat sześćdziesiątych XX 
wieku, z powodu nagłej śmierci hodowcy. 
W latach 1968–1985 prace hodowlane nad 
porzeczką czarną kontynuował dr Józef 
Gwozdecki w dawnym Instytucie Sadow-
nictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. 
Efektem tych prac hodowlanych były dwie 
odmiany: ‘Bona’ – deserowego typu, wy-
twarza atrakcyjne i bardzo smaczne owo-
ce, uprawiana w kraju i zagranicą, głównie 
w uprawie szpalerowej; ‘Ceres’ – pierwsza 
odmiana odporna (gen P) na groźnego 
szkodnika porzeczki czarnej – wielkopą-
kowca porzeczkowego (Cecidophyopsis ri-
bis). Niestety, odmiana ‘Ceres’ nie zdobyła 
uznania polskich plantatorów ze względu 
na podatność roślin na choroby grzybowe 

i przedwczesne osypywanie się części owo-
ców, a także na małą promocję tej odmiany 
w tamtych latach. Polecana była tylko do 
uprawy amatorskiej.

Od 1986 roku program hodowlany po-
rzeczki czarnej prowadzony jest w Zakładzie 
Hodowli Roślin Ogrodniczych Instytut Ogrod-
nictwa – Państwowy Instytut Badawczy (PIB) 
przez dr. hab. Stanisława Plutę, prof. IO (z Ze-
społem), który finansowany jest z budżetu 
państwa przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Główne cele i kierunki hodowli po-

rzeczki czarnej są podobne do tych realizowa-
nych w innych ośrodkach hodowlanych tego 
gatunku w świecie. Program ten obejmuje 
hodowlę jakościową, adaptacyjną i odpor-
nościową. Zakłada się, że nowe odmiany po-
winny charakteryzować się wysoką plennoś-
cią, dobrą przydatnością do różnego sposobu 
zagospodarowania owoców (przetwórstwo, 
zamrażalnictwo, konsumpcja w stanie świe-
żym), dobrym przystosowaniem do polskich 
warunków klimatyczno-glebowych i różnych 
technologii uprawy (odmiany przemysłowe 

Tabela 1. Wykaz zakwalifikowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
(PIORiN) krzewów odmian porzeczki czarnej hodowli IO-PIB w latach 2017–2021 

Lp. Odmiana Lata Razem Średnia
2017 2018 2019 2020 2021 2017–2021

1. ‘Gofert’ 396 000 286 900 202 600 293 300 255 960 1 434 760 286 952
2. ‘Ores’ 63 400 65000 40 000 65 000 22 000 255400 51 080
3. ‘Polben’* 15 000 55 000 100 000 170 000 56 667
4. ‘Ruben’ 598 900 375 200 204 000 231 400 346 100 1 755 600 351 120
5. ‘Tiben’ 357 500 265 900 95 000 165 500 216 200 1 100 100 220 020
6. ‘Tihope’ 433 900 355 500 345 000 467 100 380 200 1 981 700 396 340
7. ‘Tisel’ 669 850 587 300 352 500 473 500 689 990 2 773 140 554 628

RAZEM 2 519 550 1 935 800 1 254 100 1 750 800 2 010 450 9 470 700 273 830
* odmiana wpisana do krajowego rejestru (KR) i księgi ochrony wyłącznego prawa (KO) COBORU w 2019 r., 
licencje sprzedane w 2017 i 2020–2022 r. 

(Źródło: http://piorin.gov.pl/nasiennictwo/ocena-materialu-siewnego/)



do kombajnowego zbioru owoców, a od-
miany deserowe do uprawy szpalerowej). 
Ponadto nowe odmiany powinny być mniej 
podatne lub odporne na najgroźniejsze cho-
roby i szkodniki. 

W procesie hodowli stosuje się tradycyjną 
metodę krzyżówką (hybrydyzację), w której 
pąki kwiaty wybranych form rodzicielskich 
(matecznych) są zapylane pyłkiem form oj-
cowskich w sposób kontrolowany, zbierane 
są owoce z zapylania i wydobywane nasiona. 
Następnie z nasion produkowane są siewki 
(mieszańce) pokolenia F1, które są oceniane 
przez 3–4 lata i na tej podstawie selekcjo-
nowane są najlepsze pojedynki. W kolejnym 
etapie są one rozmnażane wegetatywnie 
i sadzone w kolekcji oraz w doświadczeniach 
odmianowo-porównawczych w celu wyko-
nania pełnej oceny. Najlepsze z nich zgłasza-
ne są do badań rejestracyjnych w Centralnym 

Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU) w Słupi Wielkiej. Cały proces ho-
dowli, od krzyżowania do otrzymania no-
wej odmiany porzeczki czarnej trwa zwykle 
10–12, czasem 15 lat. Program hodowli jest 
unowocześniany i wsparty o metody biologii 
molekularnej (analizy fingerprinting, tożsa-
mości odmianowej, pokrewieństwa DNA, 
markery molekularne).

Osiągnięcia polskiej hodowli 
porzeczki czarnej 

Efektem 35-letnich prac hodowlanych i se-
lekcyjnych było uzyskanie 10 odmian (wg ko-
lejności otrzymania): ‘Tisel’, ‘Tiben’, ‘Ores’, 
‘Ruben’, ‘Tines’, ‘Gofert’, ‘Polares’, ‘Tiho-
pe’, ‘Polben’ i ‘Polonus’ w IO-PIB w Skier-
niewicach. Wszystkie odmiany znajdują 
się w krajowym rejestrze (KR) Centralnego 

Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU) w Słupi Wielkiej. Szczegóły są do-
stępne na stronie: www.coboru.pl. Ponadto 
odmiany porzeczki czarnej są prawnie chro-
nione przez Wspólnotowy Urząd Ochrony 
Odmian Roślin (CPVO1), z siedzibą w Angers, 
Francja, na terytorium całej Unii Europejskiej, 
2025–2044 roku. Należy podkreślić, że po raz 
pierwszy w historii Instytutu Ogrodnictwa – 
PIB dla 3 odmian (‘Gofert’, ‘Polares’ i ‘Tihope’) 
w 2016 roku uzyskano amerykańskie patenty 
roślinne, przyznane przez „US Patent & Tra-
demark Office”.

Zgodnie z ustawą o ochronie prawnej 
odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r. Art. 
22 wyłączne prawo do ww. odmian porzeczki 
czarnej posiada Instytut Ogrodnictwa – PIB 
w Skierniewicach. Prawo ochrony oznacza, że 
tylko hodowca, czyli Instytut Ogrodnictwa 
– PIB, który jest zarazem właścicielem tych
odmian, ma prawo do zarobkowego z nich
korzystania. Oznacza to też, że rozmnażanie 
i rozpowszechnianie materiału szkółkarskie-
go tych odmian wymaga zezwolenia Instytu-
tu Ogrodnictwa – PIB, czyli licencji udzielonej 
na piśmie. Licencje takie zostały już udzielone 
polskim i zagranicznym szkółkarzom. Uaktu-
alniony wykaz polskich licencjobiorców wraz 
z krótkim opisem odmian, znajduje się na
stronie IO-PIB w Skierniewicach: http://www.
inhort.pl/licencje-jagodowe/. Tylko licencjo-
biorcy mają prawo rozmnażać i sprzedawać 
materiał szkółkarski w/w polskich odmian
do zakładania plantacji owocowych. W tym 
miejscu po raz kolejny należy uświadomić, 
że nielegalne rozmnażanie odmian obję-
tych ochroną prawną jest przestępstwem, 
za które grozi kara grzywny, ogranicze-
nia wolności, a nawet kara pozbawienia

Tabela 2. Wykaz odmian porzeczki czarnej wyhodowanych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB i ich 
charakterystyka pod względem podatności roślin na najważniejsze choroby grzybowe i zasied-
lenie pąków przez wielkopąkowca

Lp. Odmiana Podatność roślin/Zasiedlenie pąków
Amerykański 

mączniak agrestu
Antraknoza liści 

porzeczek
Rdza wejmutkowo-

-porzeczkowa
Wielkopąkowiec 

porzeczkowy
1. ‘Tisel’ mała średnia mała mała
2. ‘Tiben’ mała średnia średnia średnia
3. ‘Ores’ mała średnia mała mała
4. ‘Ruben’ mała średnia mała średnia
5. ‘Tines’ mała średnia średnia średnia
6. ‘Gofert’ średnia średnia mała średnia
7. ‘Polares’ mała średnia średnia odporna
8. ‘Tihope’ mała średnia mała średnia
9. ‘Polben’ mała średnia średnia średnia

10. ‘Polonus’ mała średnia średnia odporna

Tabela 3. Wykaz udzielonych licencji krajo-
wych i zagranicznych na odmiany porzeczki 
czarnej – stan na rok 2021

Odmiana Liczba udzielonych licencji – 2021 r.
w kraju w UE, UK i USA

‘Tisel’ 15 2
‘Ruben’ 14 3
‘Gofert’ 13 1
‘Tihope’ 11 2
‘Ores’ 3 1
‘Tiben’ 7 3
‘Polben’ 5
‘Polares’ 2 1
‘Polonus’ 1
‘Tines’ 1 1
Razem 72 14
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wolności do jednego roku na podstawie 
w/w Ustawy. Kwalifikowany materiał szkół-
karski tych odmian jest już produkowany 
w dużych ilościach, jest więc dostępny do 
zakładania nowych plantacji towarowych 
porzeczki czarnej w Polsce (tabela 1). 

Dużym osiągnięciem w hodowli od-
pornościowej porzeczki czarnej było uzy-
skanie dwóch nowych odmian (‘Polares’ 
i ‘Polonus’) odpornych na najgroźniejszego 
szkodnika wielkopąkowca porzeczkowego. 
Szkodnik ten występuje powszechnie i wy-
rządza bardzo duże straty na plantacjach 
tego gatunku w Polsce i innych krajach. Jak 
dotychczas, wielkopąkowiec jest jedynym 
poznanym wektorem bardzo groźnego 
wirusa powodującego rewersję porzeczki 
czarnej (BRV). Wieloletnie prace hodowlane 
w w/w Zakładzie Instytutu Ogrodnictwa – 
PIB przyczyniły się do uzyskania pierwszych 
w Polsce dwóch odmian genetycznie od-
pornych na wielkopąkowca (gen Ce od spo-
krewnionego gatunku – agrestu). Ponadto 
wszystkie odmiany hodowli IO-PIB wykazują 
wysoką polową odporność na amerykańskie-
go mączniaka agrestu, rośliny niektórych od-
mian są w wysokim stopniu tolerancyjne na 
rdzę wejmutkowo-porzeczkową, a większość 
z nich jest średnio podatna na antraknozę 
liści porzeczek (tab. 2). 

Wyhodowane odmiany porzeczki czarnej 
mają duże znaczenie w ograniczeniu strat po-
wodowanych przez te agrofagi oraz ochronę 
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. 
Jest to zgodne z Dyrektywą UE określającą 
wymogi stosowania Integrowanej Ochro-
ny Roślin, wprowadzone na terenie krajów 
członkowskich z dniem 1.01.2014 roku. 

Polskie odmiany porzeczki czarnej zyskały 
duże uznanie wśród producentów polskich 
i zagranicznych. Z dostępnych danych (PSPP2) 
wynika, że udział polskich odmian w planta-
cjach towarowych w naszym kraju wynosi 
obecnie około 80%, z czego większość (około 
50%) to odmiana ‘Tisel’ (wykres). 

Instytut Ogrodnictwa – PIB sprzedał ak-
tualnie w sumie 72 licencje krajowe oraz 
14 licencji zagranicznych na rozmnażanie 
i sprzedaż kwalifikowanego materiału szkół-
karskiego ww. odmian porzeczki czarnej. 

Badania i program hodowli porzeczki 
czarnej są realizowane w ramach dotacji 
celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – Zadanie 3.7: „Wytworzenie materia-
łów wyjściowych porzeczki czarnej o de-
serowej jakości owoców, przydatnych do 
uprawy szpalerowej i odpornych na wiel-
kopąkowca porzeczkowego oraz choroby 
liści i pędów”.

1 CPVO – Community Plant Variety Office; Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin; https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-
-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/cpvo_pl
2 PSPP – Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek, poprzednio Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP), http://www.kspcp.org/
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