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ostęp odmianowy jest składową czę-
ścią postępu biologicznego i ma cha-
rakter ekologiczny. Wiąże się bowiem 

z doskonaleniem cech genetycznych w kie-
runku podniesienia wartości (jakości) odmian 
i jakości produkcji rolniczej metodami kon-
wencjonalnymi. Zasadniczym celem hodowli 
ziemniaka jest uzyskanie odmian odpowia-
dających potrzebom rynku. Nowa kreacja, 
akceptowana przez odbiorcę, powinna wy-
dawać wysoki plon, przy niższych kosztach 
produkcji, lepiej wykorzystywać wodę i na-
wożenie, dając środowiskowe korzyści, m.in. 
mniejsze zużycie pestycydów (Pawlak 
2012).  

Efektem postępu biologicznego są rów-
nież nowe metody prac hodowlanych, a tak-
że nowe sposoby zmian genotypu. Wiele 
innowacyjnych metod oraz wzbogacona pula 
genowa mogą efektywnie wspomagać prace 
zmierzające do wyhodowania nowych od-
mian. Przełożenie wiedzy badawczej na po-
stęp biologiczny będzie widoczne dopiero 
wtedy, kiedy nowe odmiany będą wykorzy-

stywane w nowoczesnej, zintegrowanej tech-
nologii uprawy, dostosowanej do ich gene-
tycznego potencjału (Zimnoch-Guzowska 
2012).  

Na postęp odmianowy składa się również 
wprowadzanie do krajowego rejestru (KR) i 
produkcji odmian zagranicznych. Czy wyż-
szy poziom odporności na wirusy przyczyni 
się do lepszego wykorzystania polskich od-
mian do uprawy w systemie opartym na 
przestrzeganiu zasad Polskiego Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej i specjalnie opra-
cowanych metodykach integrowanej produk-
cji (IP), a nadzorowanym przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
okaże się w niedalekiej przyszłości. Istnieje 
bowiem dodatnia zależność między jakością 
kulinarną a odpowiednim doborem odmian 
do systemu uprawy (Flis 2006, Stypa 2006).  
 Celem niniejszej pracy jest określenie 
wielkości postępu w hodowli jadalnych od-
mian ziemniaka w grupie średnio wczesnych 
do późnych w latach 2001-2014. Podobnie 
jak we wcześniejszym opracowaniu (Chot-
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kowski, Stypa 2007) oceniano postęp pod 
względem najważniejszych cech gospodar-
czych (użytkowych), jakościowych i odpor-
nościowych odmian ziemniaka wyhodowa-
nych w poszczególnych 5-leciach. Poziom 
osiągniętych parametrów odmian polskich 
przedstawiono również na tle zagranicznych, 
wpisanych do KR w 2014 r.  

 
Materiał i metody 
W przeprowadzonej metodami porównaw-
czo-opisowymi analizie wykorzystano wyniki 
doświadczeń rejestrowych COBORU, infor-
macje zawarte w literaturze przedmiotu oraz 
wyniki IHAR. Analizowane cechy gospodar-
cze i biologiczne zestawiono w postaci śred-
nich dla odmian jadalnych średnio wcze-
snych do późnych, wyhodowanych przez 
polskie ośrodki hodowli ziemniaka w po-
szczególnych 5-leciach okresu 2001-2014. 
W tym czasie zmieniała się metodyka oceny 
porównywanych cech oraz metodyka do-
świadczeń rejestrowych. Przykładowo od 
2005 r. nie ocenia się w COBORU odporno-
ści na czarną nóżkę i zarazę bulw ziemnia-

ka. Nie ma też pełnych wyników dotyczących 
porażenia chorobami przechowalniczymi i 
właściwości przechowalniczych (badania w 
toku), stąd nie wzięto tych danych pod uwa-
gę.  
 
Wyniki i dyskusja 
W analizowanym okresie zarejestrowano 70 
odmian ziemniaka. Odmiany jadalne stano-
wiły 74%. W ogólnej liczbie jadalnych (18) 
35% to odmiany o najkrótszym okresie we-
getacji – bardzo wczesne i wczesne. Z kolei 
wśród 18 wyhodowanych odmian skrobio-
wych była jedna wczesna. Liczba polskich 
odmian rejestrowanych w 5-leciach 2001-          
-2005 i 2006-2010 była jednakowa – po 27 w 
każdym z nich. Zwraca uwagę mniej odmian 
(średnio 4 rocznie) dopuszczonych do obrotu 
w ostatnim 4-leciu: obie polskie hodowle 
(Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – 
Grupa IHAR i Pomorsko-Mazurska Hodowla 
Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęci-
nie) wprowadziły w tym czasie na rynek po 8 
nowych odmian (tab. 1). 

 
Tabela 1 

Ośrodki hodowlane i liczba odmian ziemniaka wyhodowanych w latach 2001-2014 

Miejsce hodowli 2001-2005 2006-2010 2011-2014 Razem 

HZ Zamarte   9 14   8 31 

SHR Dybowo   4 - -   4 

PMHZ Strzekęcin   6 10 

HR Szyldak    3 
  8 27 

ZDZ Bonin   2 - -   2 

ZDZ Stare Olesno*   2  -   2 

SHR Krokowa   3 - -   3 

SHR Mielno   1 - -   1 

Razem 27 27 16 70 

*współpraca z HR Szyldak 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU (dotyczy również tabel 2-8) 

 
 

Od roku 2010 hodowla twórcza ziemniaka 
w Polsce jest skoncentrowana w dwóch 
przedsiębiorstwach hodowlano-nasiennych: 
HZ Zamarte i PMHZ Strzekęcino. W marcu 
2010 HR w Szyldaku połączono z PMHZ w 
Strzekęcinie i utworzono Pomorsko-Mazur-
ską Hodowlę Ziemniaka (Siewierska 2011). 
 W tabelach 2-4 przedstawiono średnie 
oceny najważniejszych cech odmian jadal-
nych wyhodowanych w poszczególnych 5-          

-leciach 2001-2014. Dotyczą one odmian 
średnio wczesnych, średnio późnych i póź-
nych. Jeśli chodzi o smak, nie stwierdzono tu 
postępu jakościowego (tab. 2). Po wzroście 
wartości do 6,9 (w skali 1-9) w latach 2001-         
-2005 i spadku do 6,6 w latach 2006-2010 w 
ostatnim 4-leciu nowe odmiany nie osiągnęły 
dobrego smaku, jego średnia wartość wynosi 
6,8. Również nie odnotowano postępu w 
zakresie ciemnienia miąższu surowego i po 
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ugotowaniu. Najwyższe wartości – 7,9 w 
ocenie ciemnienia enzymatycznego i 8,3 
ciemnienia po ugotowaniu – osiągnięto w 
pierwszym 5-leciu i nie wzrosły one w na-
stępnych latach.  

W dalszym ciągu brak wyraźnych tenden-
cji, jeśli chodzi o udział odmian jadalnych na 

produkty smażone (frytki, chipsy). Polska 
hodowla wprowadziła na rynek w sumie 5 
odmian przydatnych na ten kierunek użytko-
wania (tab. 2). Wśród nowych odmian domi-
nują kreacje w typie kulinarnym ogólnoużyt-
kowym do lekko mączystego, od 55% udzia-
łu w latach 2001-2005 do 75% w 2011-2014.  

 

Tabela 2 

Ocena smaku i walorów kulinarnych średnio wczesnych do późnych  

odmian jadalnych wyhodowanych w latach 2001-2014 (na późniejszy zbiór) 

Lata 

rejestracji 

Liczba 

odmian 
Smak* 

Udział odmian 

w typie B**, 

BC (%) 

Ciemnienie 

miąższu 

surowego* 

Ciemnienie 

miąższu  

po ugotowaniu* 

Odmiany 

przydatne na 

frytki lub chipsy 

2001-2005 11 6,9 55 7,9 8,3 1 

2006-2010 15 6,6 73 7,8 8,1 3 

2011-2014   8 6,8 75 7,9 8,3 1 

  *w skali 1-9: 1 – ocena najgorsza, 9 – ocena najlepsza  
**typ kulinarny: B – ogólnoużytkowy, BC – lekko mączysty 

  
Tabela 3  

Ocena morfologii bulw oraz plonowania odmian jadalnych  
na późniejszy zbiór wyhodowanych w latach 1996-2014 

Lata  
rejestracji 

Głębokość 
oczek 

Regularność 
kształtu 

Udział odmian o owalnym  
lub podłużnym kształcie bulw (%) 

Plon ogólny 
(dt/ha) 

1996-2000 6,8 7,0 20,0 447 

2001-2005 7,1 7,1 55,0 474 

2006-2010 7,1 7,0   6,7 511 

2011-2014 7,0 6,8 50,0 531 

 
 
 W zakresie cech morfologicznych, decy-
dujących o ładnym wyglądzie bulw, nastąpiła 
pewna poprawa średniej wartości określają-
cej głębokość oczek: od 6,8 w latach 1996-         
-2000 do 7,1, 7,1 i 7,0 odpowiednio w pozo-
stałych 5-leciach (tab. 3). Natomiast dobra 
poprzednio wartość oceny kształtności bulw 
obniżyła się w ostatnim 4-leciu do 6,8. 
Wzrost plonu ogólnego odmian jadalnych 
notuje się od 1996 r. W latach 1996-2000 
wynosił 447 dt/ha, wtedy to wprowadzono 
chemiczną ochronę plantacji doświadczal-
nych przed zarazą ziemniaka. Kolejne nowe 
odmiany dawały wyższe plony.  

Jak wynika z tabeli 4, odporność nowych 
odmian na najważniejszy u nas wirus Y 
ziemniaka (PVY) jest wysoka, a nawet bar-
dzo wysoka – 8,3 (2006-2010), podczas gdy 
w 1955 r. oceniano ją na 4,7 (Chotkowski, 
Stypa 2007). Niższa jest odporność odmian 

na wirus liściozwoju (PLRV), ale obecnie ma 
on w nasiennictwie małe znaczenie (Kostiw 
2013). Obserwacje w 5 miejscowościach w 
Polsce w latach 2009-2011 pokazały, że w 
zasadzie się nie szerzył.  

Ukierunkowany program hodowlany i pro-
gram syntezy materiałów wyjściowych dla 
tworzenia form rodzicielskich, które charak-
teryzują się złożoną odpornością na mątwika 
ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) 
patotyp Ro1, zaowocował 100-proc. odpor-
nością odmian. Również wysokie są oceny 
odporności na parch zwykły, średnio od 7,8 
do 7,9 w latach 2001-2010. Poziom odpor-
ności liści na zarazę ziemniaka jest co naj-
wyżej średni i ma nawet tendencję spadko-
wą: z 4,8 w latach 2001-2005 do 4,1 w 2011-
-2014. 
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Tabela 4 
Ocena odporności na wybrane choroby jadalnych odmian ziemniaka  

wyhodowanych w latach 2001-2014 (na późniejszy zbiór) 

Odporność Lata  
rejestracji wirusy 

 PVY PLRV 

zaraza 
liści 

choroby 
przechow. 

parch 
zwykły 

mątwik  
ziemn. (%) 

Przecho-
wywalność 

2001-2005 7,1 6,1 4,8 5,5* 7,8   91,7 6,7*  
2006-2010 8,3 5,8 4,4 5,6* 7,9 100,0 6,1*  
2011-2014 7,6 5,6 4,1 7,8*  7,8* 100,0 7,5*  

*badania w toku 

 

Tabela 5 
Ocena plonowania i zawartości skrobi  

skrobiowych odmian ziemniaka wyhodowanych 
w latach 1996-2014 

Lata 
rejestracji 

Liczba 
odmian 

Plon ogólny 
(dt/ha) 

Zawartość 
skrobi (%) 

Plon 
skrobi 
(dt/ha) 

1996-2000 16 432 20,6 89,0 

2001-2005 10 465 19,1 88,8 

2006-2010   3 516 18,1 93,4 

2011-2014   4 464 20,4 94,7 

 
 W grupie odmian skrobiowych najważniejsze cechy to 
plon i zawartość skrobi. W analizie odmian skrobiowych 
pominięto wczesne (wyhodowano jedną odmianę). Poten-
cjał plonu skrobi z jednostki powierzchni uprawy, podobnie 
jak wskaźniki zawartości skrobi po istotnym wzroście w 
latach 1996-2000, w badanym 14-leciu były stabilne                 
(tab. 5).  
 W tabelach 6-8 zamieszczono porównanie średnich 
ocen ważniejszych cech polskich i zagranicznych odmian 
jadalnych znajdujących się w KR w 2014 r. Pozwala ono na 
relatywną ocenę postępu hodowlanego polskich ośrodków 
hodowli ziemniaka na tle hodowli zagranicznych. Polskie 
odmiany jadalne o krótszym okresie wegetacji plonują wy-
soko (bardzo wczesne 477 dt/ha, wczesne 494 dt/ha) i ma-
ją przewagę nad wyhodowanymi za granicą średnio o 5 ton 
(tab. 6). Odmiany polskie z tych grup mają też wyższą od-
porność na wirus Y niż zagraniczne. Chociaż poziom od-
porności liści na zarazę ziemniaka nie jest zadowalający, to 
i w tej cesze można zauważyć pewną przewagę odmian 
polskich: bardzo wczesne 2,8, wczesne 3,5, podczas gdy 
zagraniczne odpowiednio 2,4 i 2,7. Nasze odmiany ustępu-
ją natomiast zagranicznym pod względem smaku (tab. 7).  

Niższe są też wartości cech morfologicznych polskich 
odmian: regularności kształtu bulw (6,9) i głębokości oczek 
(6,8) w grupie bardzo wczesnych oraz 7,0 dla obu cech w 
grupie wczesnych (tab. 7), a także udział odmian wcze-
snych o bulwach w kształcie owalnym i podłużnym – 33%, 
odmian zagranicznych – 50% (tab. 8).  

Podobnie jak w przypadku 
odmian o krótszym okresie 
wegetacji w grupie jadalnych 
na późniejszy zbiór polskie 
odmiany przeważają pod 
względem plonowania, ale 
różnica ta jest mniejsza i wy-
nosi 2,8 tony (tab. 6). I tu rów-
nież krajowe odmiany są wy-
soko odporne na wirus Y 
(7,7), a zagraniczne średnio 
odporne (5,7). 
Średnie wartości oceny od-

porności na wirus liściozwoju 
nie są zbyt zróżnicowane. 
Przykładowo najwyższa war-
tość dla polskich odmian śred-
nio wczesnych to 5,9, dla za-
granicznych w tej samej gru-
pie wczesności – 5,4. Rów-
nież odporność polskich od-
mian na zarazę liści jest wyż-
sza. Pod względem smaku 
natomiast oraz ciemnienia 
bulw surowych i po ugotowa-
niu zostały ocenione niżej niż 
zagraniczne (tab. 7). Dotyczy 
to również oceny wyglądu 
bulw (regularności kształtu i 
głębokości oczek). Wsród 
zagranicznych jest też dwa 
razy więcej odmian o owal-
nym i podłużnym kształcie 
bulw, szczególnie w grupie 
średnio późnych do późnych, 
oraz przydatnych do przerobu 
na frytki chipsy, szczególnie w 
grupie średnio wczesnych i 
średnio późnych do późnych 
(tab. 8). 
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Tabela 8 
Średnie oceny najważniejszych cech użytkowych 

polskich i zagranicznych jadalnych odmian ziemniaka, KR 2014  

Grupa 
wcze-
sności  

Odmiany  
w rejestrze 

Liczba 

Udział odmian 
o kształcie 
owalnym  

i podłużnym, % 

Udział  
odmian typu 

C, CD*,% 

Udział 
odmian 
typu A, 
AB**,% 

Udział odmian 
przydatnych na 
frytki i chipsy 

% 

polskie   5 20   0 40,0 20,0 Bardzo 
wczesne zagraniczne   8 25   0 25,0 12,5 

polskie 12 33   0   0 25,0 
Wczesne 

zagraniczne 14 50   0 21,0 29,0 

polskie 22 36 18   5,0 23,0 Średnio 
wczesne zagraniczne 22 59   0 14,0 54,5 

polskie   5 20   0   0 0 Średnio 
późne 
i późne 

zagraniczne   6 67   0 16,5 33,0 

  *typ kulinarny: C (mączysty), CD (pośredni do bardzo mączystego)  
**typ kulinarny: A (sałatkowy), AB (sałatkowy, pośredni do lekko zwięzłego) 

 
 
Podsumowanie 
1. W okresie 2001-2014 polska hodowla 
ziemniaka wprowadzała na rynek średnio 5 
nowych odmian rocznie. 

2. Głównym kierunkiem hodowli ziemnia-
ka w Polsce były odmiany jadalne wczesne i 
średnio wczesne. Zwraca uwagę malejący 
udział skrobiowych, które stanowiły ok. 1/3 
liczby rejestrowanych nowych odmian.  

3. W hodowli odmian jadalnych na póź-
niejszy zbiór zaznaczył się wyraźny postęp w 
plonowaniu, połączonym z wysoką odporno-
ścią na wirus Y, parch zwykły i mątwika 
ziemniaczanego, oraz brak postępu, jeśli 
chodzi o cechy jakości.  

4. Polskie odmiany jadalne w krajowym 
rejestrze w 2014 r. we wszystkich grupach 
wczesności mają przewagę nad zarejestro-
wanymi u nas odmianami zagranicznymi pod 
względem potencjału plonowania oraz od-
porności na wirus Y i na zarazę liści ziem-
niaka. Ustępują natomiast zagranicznym pod 
względem cech morfologicznych bulw i sma-
ku.  

Zarówno wśród odmian polskich, jak i za-
granicznych w grupach od wczesnych do 
późnych wyraźnie dominuje typ kulinarny 
ogólnoużytkowy. Dwukrotnie więcej jest za-
granicznych odmian średnio wczesnych i 
średnio późnych przydatnych na produkty 
smażone. 

5. Stwierdzona wyraźna przewaga pol-
skich odmian jadalnych pod względem plo-
nowania, odporności na wirus Y i zarazę liści 
ziemniaka wskazuje na możliwość wykorzy-
stania genetycznego potencjału polskich 
odmian. 
 
Literatura 

1. Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian 

Ziemniaka. 2013. Red. W. Nowacki. Wyd. XVI. IHAR-        

-PIB, Oddz. Jadwisin: 42 s.; 2. Chotkowski J. 2012. 

Funkcjonowanie rynku i marketing w produkcji ziem-

niaka. [W:] Produkcja i rynek ziemniaka. Red. nauk. J. 

Chotkowski. Wyd. Wieś Jutra Warszawa: 31-44;                

3. Chotkowski J., Stypa I. 2007. Ocena postępu 

hodowlanego w produkcji ziemniaka w Polsce w latach 

1946-2007. – Biul. IHAR 245: 181-189; 4. Flis B. 2006. 

Ziemniak jako roślina modelowa w badaniach nad 

bezpieczną żywnością. – Ziemn. Pol. 2: 4-7; 5. Kostiw 

M., Robak B. 2013. Zagrożenie plantacji nasiennych 

ziemniaka wirusami w świetle najnowszych badań. 

[W:] Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konf. nauk.-

szkol. Dźwirzyno, 16-17 maja 2013. IHAR-PIB ZNiOZ 

Bonin: 42-45; 6. Lenartowicz T. 2013. Ziemniak. [W:] 

Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze. COBORU 

Słupia Wielka: 73-111; 7. Lenartowicz T., 2014. Nowe 

odmiany ziemniaka. – Ziemn. Pol. 2: 13-16; 8. Pawlak 

A. 2012. Kierunki w hodowli nowych odmian ziemnia-

ka. [W:] Produkcja i rynek ziemniaka. Red. nauk. J. 

Chotkowski. Wyd. Wieś Jutra Warszawa: 77-87;            

9. Siewierska M. 2011. Hodowla i nasiennictwo ziem-

niaka w Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka. – 



Ziemniak Polski 2014 nr 2 13

Ziemn. Pol. 3: 46-50; 10. Stypa I. 2006. Ocena zmien-

ności cech jakościowych wybranych odmian ziemniaka 

pod względem ich przydatności do uprawy ekologicz-

nej. [W:] Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Konf. 

nauk.-szkol. Kołobrzeg, 30-31 marca 2006. IHAR 

ZNiOZ Bonin: 130; 11. Stypa I. 2012. Przydatność 

zarejestrowanych odmian ziemniaka do uprawy w 

warunkach rolnictwa integrowanego. [W:] Nasiennic-

two i ochrona ziemniaka. Konf. nauk.-szkol. Darłówko, 

24-25 maja 2012. IHAR-PIB ZNiOZ Bonin: 139-144;              

12. Stypa I., Chotkowski J. 2010. Wykorzystanie 

zasobów genowych w wybranych krajach Unii Euro-

pejskiej na przykładzie odmian ziemniaka. – Zesz. 

Probl. Post. Nauk Rol. 555: 629-642; 13. Stypa I., 

Chotkowski J. 2012. Kryteria doboru odmian ziemnia-

ka do produkcji i użytkowania. [W:] Produkcja i rynek 

ziemniaka. Red. nauk. J. Chotkowski. Wyd. Wieś Jutra 

Warszawa: 89-100; 14. Ziembińska-Lubecka J., Ja-

niak W. 2011. Ziemniak. [W:] Lista opisowa odmian. 

Rośliny rolnicze. Cz. 2. COBORU Słupia Wielka: 51-           

-84; 15. Ziembińska-Lubecka J., Janiak W. 2012. 

Nowe odmiany ziemniaka 2012. – Ziemn. Pol. 2: 7-10; 

16. Zimnoch-Guzowska E. 2012. Genetyczne pod-

stawy postępu biologicznego w produkcji ziemniaka. 

[W:] Produkcja i rynek ziemniaka. Red. nauk. J. Chot-

kowski. Wyd. Wieś Jutra Warszawa: 46-53 

 


