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Nasiona F1 

 Małymi kroczkami zbliża się okres przedwiosenny stąd niektórzy działkowcy 

rozpoczęli już zakupy nasion. W sklepach ogrodniczych można spotkać nasiona  

z dopiskiem „F1”. Niektórzy działkowcy odradzają zakup takich nasion twierdząc że to 

GMO (genetycznie modyfikowane organizmy) i są niewiele warte itp. Czy tak 

naprawdę powinniśmy się bać takich nasion? 

 

 Cofnijmy się trochę w czasie… dawno, dawno temu mieliśmy tylko kilka 

odmian na rynku (na pólkach sklepowych mieliśmy tylko ocet), konsument nie był tak 

wybredny a ilość chorób roślin była mniejsza. Z czasem świadomość konsumencka 

wzrosła, pojawiły się również nowe choroby i szkodniki. Żeby sprostać wymaganiom 

rynku oraz uchronić plony przed agrofagami (chorobami i szkodnikami) rozpoczęto 

proces hodowli roślin, w tym hodowli heterozyjnej. 
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 Na czym polega zjawisko heterozji (hodowla heterozyjna)? Heterozja 

występuje gdy w wyniku skrzyżowania dwóch form powstaje potomstwo F1, 

przewyższające rodziców pod względem plenności, wysokości i ogólnej żywotności 

roślin. Produkcji nasion F1 wygląda następująco:  

1.Wybór roślin rodzicielskich.   

2. Kastracja oraz izolacja wybranych kwiatów.  

3. Kontrolowane zapylenie oraz izolacja kwiatów.  

4. Zbiór nasion mieszańców. 

W teorii brzmi to trochę zawile ale w praktyce jest dość proste. Omówmy  

to na przykładzie dyni:  

1. Wybieramy dwie rośliny: jedna która da nam owoc (roślina żeńska) oraz druga 

której pobieramy pyłek (roślina męska). Wybieramy rośliny, które odznaczają się 

jakimiś szczególnymi cechami np. roślina żeńska ma bardzo duże owoce ale mało 

pestek (nasion) natomiast roślina męska ma bardzo małe owoce ale pestki są super 

smaczne i jest ich bardzo dużo. Najlepiej by było jak byśmy mieli dynie o cechach 

obydwu roślin czyli duży owoc z duża ilością  smacznych nasion i taką sobie 

spróbujemy wyhodować (oczywiście w teorii).  

2. W przypadku dyni nie musimy wykonywać procesu kastracji ponieważ roślina ma 

kwiaty rozdzielno płciowe (kwiaty męskie i kwiaty żeńskie) należy tylko wykonać 

izolacje kwiatu żeńskiego (ten z małą dynią) w celu nie dopuszczenia do zapylenia 

przez owady.  

3. W momencie kiedy kwiaty są odpowiednio dojrzałe (słupek oraz pyłek kwiatowy) 

przenosimy pyłek z rośliny męskiej na roślinę żeńską (w warunkach działkowych lepiej 

ten proces wykonać kilkakrotnie żeby mieś pewność prawidłowego zapylenia). 

Następnie ponownie izolujemy kwiat żeński. Teraz pozostaje nam tylko czekać,  

aż owoc dorośnie i dojrzeją nasiona.  

4. Z w pełni dojrzałego owocu pobieramy nasiona. 

W następnym roku są szanse, że cześć roślin które wyrośnie  będzie miała cechy jak 

nasza wymarzona dynia - duży owoc z duża ilością  nasion. Ile takich roślin będzie 

trudno powiedzieć, może być kilka, może nie być żadnej ale mogą być wszystkie. 

Firmy nasienne (produkujące nasiona F1)  w takiej sytuacji prowadzą dalej krzyżówki 

(hodowla wsobna) w celu uzyskania roślin jednorodnych w pokoleniu F1 oraz  

o pożądanych cechach. 
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A teraz odpowiedź na pytanie dlaczego nie warto zbierać  

i wysiewać nasion z roślin F1.  

Wróćmy do naszej dyni. Załóżmy że nasza krzyżówka wyszła tak jak chcieliśmy czyli 

uzyskaliśmy w pokoleniu F1 rośliny, które dały duży owoc z duża ilością  smacznych 

nasion, jeśli pobierzemy z niego nasiona i wysiejemy uzyskamy pokolenie  

F2 w których cechy rodziców zostaną rozbite na poszczególne rośliny, możemy 

uzyskać:  

a) duży owoc z duża ilością  nasion,  

b) duży owoc z mała ilością nasion (jak roślina mateczna),  

c) mały owoc z mała ilość nasion,  

d) mały owoc z duża ilością nasion (również jak roślina mateczna). 

W naszym, opisanym „doświadczeniu” braliśmy pod uwagę tylko dwie cechy wielkość 

owocu i ilość nasion, natomiast w rzeczywistości tych cech jest wiele i rośliny 

mateczne nie są o tak dobrych cechach. Firmy nasienne musza też przeprowadzić 

bardzo wiele takich prób żeby uzyskać wartościowe rośliny odmiany F1.    

Proszę pamiętać, że w ROD, na naszych działkach również powstają rośliny 

mieszańcowe a w jaki sposób? Otóż owady przynoszą pyłek z innych roślin, innych 

odmian dochodzi do zapylenia kwiatów i do zmienności.  
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Podsumowując: 

-  czy nasiona F1 są nasionami GMO (genetycznie modyfikowanymi)? Nie, nie są, 

niema żadnej ingerencji w DNA roślin. 

- czy warto kupować nasiona F1? Tak, gdyż często są to najnowsze odmiany  

o wysokiej plenności, odporności na choroby i szkodniki bardziej dostosowane  

do naszego klimatu. 

- czy można zbierać i wysiewać nasiona z roślin F1? Można, ale nie warto,  gdyż nie 

powtórzą one cech roślin matecznych.  

 

Piotr Chmielewski  

Instruktor ds. ogrodniczych 

Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 

 
Olsztyn 24.01.2022 
Fot.  Piotr Chmielewski  


