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Methods, Successes and Challenges
in Organic Vegetable Breeding / 
Metody, sukcesy i wyzwania 
w ekologicznej hodowli warzyw



Emergence of a network / Powstanie sieci

Structure / Struktura

Operation method / Sposób pracy

Practical examples / Przykłady praktyczne

Structure / Układ prezentacji



Organically multiplied seed was not 
discussed! / Nie było mowy o 
ekologicznie namnażanym materiale 
siewnym!
▫ fertilization, / nawożenie,
▫ accompanying weeds, / flora towarzysząca, 
▫ diseases and pests. / choroby i szkodniki.

Background and history / Uwarunkowania & Historia

Difficult to obtain chem.-synth. untreated seed
(see background paper of IFOAM p. 4): 
“modern” mainstream breeds vs. traditional varieties. / 
Trudno jest pozyskać materiał siewny niezaprawiany chemiczno – syntetycznie (patrz dokument  
IFOAM str. 4): 
“nowoczesne” hodowle mainstreamowe vs. odmiany tradycyjne.



“Varieties are cultural heritage!“ / 

“Odmiany są dobrem kulturowym!“

founded 1985 / 
założony w 1985r.

… and some practitioners have been strongly dedicated anyway / 
… a mimo to niektórzy rolnicy mocno się zaangażowali
– long before the legal requirements concerning seeds (EU: 1452/2003  834/2007) – / 

– długo przed regulacjami prawnymi dot. materiału siewnego (EU: 1452/2003  834/2007) –

Background and history / Uwarunkowania & Historia

Organically multiplied seed was not 
discussed! / Nie było mowy o 
ekologicznie namnażanym materiale 
siewnym!
▫ fertilization, / nawożenie,
▫ accompanying weeds, / flora towarzysząca, 
▫ diseases and pests. / choroby i szkodniki.



excerpt EC leg. 
834/2007
(EC-organic regulation) / 
Fragment
rozporządzenia  
834/2007



Who we are… / Kim jestesmy…
A few years later: not only organic seed but ~varieties! / 

Klika lat później: nie tylko ekologiczny materiał siewny lecz ~odmiany!

gegründet 1994 / założone w 1994r.

in-vitro (in-lab) vs.      on-farm



► BreedingBreeding researchresearch / Badania hodowlaneBadania hodowlane
► Development of varieties / Tworzenie odmianTworzenie odmian
► Public relations / Działania inf.-prom.
► approx. 20 locations / ok. 20 miejsc

► Co-ordination of seed production and –processing, 
quality management / Koordynacja produkcji i 
przygotowania materiału siewnego, zarządzanie jakością
► Advice on production / Doradztwo w zakresie uprawy
► Packaging, marketing and distributiondistribution / / Pakowanie, 
marketing i dystrybucja

approx. 70 horticultural prpducers
GER, SUI, AUS, NED, FRA, EGY / 
ok. 70 gospodarstw ogrodniczych
GER, SUI, AUS, NED, FRA, EGY 

Network for organic seed: Vegetables, herbs, flowers / 

Sieć ekologicznego materiału siewnego: warzywa, zioła, 
kwiaty

►SeedSeed productionproduction / Produkcja materiaProdukcja materiałłu siewnegou siewnego

►Exchange of experience / Wymiana doświadczeń



Who we are… / Kim jestesmy…

A Network of approx. 20 breeding locations embedded in the 
operations of organic horticultural businesses / 
Sieć ok. 20 miejsc uprawy 
powiązanych z praktyką ekologicznej 
uprawy warzyw

�
�

�



▫ 55 new breeds authorised by the 
Bundessortenamt (German national office for 
varieties) / 55 nowych hodowli dopuszczonych 
przez Urząd Federalny ds. Odmian,
▫ responsible for further 13 varieties as 
maintenance breeder, / dla kolejnych 13 odmian
(EHZ) odpowiedzialny za hodowlę zachowawczą,
▫ approx. 5-8 BSA-examinees p.a. 
Up-to-date 16 candidates are examined by
authorities (March 2013). / ok. 5-8 ocen BSA 
rocznie aktualnie16 kandydatów przechodzących 
kontrolę urzędową (marzec 2013).

A Network of approx. 20 breeding locations embedded in the 
operations of organic horticultural businesses / Sieć ok. 20 miejsc 
uprawy powiązanych z praktyką ekologicznej uprawy warzyw

Who we are… / Kim jestesmy…



Increase diversity, 
here by crossing / 
Poprawa różnorodności, 
tu poprzez krzyżowanie

Bonitieren / Bonitacja

Document attributes,
evaluate

breeding progress / 
Dokumentacja 

cech szczególnych,
ocena postępu 

hodowlanego

What is the approach of organic vegetable breeders? /

Jak postępują ekologiczni hodowcy warzyw?



Exchange of experience
amongst colleagues / 
koleżeńska wymiana

Comparative cultivation
in several locations / 
Uprawa porównawcza w 
różnych miejscach

What is the approach of organic vegetable breeders? / 

Jak postępują ekologiczni hodowcy warzyw?



Selection / selekcja

Ideally in „big“ organic horticultural businesses / 
w idealnym przypadku w „dużych” ekologicznych hodowlach produkcyjnych

What is the approach of organic vegetable breeders? / 
Jak postępują ekologiczni hodowcy warzyw?



▫ Re-cultivation must be possible (no hybrids), / 
Możliwość odwzorowania (zdane hybrydy),
▫ Challenges in practice (harvest quantity, leaf health, shelf life etc.), / 

Wyzwania  praktyczne (ilość, zdrowotność liści, trwałość itp.),

What is the approach of organic vegetable breeders? / 
Jak postępują ekologiczni hodowcy warzyw?



▫ Foodstuff with high quality (taste, ripening ability). / 

Żywność o wysokiej jakości (smak, 

zdolność dojrzewania).

What is the approach of organic vegetable breeders? / 
Jak postępują ekologiczni hodowcy warzyw?

▫ Re-cultivation must be possible (no hybrids), / 

Możliwość odwzorowania (zdane hybrydy),

▫ Challenges in practice (harvest quantity, leaf health, shelf life etc.),/

Wyzwania  praktyczne (ilość, zdrowotność liści, trwałość itp.),
▫ Trade requirements (Nitrate contant, calibration, colouring),/

Wymogi handlowe (azotan, sortowanie, wybarwienie),



General Procedure
The development of new varieties at 
follows a “record”: / 
Tworzenie nowych odmian następuje przy “Protokole”:



Our Visions and Principals
Bio-dynamic plant breeding places itself within the evolution of cultivated plants: crops exist, 
because generations of farmers and breeders have been building them up on the base of 
existing resources (i.e. farmer’s varieties). With hybrids, particularly with the use of CMS this 
old farmers’ right is being ignored and led ad absurdum. /

Biologiczno – dynamiczna hodowla roślin zajmuje pozycję w (ewolucyjnym) prądzie rozwoju 
roślin kulturowych:  rośliny kulturowe istnieją, ponieważ pokolenia rolników i hodowców 
bazowało na dostępnych zasobach (np. rasy krajowe); w przypadku hodowli hybryd, 
szczególnie zastosowania CMS ignorowane jest to stare prawo (farmers’ right) i 
sprowadzona do ad absurdum.

▫ Seed production and -breeding are 
fundamental elements of organic agriculture / Produkcja materiału siewnego oraz hodowla są

fundamentalnymi elementami rolnictwa ekologicznego

▫ Exclusively OP varieties are appropriate for re-cultivation
- both in southern countries and in our part of Europe - / Do dalszej uprawy nadają się tylko 

odmiany o otwartym zapyleniu – zarówno w krajach południowych jak i u nas -

▫ Owner’s rights lay with a non-profit-organization; 
varieties remain “common property” / Prawo własności przenoszone jest na stowarzyszeniu 

służące dobru powszechnemu; 
Odmiany pozostają „wspólnym dobrem”

▫ Biol.-dynamic varieties ensure credibility and strenthen the profile of high quality foodstuffs / 
Odmiany biol.- dynamiczne gwarantują wiarygodność i wzmacniają wizerunek żywności o 
wysokiej jakości



▫ approx. 300 sponsoring members, of those 20 
breeders / Ok. 300 członków wspierających, w tym20 
hodowców

▫ Financing via membership fees, contributions from
foundations, public subsities / Wsparcie poprzez 
składki członkowskie, dotacje fundacji, subwencje 
administracji publicznej

▫ Yearly budget approx. 850.000 € / Budżet roczny ok. 
850.000 €

at a glance / Działanie



▫ Parcial financing for own projects ~ 75 % / Częściowe finansowanie 
projektów ~ 75 %

▫ Perspective for succssor (training, income) / Perspektywy dla 
następców (dalsze kształcenie, zarobki)

▫ OF, administration etc. vs. breeding i.e. S.: / rolnictwo ekologiczne, 
administracja itp. vs. właściwa hodowla:

> Cooperation requests from abroad / Zapytania w sprawie 
współpracy z zagranicą

> Contributions at conferences, in journals etc. / Wypowiedzi 
podczas konferencji, w gazetach itp. 

> biggest gaps in the range with eggplant,
cauliflower, brocculi, chicory, fennel, turnip cabbage, carrot, 
pepper, radicchio, snake cucumber, summer lettuce, tomato, 
zucchini… / największe luki w asortymencie przy oberżynie, 
kalafiorze, brokule, cykorii, koprze włoskim, kalarepie, marchwi, 
papryce, cykorii sałatowej, ogórku szklarniowym, sałacie letniej, 
pomidorze, cukinii…

another glance / Jeszcze jedno spojrzenie





Gärtnerei Sannmann, 
HH Ochsenwerder / Ogrodnictwo
Sannmann, 
HH Ochsenwerder

Gärtnerei Obergrashof, Dachau / Ogrodnictwo
Obergrashof, Dachau

Gärtnerei Witt, Eichstetten / 
Ogrodnictwo Witt, Eichstetten

Lothar Wild, 
Unterpleichfeld

Gut Wulksfelde (HH) / Gospodarstwo Wulksfelde (HH)

Herbst 2007 in FfM

With a common goal, partners can reach a 
lot! / Mając na uwadze wspólny cel, partnerzy 
są w stanie wiele osiągnąć!



Histroy & background of the network

Structure & operation method

Selection of practical examples / 

Historia & Przesłanki powstania sieci

Struktura & Sposób pracy 

Wybrane przykłady praktyczne



Piluweri, close to Freiburg, Brsg / 

Piluweri, okol. Freiburga, Brsg.

• Tomatoes
• Eggplants
• Leeks
• Carrots
• Lettuce
• Peppers

on-farm breeding projects / Projekty hodowli on-farm



intensiver Kontakt mit Kunden / Intensywny kontakt z klientami

Müllheim bei Freiburg/Brsg.

on-farm breeding projects / Projekty hodowli on-farm



eigene Jungpflanzenanzucht

on-farm breeding projects / Projekty hodowli on-farm



dedicated team / Zaangażowny zespół

motiviated gardeners (=) breeders, here: Richard Specht / 
Zmotywowani ogrodnicy (=) hodowcy, tu: Richard Specht

‘Pilu‘

on-farm breeding projects / Projekty hodowli on-farm



Resistance to:
· Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (1 and 2)
· Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) (Physio A, B, C, D, E).

since 2006: 
entire cultivation (1.000 m²) 
with variety candidates

‘Tica‘

on-farm breeding projects / Projekty hodowli on-farm

Od 2006: 
obszar uprawy (1.000 m²) 
z kandydatami na odmiany

Odporna na:
· Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (1 oraz 2)
· Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) (Physio A, B, C, D, E).



lettuce BRIWERI / Sałata głowiasta BRIWERI

Einzelpflanze in grEinzelpflanze in größößerem Gewerem Gewäächshausbestandchshausbestand
selektiert fselektiert füür EHZr EHZ

carrot (Nantaise) MILAN / Marchew (Nantaise) MILAN

on-farm breeding projects / Projekty hodowli on-farm



Example ‚Cichorium-Pop‘ / 
Przykład ‚Cichorium-Pop‘
Radicchio und sugar loaf
(Cichorium intybus var. Foliosum) -
Development of populations
and breeding methodology for 
organic horticulture / 
Cykoria sałatowa oraz „głowa cukru”
(Cichorium intybus var. Foliosum) -
Rozwój populacji oraz metody hodowli 
dla ekologicznej uprawy warzyw

Partially self-pollinating (susceptible
to environmental cond.) CMS-Hybrids in development / 
Częściowo samozapylająca się
(w zależn. od środ.) Rozwój hybryd CMS

Selection of open flowering populations
via a) EPN and b) early sowing / 
Selekcja na populacjach kwitnących 
otwartych przy pomocy 
a) EPN oraz b) wczesnego siewu

in co-operation with University of 
Göttingen / Przy współpracy z 
Uniwersytetem Göttingen

Projects in several locations: / 

Projekty w różnych miejscach:





27.02.201229.11.2011

Überlebensraten: 23 bis 75 % (85 %)
Radicchio  | Zuckerhut

22.05.2012

Cichorium-Pop: (procedure B) / Cichorium-Pop: (Metoda B)



16.06.2012

Cichorium-Pop: (procedure B) / Cichorium-Pop: (Metoda B)



26.08.2012

Cichorium-Pop: (procedure B) / Cichorium-Pop: (Metoda B)



26.08.2012

Cichorium-Pop: (procedure A) / Cichorium-Pop: (Metoda A)



02.09.2013

Cichorium-Pop: (2014 higher uniformity?) / Cichorium-Pop: (2014 większa jednolito



Projects in several locations: / 

Projekty w kilku miejscach:

Example ‚Broccoli-Pop‘ / Przykład ‚Brokkoli-Pop‘
Breeding development of open-pollinating broccoli varieties for organic agriculture
regarding agronomic properties and sensory characteristics / 
Hodowla brokuła, odmiany dla rolnictwa ekologicznego o nasionach powtarzających 
cechy, z uwzględnieniem cech agronomicznych oraz właściwości sensorycznych

Practically no OP varieties are cultivated
Replacement of „old“ hybrids with CMS-hybrids / 
Praktycznie brak w uprawie odmian o otwartym zapylaniu
zastępowanie „starych“ hybryd przez hybrydy CMS

Selection in open-pollinating populations
In two locations via EPN Accompained by
analytics and sensory tool / Selekcja w 
populacjach z otwartym Kwitnieniem na 
dwóch stanowiskach przy pomocy
EPN z zastosowaniem analityki i narzędzi 
sensorycznych



Meeting of the broccoli-breeders the 25.06.2012 in Gut Wulfsdorf / 
Spotkanie  hodowców brokułów  w dniu 25.06.2012 w gospodarstwie Wulfsdorf

Brokkoli-Pop:



Breeding line TH-Li-01: 
approx. 50 single plants finish blossoming togteher, of which 7x harvesting single plants / 
Linia hodowlana TH-Li-01: 
Ok. 50 pojedynczych roślin przekwita razem, z czego 7x pojedyncza roślina do zbioru

Breeding line TH-CN-FK: finish 
blossoming of approx. 50 

single plants in open space
of which at least 7 EPN

bis Nov. 2012: 
Analytik der Einzelpflanzen

2013:
Nochmalige EP-Auslese

Herbst 2014:
Favoritensichtung (3 Orte)

Broccoli-Pop:
26.08.2012

Linia hodowlana TH-CN-FK: 
Przekwitanie po ok. 50 
Pojedyncze rośliny na zewnątrz
z czego min. 7 EPN

Do listopada 2012: 
Analiza pojedynczych roślin

2013:
Ponowna selekcja EP

Jesień 2014:
Lokalizowanie faworytów (3 miejsca)



Bumble bees / trzmiele
sensory tool / zestaw sensor ów

Samenträger / 
pęd nasienny

... one generation further! / 

... pokolenie później!

Brokkoli (bereits geschnitten) / 
brokuł (już pocięty)



Projects in several locations: / Projekty w kilku miejscach:



Thank you for your attention and 
welcome in our breeding gardens! / 
Dziękuję Państwu za uwagę
i zapraszam do naszej szkółki hodowlanej!


