
Zadanie 1.2 
Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych,      
in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, 

dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych 
i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych 

roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków  
i roślin towarzyszących. 
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 Celem tematu jest gromadzenie                  
i długoterminowe przechowywanie 

tetraploidalnych genotypów ziemniaka    
w kolekcji in vitro oraz wprowadzanie, po 

uzdrowieniu, nowych materiałów              
w ramach wymiany z innymi jednostkami 
naukowo – badawczymi i hodowlanymi. 

 



Ad.1. Liczba obiektów utrzymywana w kulturach in vitro: 
1598 

 
 
 
 
 

Ad.2. Liczba obiektów zgromadzonych poprzez wymianę 
z innymi instytucjami: 16 obiektów 

W ramach tematu w okresie 
sprawozdawczym uzdrowiono                     
i wprowadzono do kolekcji in vitro          
16 obiektów ziemniaka:  
Alegria, Annalena, Bojar pl, Brooke, 
Estvor 16-177, Estvor 16-178, Latest 16-
131, Latest 16-159, Leonata, Nixe, Paroli, 
Rosagold,  Salome, Stokrotka, Sf vario, 
Swing). 



W celu uzyskania roślin in vitro  o wymaganej zdrowotności tj. wolnych od 
podstawowych wirusów, bakteriozy pierścieniowej i wiroida wrzecionowatości 
bulw ziemniaka (PSTVd) przebadano materiał wyjściowy z 16 obiektów: 

• pod kątem  występowania bakterii bakteriozy pierścieniowej w PChiSZKZ                           

w Bydgoszczy – 48 testów metodą pośredniej immunofluorescencji,  

• pod kątem występowania PSTVd – 48 testów (elektroforeza powrotna + PCR). 

Następnie materiał roślinny, mający służyć do izolowania merystemów poddano 
termoterapii (33-37oC) przez 4-8 tygodni 

•z każdego genotypu wyizolowano po 80-100 merystemów  (0,1-0,2 mm)- ok.1300 
merystemów, 

• przeprowadzono wstępne rozmnożenie roślin in vitro (rośliny siostrzane) –  ok. 660 roślin 

• sprawdzano zdrowotność roślin testem ELISA (PVA, PVX, PVS, PVM, PVY  i PLRV) – ok. 350 
prób na 6 wirusów. 





Ad.3. Liczba obiektów scharakteryzowanych:  
pełna waloryzacja:60 
wstępna waloryzacja:100 

 W opisie uwzględniono m.in.: 
• pokrój krzaka, liczbę i grubość łodyg, kolor 

łodyg z uwzględnieniem antocjanowych 
przebarwień,  

• występowanie i wielkość skrzydełek,  
• liście i ich kształt, wielkość, kolor, połysk i 

unerwienie.  
  
 W okresie  kwitnienia opisano: 
• kolor kwiatów, kształt korony, przylistków, 

rodzaj kwiatostanu i obfitość kwitnienia.  
 

 Podczas zbioru: 
• wielkość bulw, regularność ich zarysu, kolor 

skórki, głębokość oczek, kolor miąższu oraz 
uzyskany plon. 
 

 



Ad.4. Liczba opracowanych i przekazanych danych 
paszportowych i waloryzacyjnych: 60  

Ad.5. Liczba zregenerowanych i rozmnożonych obiektów 
kolekcyjnych: 320 obiektów 
320 – 4600 roślin in vitro 

Podobnie jak w latach poprzednich tak i  
w roku sprawozdawczym  odnowiono 
kultury roślinne odmian wcześniej 
wprowadzonych do banku. Odnawianie 
polegało na przeszczepianiu ich na 
standardową pożywkę MS i po uzyskaniu 
odpowiednio silnych roślin ponownym 
ich przeszczepieniu na świeżą pożywkę 
„bankową”. Odnowiono 320 odmian po 
30 roślin in vitro. 



Ad. 6. Liczba obiektów przekazanych do banku genów 
ziemniaka in vitro w Boninie: 16 

Ad. 7. Liczba udostępnianych zasobów genowych i informacji 
zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi umowami, 
standardami i procedurami w ramach obszaru: 100 obiektów 



Ad.8. Współpraca z krajowymi użytkownikami 
zasobów genowych: 18 i zagranicznymi bankami 
genów: 2 

 Przygotowano i przekazano materiał genetyczny 
dla: 

• Head IPK atellite collections North Leibniz 
Institute of Plant genetics and crop Plant Research 
(IPK) genebank Department GLKS Gross 
Luesewitz, Niemcy 

• UMR IGEPP Domaine de Keraiber, French national 
collection of Solanum tuberosum, Francja 

• Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka z/s w 
Strzekęcinie i oddziału w Szyldaku, 

• Hodowli Ziemniaka Zamarte, 
• Hodowli LIND Kędrzyno, 
• Centrala Nasienna Nidzica, 
• Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
• Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, 
• 7 indywidualnych rolników. 

 
 
 

 

 



Wymierne rezultaty realizacji zadania: 

Publikacje: 
• Michałowska D., Przewodowska A. 2017. 

Blogersko-dziennikarskie spotkanie z ziemniakiem 
w roli głównej, Ziemniak Polski 1, 43-45 

• Michałowska D., Sekrecka D. 2017. Kolekcja 
podstawowa w banku genów ziemniaka in vitro – 
gromadzenie, utrzymywanie i wykorzystanie, 
materiały konferencyjne z Konferencji Naukowo-
szkoleniowej „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka” 
–Dźwirzyno 7-9. 06.2017r., 41-42 

• Michałowska D. 2017. Zasoby genowe ziemniaka i 
ich wykorzystanie w hodowli, materiały 
konferencyjne z Sympozjum Naukowego „Zasoby 
genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli” - 
Kazimierz Dolny, 6-8.09.2017r., 89   

• Michałowska D., Piskorz J., Przewodowska A., 
Projekt „Smaki Wisły. Cztery pory roku” – z 
ziemniakiem w roli głównej, Ziemniak Polski 4,(w 
druku) 

 



Wymierne rezultaty realizacji zadania cd.: 

Referaty, szkolenia: 
• Udział w Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Nasiennictwo i 

ochrona ziemniaka”, w Dźwirzynie, 7-9.06.2017r., na której 
wygłoszony był wykład „Kolekcja podstawowa w banku 
genów ziemniaka in vitro – gromadzenie, utrzymywanie i 
wykorzystanie”,  

• Udział w Sympozjum Naukowym „Zasoby genowe roślin 
użytkowych na rzecz hodowli” w Kazimierzu Dolnym, 6-
8.09.2017r., na której wygłoszony był wykład „Zasoby 
genowe ziemniaka i ich wykorzystanie w hodowli”,  

• Szkolenie dla akredytowanych kwalifikatorów – 
„Mikrorozmnażanie oraz charakterystyka odmian 
ziemniaka”, 27-28.02.2017, 3.03.2017r., wykład 

• Szkolenie dla pracowników PIORiN – „Charakterystyka 
odmian ziemniaka (biologiczne cechy, urzędowy opis i 
rozpoznawanie)”, 22-23.06.2017r., wykład 

• Grupa rolników związanych z Zachodniopomorskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – 
zapoznanie z pracami i zasobami banku genów ziemniaka in 
vitro oraz przeprowadzenie wykładu „Mikrorozmnażanie, 
czyli skąd są materiały przedbazowe ziemniaka, znaczenie 
banku genów ziemniaka in vitro w nasiennictwie oraz 
korzyści dla ekosystemów rolniczych”, 3.07.2017r., wykład 

 



Wymierne rezultaty realizacji zadania cd.: 

 Bank genów in vitro odwiedziło kilka 
grup m.in.: 

• pracownicy Inspekcji Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa z całej Polski (uczestnicy szkolenia), 

• uczniowie Technikum Budowlanego – kierunek 
architektura krajobrazu, 

• nauczyciele szkół rolniczych z całej Polski, 

• grupa rolników związanych z 
Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach, 

• akredytowani kwalifikatorzy – pracownicy 
hodowli, spółek (uczestnicy szkolenia), 

 Ogółem w okresie sprawozdawczym 
bank genów ziemniaka odwiedziło 
166 osób. 



Wymierne rezultaty realizacji zadania cd.: 

• XXIV Krajowe Dni Ziemniaka, 26-27.08.2017r. 
Kalinowa – ekspozycja materiałów 
promujących Bank Genów Ziemniaka in vitro 
(kolekcja starych odmian, minibulw, mikrobulw, 
rośliny in vitro) 

• Festyn „Barwy Lata Dary Jesieni” 9.09.2017r. 
Przysiek k. Torunia - ekspozycja materiałów 
promujących Bank Genów Ziemniaka in vitro 
(kolekcja starych odmian, minibulw, mikrobulw, 
rośliny in vitro) 

• Warsztaty kulinarne z ziemniakiem w roli 
głównej, 29.09.2016 Wilanów– w ramach 
projektu „Smaki Wisły. Cztery Pory Roku’’ 
zorganizowanym przez Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie; zapoznano uczestników z 
informacjami nt banku in vitro. 



Podsumowanie realizacji działań I etapu Programu 
Wieloletniego (PW) w latach 2015-2017 

•Liczba obiektów utrzymywana w kulturach in vitro  w I etapie PW: 1598. 
•Liczba obiektów zgromadzonych poprzez wymianę z innymi instytucjami w I etapie PW: 46. 
•Liczba obiektów scharakteryzowanych w I etapie PW (charakterystyka i ocena zebranych i 
przechowywanych materiałów), w tym: identyfikacja botaniczna (290), charakterystyka 
morfologiczna (290) liczba obiektów charakteryzowanych i ocenianych w kolekcji (290). 
• Liczba opracowanych oraz przekazanych danych paszportowych (75) i waloryzacyjnych (75) 
oraz dokumentacji fotograficznej poszczególnych faz rozwojowych (0) obiektów z kolekcji do 
centralnej bazy danych EGISET: w I etapie PW: liczba obiektów dla których przekazano dane 
do systemu EGISET (75). 
-   Liczba gatunków lub rodzajów w kolekcji dla których opracowano deskryptory: (75). 
•Liczba zregenerowanych (565) i rozmnażanych (565) materiałów wegetatywnych obiektów 
kolekcyjnych: łączna liczba obiektów (565). 
•Liczba obiektów przekazanych do Banku Genów ziemniaka in vitro w Boninie w I etapie PW: 
(46). 
•Liczba udostępnionych zasobów genowych i informacji zgodnie z obowiązującymi 
międzynarodowymi umowami, standardami i obowiązującymi procedurami w ramach 
obszaru (zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców) w I etapie PW: liczba obiektów  (225). 



•Współpraca z krajowymi użytkownikami zasobów genowych (18), zagranicznymi bankami 
genów (2) i międzynarodowymi organizacjami w I etapie PW: łączna liczba współpracujących 
jednostek (20). 
 
Head IPK atellite collections North Leibniz Institute of Plant genetics and crop Plant Research 
(IPK) genebank Department GLKS Gross Luesewitz, Niemcy 
UMR IGEPP Domaine de Keraiber, French national collection of Solanum tuberosum, Francja 
 
Hodowla Ziemniaka Zamarte 
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie 
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka oddz. w Szyldaku 
Hodowla LIND Kędrzyno 
Centrala Nasienna Nidzica 
 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Gdańsku  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
Ogród dydakytczny PLECOTUS 
Bank genów współpracuje z indywidualnymi rolnikami i działkowiczami z: Podkowy Leśnej, 
Czeczewa, Burzenina, Wólki Abramowickiej, Dobronia, Ostrołęki i Niechobrza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 rok: 

Szkolenie dla pracowników PIORiN – „Ocena cech zewnętrznych partii sadzeniaków ziemniaka oraz pobierania prób sadzeniaków do oceny 
zdrowotności”, 10-11.09.2015r., wykład 
Udział w festynie „Barwy lata, dary jesieni” 13.09.2015r., Przysiek - ekspozycja materiałów promujących bank genów ziemniaka in vitro 
(kolekcja starych odmian, mini bulw, roślin in vitro). 
Udział w XXII Krajowych Dniach Ziemniaka, 22.09.2015r., Marszew – ekspozycja materiałów promujących bank genów ziemniaka in vitro 
(kolekcja starych odmian, mini bulw, roślin in vitro). 
Wycieczka studentów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - zapoznanie z pracami i zasobami banku genów 
in vitro,27.09.2015r. 

W latach 2015-2017 prowadzone były działania służące podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie 
znaczenia roślinnych zasobów genowych.  

2016 rok: 
Udział w Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”, w Dźwirzynie, 11-13.05.2016r., na której prezentowany był 
poster „Zasoby genowe ziemniaka zgromadzone w banku genów in vitro” 
Udział w Konferencji Naukowej „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020” w Korycinach, 13-
16.06.2016r., na której prezentowany był poster „Zasoby genowe ziemniaka zgromadzone w banku genów in vitro”,  
Wycieczka uczniów Technikum Budowlanego - kierunek architektura krajobrazu - zapoznanie z pracami i zasobami banku genów in vitro,9-
10.03.2016r. 
Wycieczka grupy rolników związanych z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - zapoznanie z pracami i zasobami banku 
genów in vitro, 2.06.2016r. 
Szkolenie dla pracowników PIORiN – „Charakterystyka odmian ziemniaka (biologiczne cechy, urzędowy opis i rozpoznawanie)”, 27-28.06.2016r. 
Grupa rolników związanych z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – zapoznanie z pracami i zasobami banku 
genów ziemniaka in vitro oraz przeprowadzenie wykładu „Mikrorozmnażanie, czyli skąd są materiały przedbazowe ziemniaka, znaczenie banku 
genów ziemniaka in vitro w nasiennictwie oraz korzyści dla ekosystemów rolniczych”, 29.06.2016r., wykład 
Wycieczka grupy rolników związanych ze Spółdzielczą Grupą Producentów Mleka Krowiego „ Pałuczanka” w Wągrowcu - zapoznanie z pracami i 
zasobami banku genów in vitro, 15.07.2016r. 
 Szkolenie dla pracowników PIORiN – „Charakterystyka odmian ziemniaka i cech zewnętrznych bulw po zbiorze”, 5.09.2016, wykład 
Udział w festynie „Barwy lata, dary jesieni” 10.09.2016r., Przysiek - ekspozycja materiałów promujących bank genów ziemniaka in vitro (kolekcja 
starych odmian, mini bulw, roślin in vitro). 
Udział w XXII Krajowych Dniach Ziemniaka, 17-18.09.2016r., Kościerzyna – ekspozycja materiałów promujących bank genów ziemniaka in vitro 
(kolekcja starych odmian, mini bulw, roślin in vitro). 
Wycieczka studentów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - zapoznanie z pracami i zasobami banku genów in 
vitro,24.09.2016r. 
Ulotka informacyjna nt banku genów ziemniaka in vitro, przygotowana na Dożynki Jasnogórskie 4.09.2016r. 



2017 rok: 
Udział w Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”, w Dźwirzynie, 7-9.06.2017r., na której 
wygłoszony był wykład „Kolekcja podstawowa w banku genów ziemniaka in vitro – gromadzenie, utrzymywanie i 
wykorzystanie”,  
Udział w Sympozjum Naukowym „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli” w Kazimierzu Dolnym, 6-8.09.2017r., 
na której wygłoszony był wykład „Zasoby genowe ziemniaka i ich wykorzystanie w hodowli”,  
Szkolenie dla akredytowanych kwalifikatorów – „Mikrorozmnażanie oraz charakterystyka odmian ziemniaka”, 27-
28.02.2017r., 3.03.2017r., wykład 
Szkolenie dla pracowników PIORiN – „Charakterystyka odmian ziemniaka (biologiczne cechy, urzędowy opis i 
rozpoznawanie)”, 22-23.06.2017r., wykład 
Grupa rolników związanych z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – zapoznanie z 
pracami i zasobami banku genów ziemniaka in vitro oraz przeprowadzenie wykładu „Mikrorozmnażanie, czyli skąd są 
materiały przedbazowe ziemniaka, znaczenie banku genów ziemniaka in vitro w nasiennictwie oraz korzyści dla 
ekosystemów rolniczych”, 3.07.2017r., wykład 
Wycieczka uczniów Technikum Budowlanego - kierunek architektura krajobrazu - zapoznanie z pracami i zasobami banku 
genów in vitro, 8-9.02.2017r. 
Wycieczka nauczycieli szkół rolniczych z całej Polski - zapoznanie z pracami i zasobami banku genów in vitro, 9.06.2017r. 
Udział w XXIV Krajowych Dniach Ziemniaka, 26-27.08.2017r., Kalinowa – ekspozycja materiałów promujących bank genów 
ziemniaka in vitro (kolekcja starych odmian, mini bulw, roślin in vitro). 
Udział w festynie „Barwy lata, dary jesieni” 9.09.2017r., Przysiek - ekspozycja materiałów promujących bank genów 
ziemniaka in vitro (kolekcja starych odmian, mini bulw, roślin in vitro) 
Blogerzy kulinarni z całej Polski, przedstawiciele firmy Europlant - Zasoby banku genów ziemniaka in vitro 29.09.2017r., 
Wilanów. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


