
Wyszukiwarka prosta: 

 Pod adresem: http://egiset.ihar.edu.pl/ umieszczono wyszukiwarkę pozwalającą na 

dostęp do danych paszportowych oraz umożlwiającą zamawianie obiektów banku 

genów.  

 Po wejściu na stronę automatycznie ładowana jest anglojęzyczna wersja prostej 

wyszukiwarki. Kliknięcie polskiej flagi znajdującej się w górnej prawej części strony 

przenosi do wersji prostej polskojęzycznej: 

 

 Bezpośredni adres do polskiej prostej wyszukiwarki: 

http://egiset.ihar.edu.pl/index.aspx?lang=pl-PL 

 

  

http://egiset.ihar.edu.pl/
http://egiset.ihar.edu.pl/index.aspx?lang=pl-PL


Okno wyszukiwarki podzielone jest na trzy części: 

 

Część czerwona - nawigacyjna 

Część zielona – kryteria wyszukiwania 

Część niebieska – podgląd pierwszych wyników wyszukiwania 

 Część nawigacyjna: 

 Szukaj: Prosta wyszukiwarka 

 Wyszukiwanie zaawansowane: Zaawansowana wyszukiwarka obiektów po 

danych paszportowych 

 Szukaj danych oceny i charakterystyki: pozwala wyszukać obiekty banku 

genów po danych charakterystyki i oceny 

 Wyszukane obiekty: Lista obiektów odpowiadających aktualnemu zapytaniu 

 Moje obiekty: Lista obiektów już dodanych do koszyka zamówienia 

 Eksportuj wybrane dane paszportowe i oceny: Zapisuje do pliku obiekty 

spełniające kryteria podane przez użytkownika 

 Kryteria wyszukiwania: 

Kryteria pozwalają na wyszukiwanie obiektów spełniających jeden lub więcej podanych 

warunków 

 Nazwa obiektu(Odpowienik Accession Name listy deskryptorów danych 

paszportowych – załącznik I): Przypisana nazwa na przykład nazwa odmiany 

hodowlanej, nazwa nadana lokalnie, nazwa linii hodowlanej. Podając ciąg znaków 

„aka” wyszukiwarka znajduje wszystkie obiekty w których nazwie taki ciąg 

występuje (Aka, Jaka, Makar itd.). Nie wszystkie obiekty mają przypisane nazwy. 



 Grupa roślin: Lista rozwijana pozwalająca na wybranie obiektów należących do 

konkretnej grupy roślin (na przykład tylko zboża jare). Nie wszystkie obiekty mają 

przypisaną grupę roślin. 

 Kraj pochodzenia (Odpowiednik Country of origin listy deskryptorów danych 

paszportowych – załącznik I): Lista rozwijana pozwalająca na wybranie obiektów 

pochodzących z konkretnego kraju (z uwzględnieniem krajów już nieistniejących). 

Nie wszystkie obiekty mają przypisany kraj pochodzenia. 

 Nazwa zwyczajowa gatunku: Lista rozwijana polskich nazw gatunkowych 

pozwalająca na wybranie konkretnego gatunku (na przykład kolendra siewna). Nie 

wszystkie obiekty mają przypisaną nazwę zwyczajową. 

 Status biologiczny (Odpowiednik Biological status of accession listy 

deskryptorów danych paszportowych – załącznik I): Lista rozwijana pozwalająca 

na wybranie konkretnego statusu obiektu (na przykład odmiany miejscowe). Nie 

wszystkie obiekty mają przypisany status biologiczny. 

 Rodzaj (Odpowiednik Genus listy deskryptorów danych paszportowych – 

załącznik I): Lista rozwijana łacińskich nazw rodzajowych obiektów. Wszystkie 

obiekty mają przypisaną nazwę rodzajową. 

 Gatunek (Odpowiednik Species listy deskryptorów danych paszportowych – 

załącznik I): Lista rozwijana łacińskich nazw gatunkowych obiektów (dostępna po 

uprzednim wybraniu rodzaju). Nie wszystkie obiekty mają przypisaną nazwę 

gatunkową. 

 Dostępne do wysyłki: Lista rozwijana pozwalająca wybrać obiekty dostępne do 

dystrybucji. 

 …Znalezionych obiektów: liczba wszystkich obiektów spełniających warunki 

wyszukiwania 

 Szukaj: Wyszukiwanie listy obiektów na podstawie podanych kryteriów 

 Dodaj: Dodanie wybranego obiektu/obiektów do koszyka zamówienia 

 

 Podgląd wyników: Pierwsze dziesięć obiektów spełniających kryteria wyszukiwania. 

Kolejne kolumny zawierają wybrane informacje o obiekcie: 

 Numer akcesyjny (Odpowiednik Accession number listy deskryptorów danych 

paszportowych – załącznik I): numer przypisany do obiektu pozwalający na jego 

jednoznaczną identyfikację. Wszystkie obiekty mają przypisane numery 

akcesyjne. 

 Nazwa obiektu (Odpowienik Accession Name listy deskryptorów danych 

paszportowych – załącznik I): Przypisana nazwa na przykład nazwa odmiany 

hodowlanej, nazwa nadana lokalnie, nazwa linii hodowlanej. Nie wszystkie 

obiekty mają przypisane nazwy. 

 Rodzaj (Odpowiednik Genus listy deskryptorów danych paszportowych – 

załącznik I): Łacińska nazwa rodzajowa obiektu. Wszystkie obiekty mają 

przypisaną nazwę rodzajową. 



 Kraj pochodzenia (Odpowiednik Country of origin listy deskryptorów danych 

paszportowych – załącznik I): Informacja o kraju z którego pochodzi dany obiekt. 

Nie wszystkie obiekty mają przypisany kraj pochodzenia. 

 Szczegóły: Wyświetla wszystkie dostępne dane paszportowe (zgodnie z listą 

deskryptorów danych paszportowych – załącznik I) danego obiektu 

 Foto: Jeśli z obiektem połączone są fotografie, można je wyświetlić 

 Dok: Jeśli z obiektem połączone są dokumenty (np. publikacje), można je 

wyświetlić  

 Zaznacz: Zaznaczanie wybranych obiektów w celu dodania do zamówienia. 

 Uwagi: dodatkowa informacja dotycząca zamówienia. 

 

  



Przykład wyszukiwania i zamawiania obiektu – wyszukiwarka prosta 

Założenia: Interesuje nas zamówienie żyta zwyczajnego, ozimego, będącego odmianą 

hodowlaną pochodzącą z Polski. 

1. Po wejściu na stronę : http://egiset.ihar.edu.pl/ automatycznie ładowana jest 

anglojęzyczna wersja prostej wyszukiwarki. Kliknięcie polskiej flagi znajdującej się 

w górnej prawej części strony przenosi do wersji prostej polskojęzycznej: 

 
Bezpośredni adres do polskiej prostej wyszukiwarki: 

http://egiset.ihar.edu.pl/index.aspx?lang=pl-PL 

http://egiset.ihar.edu.pl/
http://egiset.ihar.edu.pl/index.aspx?lang=pl-PL


 
2. Wybieramy z listy rozwijanej Grupa roślin – Zboża ozime 

 

  



 

3. Wybieramy z listy rozwijanej Kraj pochodzenia – POL (Polska) 

 
4. Wybieramy z listy rozwijanej Nazwa zwyczajowa gatunku – żyto zwyczajne 

 

  



 

5. Wybieramy z listy rozwijanej Status biologiczny - Advanced/improved cultivar 

(odmiana hodowlana) 

 
6. Wybieramy z listy rozwijanej Dostępne do wysyłki – Tak 

 
W przykładzie znaleziono 5 obiektów spełniających kryteria wyszukiwania, które 

mieszczą się w podglądzie wyszukiwania 

 



7. W kolumnie Zanacz wybieramy obiekty i klikamy przycisk „Dodaj” 

 
8. Wyświetlane jest podsumowanie zamówienia informujące o liczbie obiektów z 

informacją które z nich podlegają Wielostronnemu Systemowi (Multilateral System). 

Kliknięcie klawisza „dalej (SMTA)” przenosi do kolejnego etapu realizacji 

zamówienia 

 



9. Standardowa Umowa o Transferze Materiału (SMTA) musi być zaakceptowana w 

języku angielskim, wersja polska dostępna pod przyciskiem „Wersja polska SMTA” 

jest zamieszczona jedynie w celu informacyjnym. Zaznaczenie „Akceptuję” jest 

zobowiązaniem do przestrzegania warunków SMTA 

 
10. Następnym krokiem jest uzupełnienie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. 

Jeśli adres dostawy jest inny niż w danych zamawiającego należy go podać. 

Finalizacja zamówienia następuje po kliknięciu przycisku „Zamów” 

 



Zamówienie zostanie zrealizowane w możliwie krótkim czasie. 

  



 

Założenia: Interesuje nas zamówienie pszenżyta (xTriticosecale), ozimego pochodzącego z 

Kanady.  

1. Po wejściu na stronę : http://egiset.ihar.edu.pl/ automatycznie ładowana jest 

anglojęzyczna wersja prostej wyszukiwarki. Kliknięcie polskiej flagi znajdującej się 

w górnej prawej części strony przenosi do wersji prostej polskojęzycznej: 

 
Bezpośredni adres do polskiej prostej wyszukiwarki: 

http://egiset.ihar.edu.pl/index.aspx?lang=pl-PL 

http://egiset.ihar.edu.pl/
http://egiset.ihar.edu.pl/index.aspx?lang=pl-PL


 
2. Wybieramy z listy rozwijanej Grupa roślin – Zboża ozime 

 

  



 

3. Wybieramy z listy rozwijanej Kraj pochodzenia – Can (Canada) 

 
4. Wybieramy z listy rozwijanej Rodzaj – xTriticosecale 

 

  



 

5. Wybieramy z listy rozwijanej Dostępne do wysyłki – Tak 

 
6. Liczba wyszukanych obiektów przekracza 10. By wyświetlić wszystkie znalezione 

obiekty należy kliknąć przycisk „SZUKAJ” 

 
7. Okno wyników wyszukiwania pozwala na nawigację między stronami wyników 

(dolna lewa część). Okno podzielone jest na dwie części. Górna to dane paszportowe, 



dolna dane charakterystyki i oceny. Zaznaczenie wybranego górnego wiersza 

wyświetla w dolnej części wszystkie dostępne dane charakterystyki i oceny. 

Kliknięcie przycisku „Szczegóły” wyświetla wszystkie dostępne dane 

paszportowe/charakterystyki i oceny danego obiektu. 

 
8. W kolumnie „Zaznacz” wybieramy obiekty do zamówienia. 

9. Wybrane obiekty przyciskiem „Dodaj” dołączamy do koszyka zamówienia. 

 



10. Wyświetlane jest podsumowanie zamówienia informujące o liczbie zamówionych 

obiektów z informacją które z zamówionych obiektów podlegają Wielostronnemu 

Systemowi (Multilateral System). Kliknięcie klawisza „Dalej (SMTA)” przenosi do 

kolejnego kroku realizacji zamówienia. 

 
11. Standardowa Umowa o Transferze Materiału (SMTA) musi być zaakceptowana w 

języku angielskim, wersja polska, dostępna pod przyciskiem „Wersja polska 

SMTA”, jest zamieszczona jedynie w celu informacyjnym. Zaznaczenie „Akceptuję” 

jest zobowiązaniem do przestrzegania warunków SMTA 



 

  



 

12. Następnym krokiem jest uzupełnienie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. 

Jeśli adres dostawy jest inny niż w danych zamawiającego należy go podać. 

Finalizacja zamówienia następuje po kliknięciu przycisku „Zamów” 

 

Zamówienie zostanie zrealizowane w możliwie krótkim czasie. 

  



Przykład wyszukiwania danych paszportowych– wyszukiwarka prosta 

Założenia: Obiekty w których nazwie występuje słowo „dańko” 

1. Pod adresem: http://egiset.ihar.edu.pl/ umieszczono wyszukiwarkę pozwalającą na 

dostęp do danych paszportowych oraz umożlwiającą zamawianie obiektów banku 

genów.  

2. Po wejściu na stronę automatycznie ładowana jest anglojęzyczna wersja prostej 

wyszukiwarki. Kliknięcie polskiej flagi, znajdującej się w górnej prawej części strony 

przenosi do wersji prostej polskojęzycznej: 

 
Bezpośredni adres do polskiej prostej wyszukiwarki: 

http://egiset.ihar.edu.pl/index.aspx?lang=pl-PL 

http://egiset.ihar.edu.pl/
http://egiset.ihar.edu.pl/index.aspx?lang=pl-PL


 
3. W pole Nazwa obiektu wpisujemy ciąg znaków „dań”, które wystarczająco zawężają 

wynik wyszukiwania. Klikając przycisk „Szczegóły” wyświetlane są wszystkie 

dostępne dane paszportowe dla wybranego obiektu. 

 
Nie wszystkie nazwy obiektów zawierają polskie znaki. By wyszukać pozostałe obiekty 

należy w pole Nazywa obiektu wpisać ciąg znaków „danko” i potwierdzić kryteria 

wyszukiwania klikając przycisk „SZUKAJ” 



 
12. Okno wyników wyszukiwania pozwala na nawigację między stronami wyników 

(dolna lewa część). Okno podzielone jest na dwie części. Górna to dane paszportowe, 

dolna dane charakterystyki i oceny. Zaznaczenie wybranego górnego wiersza 

wyświetla w dolnej części wszystkie dostępne dane charakterystyki i oceny. 

Kliknięcie przycisku „Szczegóły” wyświetla wszystkie dostępne dane 

paszportowe/charakterystyki i oceny danego obiektu. 



 


