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Bank genów ziemniaka 
w Boninie jest jedynym 

źródłem zdrowego 
materiału wyjściowego dla 

całej polskiej hodowli 
ziemniaka. 

Jest to jedyna tak duża 
kolekcja odmian ziemniaka. 



Stan zasobów genowych:
1582 odmiany 

z 23 krajów świata.

Kolekcja podstawowa:
307 polskich odmian 

(20% zasobów).



Najstarszym genotypem 
utrzymywanym w postaci roślin in vitro

jest odmiana Early Rose z 1861 roku 
(wczesny różowy, amerykany).

Najstarsze polskie odmiany to Świteź 
z 1902 i Warszawa z 1906 roku.

Najnowsze, to wpisane do rejestru 
odmian w 2017: Bojar i Stokrotka.



Materiał zgromadzony w banku genów 
w Boninie jest całkowicie zdrowy, wolny od 
powszechnie występujących:

• wirusów ziemniaka (PVX, PVS, PVM, 
PVY, PVA, PLRV)

• bakterii Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (bakterioza pierścieniowa)

• Ralstonia solanacearum (śluzak)
• wiroida wrzecionowatości bulw 

ziemniaka (PSTVd)
Utrzymanie roślin in vitro (w szkle) 
zabezpiecza materiał przed ponowną 
infekcją. 





Długoterminowe przechowywanie 
zdrowych odmian ziemniaka

Genotypy ziemniaka przechowywane
są w warunkach wolnego wzrostu,
w tym celu stosuje się:
- pożywki o określonym składzie
- obniżoną temperaturę hodowli 

(8-10 °C)
- zmniejszenie natężenia światła 

(ok. 500lux)
- inhibitory wzrostu (kw. abscysynowy) 

lub związki o charakterze osmoticum
(mannitol)
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W zależności od odmiany rośliny in vitro utrzymywane 
są na tej samej pożywce:

• 1 rok (23 odmiany) np.: Sputnik, Warszawianka, Warta, Vistula
• 2 lata (76 odmian) np.: Jubilat, Kuba, Miłek, Pasat pl
• 3 lata (141 odmian) np.: Jurek, Michalina, Medea, Oman
• 4 lata (44 odmiany) np.: Hinga, Kaszub, Legenda, Soplica
• 5 lat (18 odmian) np.: Drop, Pomorskie, Sekwana, Szyper
• 6 lat (5 odmian) np.: Andromeda, Certa, Dalia, Mars, Perkoz. 



Poprzez sukcesywne przeglądanie i odnawianie materiału roślinnego  
in vitro utrzymywane są zgromadzone zasoby genowe w stanie żywym     
i gotowym do dalszego mikrorozmnażania  

Co roku odnawiane są kultury roślinne
odmian wcześniej wprowadzonych do 
banku. Odnawianie polega na 
przeszczepianiu ich na standardową 
pożywkę MS i po uzyskaniu odpowiednio 
silnych roślin ponownym ich 
przeszczepieniu na świeżą pożywkę 
„bankową”. 



Wszystkie genotypy wprowadzone do 
banku muszą być w bardzo dobrej 

kondycji, a jednocześnie muszą 
zachować wyjściową zmienność 

genetyczną i czystość odmianową. 
Corocznie w warunkach polowych 

prowadzi się identyfikację ok. 300-400 
odmian. Tym sposobem każda 

odmiana jest waloryzowana co 5 lat.



Rozpoznawanie odmian ziemniaka 
Opis genotypów oparty jest na:
- dobrych cechach rozpoznawczych (barwa korony kwiatów, 

barwa pędu świetlnego, barwa skórki i miąższu)

- cechach o nieznacznej zmienności (obecność i kształt 
skrzydełek, układ łodyg i kształt listków, układ kwiatostanu, 
długość szyjki słupka, przebarwienie antocyjanowe łodyg)

- cechach o dużej zmienności (wygląd skórki, głębokość oczek)



Dane uzyskane na podstawie 
obserwacji  roślin wyrosłych ze 
zdrowych bulw są porównywane z  
danymi  ze źródłowych katalogów. 
Dzięki temu łatwo jest wychwycić 
wszelkie  zamieszki odmianowe, 
które są natychmiast eliminowane.



Mikrotuberyzacja- to proces 
tworzenia bulw ziemniaka 

w warunkach in vitro. Do produkcji 
mikrobulw stosuje się kulturę 

wyprowadzoną z jednowęzłowych 
fragmentów roślin, 

a następnie poddaje się je działaniu 
czynników indukujących tuberyzację

(cukier, temp. wzrostu, światło).
Zwykle z jednej rośliny in vitro 
uzyskuje się 1-2 mikrobulwy.



Minibulwy- to bulwy uzyskane 
w pierwszym pokoleniu z roślin in vitro 

lub mikrobulw prowadzone pod osłonami 
(szklarnia, namiot foliowy). Mają ogromne 

znaczenie w nasiennictwie ze względu 
na swoją 100% zdrowotność, a także 

na możliwość szybkiego wyprodukowania 
zdrowego materiału wyjściowego. 



Wykorzystanie zasobów genowych ziemniaka w hodowli
• przygotowanie zdrowego materiału wyjściowego dla hodowli twórczej
• możliwość uzyskania zdrowego materiału dla hodowli zachowawczej 

(całkowita zdrowotność, skraca czas produkcji sadzeniaków, obniża koszty 
przechowywania, ułatwia transport)

• wykorzystanie materiału wyjściowego dla produkcji nasiennej

Hodowla Ziemniaka Zamarte - 35 odmian -170 roślin in vitro
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka O/ Strzekęcino - 30 odmian -30 

roślin in vitro
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka O/ Szyldak -19 odmian – 180 

roślin in vitro
 LIND Kędrzyno - 1 odmiana – 10000 roślin in vitro



Wykorzystanie zasobów genowych ziemniaka w praktyce

• utrzymanie materiału wolnego od porażenia ważnymi dla ziemniaka 
patogenami (kontrolowane, sterylne warunki- wyeliminowany wpływ 
warunków zewnętrznych)

• uzyskanie dużej liczby roślin potomnych z 1 rośliny macierzystej w 
stosunkowo krótkim czasie i niezależnie od pory roku 
1→ 10 → 100 → 1000 → 100000 → 1000000

• reaktywowanie starych odmian np. dla gospodarstw ekologicznych
• materiał dla jednostek badawczych w badaniach genetycznych, 

biochemicznych i fizjologicznych wspomagających hodowlę



Dziękuje za uwagę


