




Dlaczego warto zachowywać swoje nasiona ?

Jest wiele powodów dla których warto zachowywać 
własne nasiona i z nich uprawiać warzywa i owoce. 
Można to robić dla uzyskania lepszych plonów w 
kontekście lepiej przystosowanych do klimatu i 
mikrokultury twoich grządek ,odpornych na choroby z 
twojej działki i dla ciebie samego wiadomego 
pochodzenia. 

Można też zachowywać nasiona w kontekście 
politycznym .  Przeciwstawiając się korporacjom i 
politykom ,a także nie godzić się na dominację nasion 
przemysłowych , F1 i GMO na pułkach sklepowych.  Jan 
Skoczylas  w artykule http://nyeleni.pl/nasiona-dobro-
wspolne-czy-wlasnosc-korporacji/ przedawnił szeroko ten 
problem. 

Można zachować nasiona też dla własnych korzyści 
finansowych lub dla własnej satysfakcji w uprawie. 

Obojętnie który z powodów jest dla ciebie ważny życzę ci 
wiele przyjemności w pozyskiwaniu nasion i zachęcam 
do dalszego zgłębienia tematu i dzielenia się wiedza na 
ten temat z innymi.



Jak zacząć? 

Jeśli zdecydujesz się na pozyskanie nasion dobrze jest 
sprawdzić jakie nasiona lub rośliny posiadasz. Nie 
wszystkie rośliny produkują nasiona. Tak zwane nasiona 
hybrydowe F1 nie wytwarzają nasion ani “nasion”, które 
nie są odpowiednie do rozmnażania rośliny. Nasiona 
hybrydowe F1 powstały z hodowli, w wyniku czego 
podjęto próbę uzyskania maksymalnej wydajności. 
Nasiona pochodzące z tych roślin nie są odpowiednie do 
rozmnażania, co zmusza konsumentów do zakupu 
nowych nasion hybrydowych F1 każdego roku.

Druga zasada dotyczy selekcji: zawsze wybieraj roślinę, 
która jest najpiękniejsza w swoim ogrodzie. Roślina w  
ciągu roku zapamiętuje i uczy się środowiska w jakim 
rośnie, a wydając  nasiona są one lepiej dostosowane do 
obecnej mikrokultury. W ten sposób powstaje łańcuch 
ulepszeń. Tak więc odrzuć pokusę poświęcenia brzydkich 
pomidorów na nasiona. Te dadzą ci coraz bardziej zły 
pomidor w twoim ogrodzie warzywnym.

Trzecia zasada to uważaj na krzyżówki i mieszanie się 
raz. Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań w uprawie 
pamiętaj że rośliny łatwo się krzyżują ,nawet ze swoimi 
dzikimi odpowiednikami. Aby uniknąć rozczarowań 
prowadź uprawę roślin, które przeznaczysz na 
nasiona ,ze specjalną  troską, siejąc je  w odpowiednim 
miejscu lub osłaniając je przed niechcianymi 
krzyżowaniem się. 



Mam nasiona i co dalej ? 

Jeśli poprawnie zebrałeś nasiona i wysuszyłeś w 
temperaturze nie większej niż 35 stopni to przez 
najbliższe 2-3 lata możesz cieszyć się uprawą z 
własnych nasion. Późnej procent nasion które wykiełkują 
z roku na rok maleje, choć są rasy ,które są wyjątkiem od 
tej reguły i potrafią wydać plon nawet 10 lat po zbiorze. 

Nasiona najlepiej jest przechowywać w ciemnym, 
suchym i chłodnym miejscu. W szczególności 
utrzymywanie suchości jest ważne, aby nasiona 
pozostały w spoczynku. Aby zapobiec wilgotności lepiej 
wybrać papierowa torebkę niż plastikowy worek. 
Torebki należy dokładnie opisać i zaznaczyć rok 
pozyskania nasion.

Dobrze jest też nasiona przemrozić wkładając je na 
tydzień lub dwa do zamrażalnika. Mrożenie nasion 
podwyższa odporność na choroby nasion ale 
przechowywanie nasion w zamrażalniku nie jest 
konieczne. Przechowywanie w chłodni, takiej jak lodówka 
może przedłużyć żywotność nasion. W stanie 
schłodzonym spoczynkowe, żywe nasiona zużywają 
mniej energii i dzięki temu mogą dłużej przetrwać w 
otoczce nasion.



Fasole 

W nauce pozyskiwania nasion, fasola 
jest oczywiście cudownym starterem. 
Uprawa i zbiory są stosunkowo łatwe z 
wysokim wskaźnikiem powodzenia. 
Uprawa fasoli jest również dobra ze 
względu na liczbę odmian. Rozejrzyj 
się za ciekawymi odmianami fasoli i 
grochu.

Wśród fasoli występują dwa rodzaje 
samopylne i obcopylne. Fasola 
samopylna może rosnąć w 
towarzystwie obcopylnej i nie 
następuje zapłodnienie miedzy nimi 
ale gdy posadzisz dwa rodzaje fasoli obcopylnej blisko 
siebie ,prawdopodobieństwo krzyżówki masz 
gwarantowane.  Możesz zdecydować się na uprawę 
jednej rasy lub oddalić od siebie uprawę o co najmniej 
100 merów.



Nasiona fasoli są w strąkach . Pozwól im zasuszyć się na 
krzaku, dopóki nie zostaną odwodnione. Zasadniczo 
można wtedy łatwo usunąć ziarna z suchej skóry. Zrób to 
ostrożnie, aby się  nie uszkodziły. 

Następnie umieść fasolę w wodzie. Chociaż nie jest to 
konieczne, jest to dobra metoda selekcji: złe nasiona 
będą unosić się w wodzie. Można je dodać do kompostu. 
Dobra fasola tonie. Po czyszczeniu, pozwól fasolce 
wyschnąć przez kilka tygodni w ciepłym miejscu, poza 
słońcem (nie w piekarniku). W temperaturze od 35 stopni 
Celsjusza nasiona mogą zostać uszkodzone. W 
przeciwieństwie do pomidorów, na przykład, nie stosujesz 
fermentacji do nasion fasoli.

Nasiona fasoli mogą być używane, jeżeli są poprawnie 
przechowywane przez okres do 4 lat po zbiorach. Jednak 
odsetek kiełkujących powoli spada. Normalny procent 
kiełkowania fasoli wynosi 70%. Po wysuszeniu nasiona 
należy przechowywać w papierowej torbie w ciemnym, 
chłodnym miejscu.



Pomidory

Pomidor jest wspaniałym warzywem do 
uprawy własnych nasion. Dobry starter dla tych, którzy 
zaczęli uprawiać własne nasiona. I oczywiście tutaj na 
nasiona wybierasz najpiękniejszy pomidor z najlepszego 
krzaka. W końcu chcesz znaleźć lasy tych samych 
pięknych pomidorów w swoim ogrodzie w przyszłym 
roku.
Pomidor jest to roślina samopylna , budowa kwiatu jest 
taka, że słupek i pręciki, czyli organy płciowe kwiatu 
znajdują się w tej samej roślinie.

Nasiona pomidora znajdują 
się w pomidorze i są 
widoczne po przekrojeniu. 
Pomidory wybrane do 
nasion są najpierw myte. 
Aby uzyskać nasiona 
pomidora, pokroiliśmy 
pomidora na pół. Następnie 
wyciskasz nasiona i 
otaczający żel do szklanki 
lub słoika. Każde nasiono jest indywidualnie 
kapsułkowane w warstwie żelowej. Ten żel zawiera 
składniki, które powodują przedwczesne kiełkowanie 
nasion.W naturze pomidor spada z rośliny i zaczyna gnić 
na ziemi. Ten proces rozkładu ma pewną funkcję: zabija 
wszelkiego rodzaju zarazki. Dlatego konieczne jest 
zasymilowanie tego naturalnego procesu z własną 
kulturą nasienną. Możesz umieścić pojemnik, w którym 
zebrałeś nasiona i otaczający żel i pozwolić mu 



fermentować przez około 3 dni (proces ten 
jest przyspieszany, gdy pojemnik znajduje 
się w ciepłym otoczeniu). W tym czasie żel 
będzie pokryty twardą białą / szarą 
warstwą. Kiedy ta warstwa całkowicie 
pokryje słoik, możesz zatrzymać proces 
fermentacji. Ważne jest, aby zatrzymać 
proces na czas, ponieważ w przeciwnym 
razie istnieje niebezpieczeństwo, że 
nasiona wykiełkują.

Nasiona można oddzielić od żelu przez 
dodanie wody do żelu i wlanie odlewu do 
durszlaka (bez biało-szarej powłoki). Jeśli 
nie masz durszlaka, możesz również wlać 
je do garnka z wodą. Nasiona można 
następnie myć, aż zostaną całkowicie 
pozbawione żelu. Aby sprawdzić, czy 
nasiona są dobre, możesz umieścić je w 
szklance z wodą: nasiona, które są na dnie 
są dobre.

Nasiona można następnie wysuszyć. 
Robisz to najlepiej na papierze kuchennym 
lub na szmatce. Chociaż konieczne jest przyspieszenie 
procesu suszenia, aby wykluczyć niepożądane 
kiełkowanie, nasiona nie mogą być suszone w piecu lub 
słońcu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Nasiona powinny być przechowywane w chłodnym, 
suchym miejscu, najlepiej w papierowych torebkach. 
Nasiona pomidora można normalnie przechowywać 
przez co najmniej 4 lata.



Dynie

Dynie występują w różnych typach i formach. Traktujemy 
ją tutaj jako jedno warzywo, ponieważ wymagania nasion 
są porównywalne. 

Roślina jest samopylna, to znaczy, że na roślinie może 
pojawić się męski i żeński kwiat (żeński kwiat jest zawsze 
na wierzchu” jajnika”, to początek dyni, męski kwiat jest 
na łodydze). Aby wzmocnić siłę genetyczną, dobrze jest 
zorganizować zapylenie krzyżowe między dwiema 
(podobnymi) roślinami dyń. Zobacz jak to 
wykonać:https://vimeo.com/138388630

Nasiona dyni są w samym owocu, podobnie jak z 
ogórkiem lub pomidorami. Nasiona ekstrahuje się z 
dojrzałych dyń. Zostaw pare dyń kilka tygodni po 
zebraniu przed zbiorem nasion.



Po tym okresie przekrój dynie i 
ostrożnie usuwaj nasiona (resztę 
możesz po prostu spożywać). 
Następnie wyczyścisz nasiona, 
delikatnie usuwając przylegające 
włókna w wodzie. 

Podobnie jak w przypadku innych 
warzyw, ma to również zastosowanie 
selekcji nasion w wodzie, te które nie 
są dobre pływają na górze i można je 
usunąć. Gdy nasiona są całkowicie 
czyste, należy je wysuszyć. Robisz 
to w ciepłym miejscu, poza słońcem 
(a nie w piekarniku). W temperaturze 
od 35 stopni Celsjusza nasiona 
mogą zostać uszkodzone.
W przeciwieństwie do pomidorów, 
nie stosujesz fermentacji na 
nasionach dyni!

Nasiona dyni są mocne i mogą być 
używane przez okres do 6 lat po 
zbiorze, jeśli są dobrze 
przechowane. Większość nasion 
wykiełkuje (75%). Przechowywanie 
nasion odbywa się w ciemnym, 
chłodnym miejscu, najlepiej w 
papierowej torbie.



Por

Por jest bardzo 
popularnym 
warzywem. Liście 
tego warzywa 
przetrwają 
umiarkowane mrozy, 
pozwalając na ich 
zbieranie późno w 
sezonie.

Podobnie jak na 
przykład burak, pory 
są również dwuletnią 
rośliną, która 
dostarcza nasiona 
dopiero w drugim 
roku. Dlatego, jeśli 
chcesz sam uprawiać 
nasiona, musisz mieć 
również cierpliwość 
do niego. Jest to 
prosta roślina, a 
kwiaty z porów 
pojawią się - 
podobnie jak 
marchewki - w twoim 
ogrodzie warzywnym 
w przyszłym lecie. 
Warto czekać.



Por jest to roślina u której 
występuje zapylenie krzyżowe. 
Potrzebujesz więc kilku roślin 
porowych do zapylania i 
rozsądnie jest posadzić od 6 
do 10 roślin na nasiona. 
Zapylenie krzyżowe z 
rówieśnikami, takie jak cebula, 
nie występuje.

Nasiona porów 
znajdziesz w pięknym 
kwiatku, który rośnie w 
drugim roku. Oznacza 
to, że pory muszą 
zimować. Ponieważ 
pory są częściowo 

mrozoodporne ( do -15, 
a nie które odmiany jak Bartek 
więcej), zimowanie może 
odbywać się z łatwością w tym 
samym miejscu w warzywnym 
ogrodzie. Zostaw kilka 
(ładnych) szypułek pora, aby 
zebrać nasiona od przyszłego 
roku. Białe kwiaty cebulkowe 
rosną na początku lata, mogą 
potrzebować podpory, a gdy 
nasiona są czarne i twarde, 
można je zebrać.Nasiona pora 
można przechowywać przez 
co maximum 3 lata.



Kapusta 

Kapusta to zwykłe warzywo, które w różnych potrawach 
jest mile widzianym gościem w kuchni. Kapusta daje 
kwiaty tylko w drugim roku. Uprawa nasion z tego 
warzywa wymaga cierpliwości.

Warzywo to rozmnaża się przez zapylenie krzyżowe, 
dlatego rozsądne jest utrzymywanie minimum 6 do 10 
roślin. Zapylenie kapusty odbywa się za pośrednictwem 
szerokiej gamy owadów.

W drugim roku kapusta dostaje kwiaty, z których 
ostatecznie zbieramy nasiona. Kapusta nie znosi dużych 
mrozów dlatego bezpiecznie jest ją wykopać. Wybierz 
ładne, mocne okazy i odetnij luźne liście. Przytnij  
korzenie na około 25-30 centymetrów. Umieść kapustę w 
skrzyni i przykryj korzenie ziemią, piaskiem lub trocinami. 
Sama kapusta może być zapakowana w gazetę na zimę. 



W ten sposób kapusta może 
zimować przez 2 do 3 miesięcy 
w temperaturach od 0 do 5 
stopni Celsjusza.

W drugim sezonie z kapusty 
rośnie piękny kwiat. Ponieważ 
kwiat stara się wyjść z głęba , 
możemy zachęcać go do tego 
poprzez wycięcie nożem w 
górnej części kapusty krzyżyka. 
Przed zbiorem kwiat musi 
całkowicie rozkwitnąć i 
wyschnąć (i zbrązowieć). 
Nasiona najlepiej zbierać 
ręcznie. Po zbiorze wysuszysz 
nasiona przez kilka tygodni w 
ciepłym zacienionym miejscu 
(nigdy w bezpośrednim świetle 
słonecznym). Nasiona są w 
strąkach, podobnie jak fasola.

Nasiona te można wysuszyć (najlepiej w torbie z 
papieru), pozostają ciemne i utrzymywane w chłodzie 
przez co najmniej trzy lata mają wysoki procent (75%) 
kiełkowania.



Marchewka
Marchewka była na naszej liście menu od X wieku i od 
tego czasu stała się jednym z naszych najważniejszych 
warzyw. Jest to roślina dwuletnia i dopiero w drugim roku 
dostanie piękny kulisty kwiat, który dostarcza nam nasion 
i rozjaśnia widok ogrodu warzywnego.Także tutaj musimy 
być cierpliwi, zanim będziemy mogli zbierać nasiona.

Korzenie dokonują zapylenia krzyżowego. W związku z 
tym do zapylania potrzebne jest utrzymywanie co 
najmniej 6 do 10 roślin. Zapylenia korzeni odbywa się za 
pośrednictwem szerokiej gamy owadów. Zapylanie 
krzyżowe z innymi gatunkami marchwi, także dzikimi, 
może zatem występować regularnie.

W drugim roku roślina korzeniowa daje nam piękny 
kulisty kwiat podobny do rzeźby, z którego ostatecznie 
zdobędziemy nasiona. Najlepszym sposobem zbierania 
nasion jest wyrwanie korzeni z ziemi po pierwszym roku 



w zimie (na przykład jak w 
przypadku buraka ćwikłowego), 
ponieważ nie mogą tolerować 
mrozu. Po zebraniu korzeni 
wybierz najlepsze osobniki do 
produkcji nasion. Wytnij pędy 
na około 2-3 cm od korzenia i 
utrzymuj korzenie w piasku w 
temperaturze od 0 do 5 stopni 
Celsjusza. W ten sposób 
możesz przechowywać 
korzenie do 8 miesięcy. W 
łagodne zimy można zostawić 
korzenie w ogrodzie. Jednak 
wybór najpiękniejszych korzeni 
jest trudny. Możesz ewentualnie 
wykopać korzeń i sprawdzić 
kolor i jakość. Kwiaty, które 
rosną na roślinie korzeniowej w 
drugim roku mogą być zbierane, gdy są w pełni 
wyhodowane i mogą być następnie układane do 
wyschnięcia przez 2 do 3 tygodni, kwiaty stają się 
brązowawe. Nasiona można następnie czyścić na sucho, 
przepuszczając je przez durszlak, z nasionami 
przechodzącymi przez otwory cedzidła.
Nasiona można następnie przechowywać w stanie 
suchym, ciemnym i chłodnym przez co najmniej 3 lata i 
mają wysoką zdolność kiełkowania: większość nasion po 
prostu wyjdzie. Trzymaj nasiona najlepiej w papierowej 
torebce.



Burak
W tym rozdziale omówimy 
czerwone buraki. Uprawianie 
własnych nasion z tego 
warzywa jest interesującym 
przedsięwzięciem. Czerwone 
buraki są starym warzywem, 
które pojawiły się już w 
starożytnej Grecji i są 
dystrybuowane przez 
Rzymian w pozostałej części 
Europy.
Uprawianie własnych nasion 
z czerwonych buraków 
wymaga cierpliwości. 
Dopiero w drugim roku 
kwiaty rosną w burakach, z 
których można wyekstrahować nasiona.
Burak ćwikłowy dokonują zapylenia krzyżowego. 
Potrzebujesz więc kilku sadzonek do zapylania i 
rozsądnie jest zachować od 6 do 10 roślin. Burak łatwo 
krzyżuje się z innymi rodzajami buraków (na przykład z 
burakiem cukrowym), a ponieważ pyłek z buraków może 
być transportowany przez wiatry na wiele kilometrów 
należy go chronić(podobnie marchew).

Nasiona buraka czerwonego znajdują się w kwiatku. I jak 
już wspomnieliśmy, buraki dają kwiaty dopiero w drugim 
roku. Oznacza to, że buraki, które chcemy wykorzystać 
do produkcji nasion, muszą zimować. Są na to dwie 
metody. Najprostszym sposobem jest pozostawienie 
rocznego buraka w ziemi. Buraki będą następnie dalej 
rosnąć w drugim roku. Jest to możliwe tylko przy 



łagodnych zimach do -5. Bezpieczniejszą 
metodą jest wyrwanie rocznego buraka w zimie 
(przed pierwszymi przymrozkami) z ziemi i 
trzymanie go w skrzyni wypełnionej ziemią. 
Wiosną sadzisz buraki z powrotem do ogrodu 
warzywnego. Kiedy wyjmujesz buraki z ziemi, 
upewnij się, że korzenie nie są uszkodzone. 
Można przyciąć łodygi, które wyrastają z 
czerwonych buraków na około 5 centymetrów. 
Kwiaty, które rosną w drugim roku, mogą 
rosnąć wysoko, nawet do 120 centymetrów. 
Dlatego mądrze jest wspierać roślinę kijem. 
Kwiaty kwitną na początku lata i pod koniec 
lata nasiona są gotowe do odbioru, jeśli są 
suche.

Widoczne nasiona buraka nie są rzeczywistymi 
nasionami. Jest to rodzaj owocu, w którym pakowane są 
3 do 4 nasion. Po zbiorze owoce powinny wyschnąć 
przez kilka dni. Usuwasz nasiona z owoców i nie musisz 
ich dalej czyścić. Nasiona można przechowywać w 
chłodzie przez pięć lub sześć 
lat. Mniej więcej połowa nasion 
kiełkuje. Dlatego dobrze jest 
zasiać trochę więcej podczas 
sadzenia nasion.




