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Zad. 1.1. Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów 
genetycznych roślin użytkowych  

Zad. 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  

Zad. 1.3. Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, 
charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych 
i informacji w zakresie roślin ogrodniczych oraz innych roślin użytkowych, 
spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących  

Zad. 1.4. Prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion zasobów 
genetycznych roślin użytkowych, prowadzenie herbarium  

Zad. 1.5. Prowadzenie centralnej bazy danych i udostępnianie informacji o zasobach 
genetycznych roślin użytkowych  

Zad. 1.6. Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na 
obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie 
znaczenia roślinnych zasobów genowych  

Zad. 1.7. Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin  ogrodniczych na obszarach 
wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia 
roślinnych zasobów genowych  

Zadania Obszaru 1  



 Zadania 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 i 1.6 dotyczące zasobów roślin rolniczych 
    i innych roślin użytkowych wykonywanych było przez IHAR-PIB;  

 

W realizacji zadnia 1.2 (prowadzone przez IHAR-PIB) uczestniczy 
dodatkowo  12  instytucji na podstawie zawartych umów.  
 

 Zadania 1.3 i 1.7 dotyczące zasobów genowych roślin ogrodniczych 
realizowane są przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. 
 

 W realizacji zadnia 1.3 – (prowadzone przez IO) dodatkowo   
8 instytucji na podstawie zawartych umów.  

WYKONAWCY 



Wykaz kolekcji roślin objętych Programem: 
 

 Kol. roślin rolniczych: żyta, pszenicy jarej i ozimej, grochu, łubinu i seradeli, fasoli, soi, 
gatunków marginalnych roślin strączkowych, pszenicy twardej, pszenżyta, gryki, życicy, 
kukurydzy, owsa, jęczmienia jarego i ozimego, ziemniaka, roślin zielarskich, lnu, konopi, 
leczniczych i aromatycznych (w tym przyprawowych), chmielu, tytoniu, roślin 
motylkowatych drobnonasiennych, łąkowo-pastwiskowych, rekultywacyjnych i 
energetycznych, buraka, traw i innych jednoliściennych 

 Kol. roślin warzywnych (w tym cebuli, czosnku, szalotki, ogórka, roślin dyniowatych, 
pomidora, pietruszki, selera, kopru, fasoli, szparaga, marchwi, kapusty, kalafiora, brokuła i 
papryki),  

 Kol. drzew owocowych (w tym jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, brzoskwini, moreli, 
leszczyny i orzecha włoskiego, podkładek drzew ziarnkowych  
i pestkowych oraz kolekcje rzadkich gatunków roślin sadowniczych), 

 Kol. roślin jagodowych (w tym truskawki i poziomki, maliny, jeżyny, porzeczki, agrestu, 
borówki wysokiej i żurawiny wielkoowocowej), winorośli, roślin ozdobnych (lilii, narcyzów, 
tulipanów, mieczyków i róż)i dzikich krewniaków roślin uprawnych. 

 Kolekcja roślin dzikich pokrewnych oraz roślin towarzyszących 

 



 odmiany i populacje miejscowe zbierane podczas ekspedycji krajowych 
i w krajach sąsiedzkich oraz uzyskane w drodze wymiany, 
 

 dzikie gatunki spokrewnione z roślinami uprawnymi, dziko rosnące 
rośliny jadalne i rośliny towarzyszące uprawom polowym, 
 

 odmiany polskie skreślone z krajowego rejestru, nowe polskie odmiany 
zarejestrowane w COBORU oraz linie i inne materiały hodowlane 
polskiego pochodzenia o szczególnych cechach dla hodowli, 
 

 cenne materiały zagranicznego pochodzenia stanowiące źródło 
poszukiwanych cech. 

Kolekcje obejmują: 



Zad. 1.1  
 

Koordynacja działań związanych z ochroną  
i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych 

1. koordynacja i merytoryczna kontrola zadań realizowanych w ramach obszaru I 
Programu;  

2. określenie działań w ramach obszaru I Programu i ich okresowa weryfikacja 
stosownie do realizacji celów ochrony zasobów genetycznych roślin użytkowych; 

3. koordynacja spotkań i szkoleń prowadzonych w ramach realizacji zadań obszaru I 
Programu w tym: 

 zorganizowanie spotkania koordynacyjnego z wykonawcami zadań realizowanych 
przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB i Instytut Ogrodnictwa w 
Skierniewicach, 

 zorganizowanie spotkania koordynacyjnego członków Rady Banku Genów  

i wykonawców obszaru I,  

 zorganizowanie seminarium zdawczo-odbiorczego dla wykonawców realizujących 
zadania w obszarze I, 

 przygotowanie planu szkoleń na rok 2017,  

 regularne informowanie wykonawców o zaplanowanych spotkaniach, szkoleniach  

i ekspedycjach terenowych w obszarze I (Zad, 1.1 – 1.7).  



Zad. 1.1 - Koordynacja działań – c.d. 

4. koordynacja organizacji ekspedycji terenowych i wyjazdów w ramach zobowiązań 
międzynarodowych, w tym przygotowanie planu ekspedycji na rok 2017  

w uzgodnieniu z wykonawcami obszaru I.  

5. wizytacja 4 kolekcji utrzymywanych w ramach obszaru I Programu;  

6. opracowanie sprawozdań okresowych dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

7. koordynacja wdrażania postanowień aktów prawnych dotyczących ochrony zasobów 
genetycznych roślin objętych Krajowym Programem Ochrony Zasobów Genowych 
Roślin Użytkowych w tym: 

  przekazanie projektu programu ochrony roślinnych zasobów genowych po roku 2020, 
skonsultowanego z jednostkami prowadzącymi  działania związane z ochroną zasobów 
genowych  w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. 

  przekazanie ostatecznej wersji programu ochrony roślinnych zasobów genowych po 
roku 2020,  w terminie do dnia 30 października 2017r.  

8. opracowywanie wytycznych w zakresie wdrażania m.in. umów i dokumentów 
międzynarodowych oraz kontrola realizacji zadań z nich wynikających; 



Zad. 1.1 - Koordynacja działań – c.d 

9. udział w Komitecie Sterującym i innych organach zarządzających Europejskim 
Programem Kooperacyjnym Zasobów Genetycznych Roślin (ECPGR) oraz 
koordynowanie realizacji działań krajowych przyjętych w ramach współpracy ECPGR; 

10. udział w pracach krajowych i zagranicznych związanych z realizacją Europejskiego 
Programu Kooperacyjnego Zasobów Genetycznych Roślin; 

11. wsparcie eksperckie Ministerstwa w działaniach międzynarodowych i w pracach 
międzyrządowych dotyczących ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej w rolnictwie. 

12. Podsumowanie realizacji pierwszego etapu programu wieloletniego 2015-2017 r.  

 
Miernik dla zadania 1.1 

Nazwa miernika 
Wartość bazowa 

na rok 2017 

  

Dotychczas 

uzyskana 

wartość 

miernika*   

  

Wartość 

docelowa 

na rok 2017 

Wartość 

oczekiwana do 

uzyskania  

w roku 2017 

liczba działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa 2 2 3 1 



Jednostka organizująca/ 
uczestnicząca 

Rejony zbioru 
Termin 
zbioru 

Gromadzone obiekty 

KCRZG, OB IHAR-PIB, 
Bydgoszcz 

Pojezierze 
Wschodniosuwalskie 

VIII 
Rośliny łąkowe i pastwiskowe 
Trawy i inne jednoliścienne 
Motylkowate drobnonasienne  

KCRZG, OB IHAR-PIB, 
Bydgoszcz 

Pogórze 
Środkowobeskidzkie 
(w tym Pogórze 
Dynkowskie) 

VIII 
Motylkowate drobnonasienne  
Rośliny łąkowe i pastwiskowe 
Trawy i inne jednoliścienne 

KCRZG IHAR-PIB;  
PAN- OB-CZRB 

Okolice Buska Zdroju VII 

Dzikie pokrewne oraz rośliny 
towarzyszące uprawom, stare odmiany 
roślin rolniczych,  żyto. Weryfikacja 
stanu erozji genetycznej w porównaniu 
do poprzednich lat. 

KCRZG IHAR-PIB 
Północno-wschodnia 
część Polski 

X 
Rośliny warzywne, rolnicze i zrazy 
starych odmian drzew owocowych  

PAN OB-CZRB Pogórze Karpackie VII Żyto 

IUNG-PIB Okolice Doliny Baryczy VIII Chmiel zwyczajny 

SGGW, Uniwersytet 
Rolniczy w Ułan Bator 

Północno-wschodnia 
część Mongolii 

VIII-IX  
Rhodiola, Saposhnikovia, Valeriana, 
Artemisia, Carum. 

IWNiRZ Centralna Polska V-VI Asarum europaeum  –  zbiór 

IWNiRZ Południowa Polska V-VI 
Asarum europaeum  –  zbiór 
Arnica montana  –  lustracja 

Harmonogram ekspedycji terenowych zaplanowanych w 2017 
roku w ramach zadania 1.2 Programu Wieloletniego 



Jednostka organizująca 
/ uczestnicząca w 

wyjeździe terenowym 
krótkoterminowym 

Rejony zbioru 
Termin 
zbioru 

Gromadzone obiekty 

SGGW  
woj. świętokrzyskie, 
Podlasie 

VII-IX 
Valeriana officinalis 

KCRZG, OB IHAR-PIB, 
Bydgoszcz 

kujawsko-pomorskie VI 
Trawy 
 Łąkowo-pastwiskowe  
 

KCRZG, OB IHAR-PIB, 
Bydgoszcz 

kujawsko-pomorskie VII 
Trawy  
Łąkowo-pastwiskowe  

IWNiRZ 
Północno-Zachodnia 
Polska 

VII 
Helichrysum arenarium  –  lustracja 

PAN OB-CZRB 
W zależności od 
zebranych informacji 

nie ustalony 
Żyto 

PAN OB-CZRB 
W zależności od 
zebranych informacji 

nie ustalony 
Żyto 

IWNiRZ 
W zależności od 
zebranych informacji 

nie ustalony 
Helichrysum arenarium 

KCRZG IHAR-PIB 
Południowo-
wschodnia część Polski 

VII 
Dzikie pokrewne oraz rośliny 
towarzyszące uprawom, stare odmiany 
roślin rolniczych. 

 

Harmonogram wyjazdów terenowych krótkoterminowych i lustracyjnych  
zaplanowanych w 2017 roku w ramach zadania 1.2 Programu Wieloletniego 



Zad. 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 (IHAR-PIB) 



1. utrzymanie zasobów genowych  
  w kolekcjach polowych gatunków rozmnażanych wegetatywnie 

(kolekcje: ziemniaka, buraka, roślin łąkowo-pastwiskowych, roślin rekultywacyjnych i 
energetycznych, traw, roślin zielarskich,  
leczniczych i aromatycznych - w tym przyprawowych, chmielu, motylkowatych drobnonasiennych),  

  w ciekłym azocie (kolekcja ziemniaka)  
  w kulturach in vitro (kolekcja ziemniaka, buraka); 

 
2. gromadzenie obiektów poprzez zbiory w terenie i wymianę z innymi 

instytucjami: 
 roślin rolniczych,  
 przyprawowych, zielarskich,  
 energetycznych i rekultywacyjnych,  
 innych roślin użytkowych i ich dzikich krewniaków oraz roślin towarzyszących. 
Prowadzenie, podczas ekspedycji, oceny erozji genetycznej gatunków roślin uprawnych występujących 
na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych wsparciem w ramach działania 
rolno-środowiskowo – klimatycznego, pakietu 6 PROW 2014-2020, tj: Pszenica płaskurka, Pszenica 
samopsza, Żyto Krzyca, Lnicznik siewny, Nostrzyk biały, Lędźwian siewny, Przelot pospolity, Gryka 
zwyczajna; 

 
 
 
 
 

Zad. 1.2 

Wykonanie prac: 



3. charakterystyka i ocena zebranych i przechowywanych materiałów, w tym:  
 identyfikacja botaniczna, charakterystyka morfologiczna i molekularna,  
 ocena cech użytkowych tj. rolniczych, jakościowych i technologicznych;  

wstępne wytypowanie potencjalnych duplikatów do weryfikacji pod kątem ich usunięcia z 
kolekcji; 

 

4. opracowanie oraz przekazywanie danych paszportowych i waloryzacyjnych  
 oraz dokumentacji fotograficznej poszczególnych faz rozwojowych dotyczących 

obiektów z kolekcji do centralnej bazy danych EGISET; 

5. regeneracja i rozmnażanie nasion i materiałów wegetatywnych obiektów kolekcyjnych; 
6. przekazywanie nasion obiektów kolekcyjnych do długoterminowej przechowalni nasion 

do Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Przekazanie 5 kłosów/kolb zbóż 
regenerowanych obiektów do kolekcji referencyjnej Herbarium.  

7. udostępnianie zasobów genowych i informacji zgodnie z obowiązującymi 
międzynarodowymi umowami, standardami i obowiązującymi procedurami w ramach 
obszaru (zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców);  
8. współpraca z krajowymi użytkownikami zasobów genowych, zagranicznymi bankami 
genów i międzynarodowymi organizacjami. 
9. Podsumowanie realizacji pierwszego etapu programu wieloletniego 2015-2017 r. 
 
 
 
 
 
 

Zad. 1.2 



10. Systematyczne przekazywanie informacji o planowanym uczestnictwie w działaniach 
służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych 
zasobów genowych (konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach, targach, 
wystawach, dniach otwartych itp.) drogą elektroniczną do Koordynatora Obszaru 1  

 na 14 dni przed terminem wydarzenia.  
 Przygotowanie krótkich sprawozdań z w/w wydarzeń zawierających kilkuzdaniowe opisy, 

fotografie oraz cyfrową wersję zaprezentowanych materiałów (posterów, ulotek, 
prezentacji itp.), które należy przekazać drogą elektroniczną do Koordynatora Obszaru 1 

 w ciągu 14 dni od zakończenia działania.  
 
 Informacje o publikacjach w formie plików PDF należy przekazywać w ciągu 14 dni po 

ukazaniu się w druku.  
 
11. Przygotowanie i przekazywanie do Koordynatora Obszaru 1 ekspozycji starych odmian 

kolekcyjnych (w formie nasion, części wegetatywnych roślin, kwiatostanów, snopków itp.) 
wraz z informacjami o przekazanych zasobach genetycznych w celu ich prezentacji  

 podczas działań promocyjno-edukacyjno-szkoleniowych na stoisku wystawowym 
Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, IHAR-PIB.  

 

12. Uczestnictwo w opracowaniu projektu programu ochrony roślinnych zasobów genowych, 
który będzie realizowany po 2020 roku. 

Zad. 1.2 



Jednostki współpracujące z IHAR-PIB w ramach Zadania 1.2   

Lp. Nazwa Instytucji   

1 
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w 

Tulcach 

kolekcja zasobów grochu, łubinu i 

seradeli 

2 
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin 

Zielarskich w Poznaniu 

kolekcja lnu, konopi oraz chronionych i 

rzadkich roślin leczniczych 

3 
Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa – PIB w Puławach 

kolekcja odmian uprawnych i dzikich 

gatunków tytoniu oraz odmian 

uprawnych, cennych klonów i roślin 

męskich rodzaju chmiel 

4 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kolekcja pszenżyta i pszenicy twardej 

5 
Instytut Genetyki Roślin PAN 

w Poznaniu 

kolekcja marginalnych roślin 

strączkowych gruboziarnistych 

6 
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 

w Krakowie 
kolekcja gryki i życicy 

7 
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 

Grupa IHAR 
kolekcja pszenicy jarej i ozimej 



Jednostki współpracujące z IHAR-PIB w ramach Zadania 1.2   

Lp. Nazwa Instytucji   

8 

Polska Akademia Nauk, Ogród 

Botaniczny – Centrum Zachowania 

Bioróżnorodności Biologicznej w 

Powsinie 

kolekcja żyta 

9 
Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 

rośliny lecznicze i aromatyczne (w tym 

przyprawowe) 

10 COBORU, Stacja Dośw. w Karżniczce 
prowadzenie regeneracji zasobów 

genowych traw 

11 
Kutnowska Hodowla Buraka 

Cukrowego Sp. z o. o., Straszków 

kolekcja polowa form uprawnych buraka 

BETA 

12 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 

przechowywanie wybranych materiałów 

genetycznych i prowadzenie badań nad 

przedłużeniem żywotności nasion w 

różnych warunkach przechowywania 



Zad. 1.2.  
 

Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach  …. charakterystyka, 
ocena, dokumentacja i udostępnianie roślin rolniczych oraz 

innych roślin użytkowych i spokrewnionych – c.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mierniki dla zadania 1.2 

Nazwa miernika 

Wartość 

bazowa 

na rok 2017 

  

Dotychczas 

uzyskana 

wartość 

miernika*  

  

Wartość 

docelowa 

na rok 2017 

Wartość 

oczekiwana do 

uzyskania   

w roku 2017 

liczba ekspedycji kolekcyjnych 20 28 30 10 

liczba obiektów rozmnożonych, 

scharakteryzowanych i ocenionych 
2 000 3 535 3 000 1 000 

liczba działań służących podnoszeniu 

świadomości społeczeństwa 
48 48 72 24 

liczba publikacji, opinii i raportów 34 34 51 17 



Zad. 1.3.  

 

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

i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin 
ogrodniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych 

dzikich gatunków i roślin towarzyszących  

 

Wykonawca – Instytut Ogrodnictwa 



Jednostki współpracujące z IO w ramach Zadania 1.3   

1. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach (prowadzenie kolekcji starych 
odmian drzew owocowych w Bolestraszycach),  

2. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 
Bioróżnorodności Biologicznej w Powsinie (prowadzenie kolekcji jabłoni i 
utrzymanie w kriobanku gatunków roślin sadowniczych oraz prowadzenie 
kolekcji historycznych odmian róż), 

3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (prowadzenie i ocena 
kolekcji zasobów genowych roślin dyniowatych), 

4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (kolekcja winorośli oraz prowadzenie 
kolekcji polowej szparaga), 

5. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie (Ochrona in situ i ex situ 
starych odmian drzew owocowych nad Dolną Wisłą), 

6. COBORU SDOO w Karżniczce – Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie 
(prowadzenie kolekcji polowych ozdobnych roślin cebulowych), 

7. „Spójnia” Sp. z o.o. Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze, w Nochowie 
(rozmnażanie i waloryzacja roślin warzywnych pochodzących z kolekcji banku 
genów),  

8. „PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. 
(rozmnażanie i charakterystyka zasobów genowych roślin warzywnych z banku 
genów). 



Zad. 1.4.  
Prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion zasobów 

genetycznych roślin użytkowych, prowadzenie herbarium  

1. zarządzanie zbiorami długoterminowej przechowalni nasion (kolekcja bazowa, kolekcja 
aktywna), w tym monitorowanie żywotności przechowywanych zbiorów, dostępności  
i ilości nasion danego obiektu, prowadzenie na bieżąco dostępności nasion, 

1. współpraca z prowadzącymi kolekcje w zakresie regeneracji, rozmnażania i udostępniania 
materiałów kolekcyjnych, 

2. nadzór nad infrastrukturą techniczną, 
3. udostępnianie nasion użytkownikom, 
4. prowadzenie dokumentacji zbiorów przechowalni i przekazywanie informacji do 

centralnej bazy danych,  

5. prowadzenie herbarium, 
6.   podsumowanie realizacji działań pierwszego etapu programu wieloletniego 2015-2017 r. 

Mierniki dla zadania 1.4 

Nazwa miernika 

Wartość 

bazowa 

na rok 

2017 

  

Dotychcz

as 

uzyskana 

wartość 

miernika* 

  

Wartość 

docelow

a 

na rok 

2017 

Wartość 

oczekiwana do 

uzyskania  

w roku 2017 

liczba wykonanych testów żywotności nasion 13 000 13 000 19 500 6 500 

liczba działań służących podnoszeniu świadomości 

społeczeństwa 
2 2 3 1 

liczba publikacji, opinii i raportów 2 2 3 1 



Zad. 1.5.  
 

Prowadzenie centralnej bazy danych i udostępnianie informacji o zasobach 
genetycznych roślin użytkowych 

1. prowadzenie centralnej bazy danych w tym współpraca z bazami danych kolekcji roboczych, nadzór 
merytoryczny i techniczny nad dokumentacją zasobów genowych roślin zgromadzonych w krajowych 
kolekcjach polowych, w ciekłym azocie, in vitro i długoterminowej przechowalni IHAR-PIB, 

2. udostępnianie informacji użytkownikom poprzez własną stronę internetową oraz poprzez 
międzynarodowe portale Internetowe między innymi EURISCO (European Seed Catalogue) i 
europejskie bazy danych, 

3. zarządzanie systemem informacyjnym EGISET, 

4. prowadzenie ewidencji o udostępnianych obiektach, 

5. Wdrożenie aplikacji umożliwiającej pobieranie z banku genów próbek nasion przez amatorów bez 
konieczności podpisywania SMTA, 

6. przeprowadzenie 3 szkoleń dla kuratorów kolekcji. 

7. podsumowanie realizacji działań pierwszego etapu programu wieloletniego 2015-2017 r. 

Mierniki dla zadania 1.5 

Nazwa miernika 

Wartość 

bazowa 

na rok 2017 

 Dotychczas 

uzyskana wartość 

miernika*   

Wartość 

docelowa 

na rok 2017 

Wartość 

oczekiwana do 

uzyskania  

w roku 2017 

liczba działań służących podnoszeniu 

świadomości społeczeństwa: 
4 4 6 2 

liczba publikacji, opinii i raportów: 2 2 3 1 



Zad. 1.6.  
Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i  

zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa 
w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych  

 Zadanie przyczyni się do zwiększenia różnorodności gatunków i odmian rolniczych 
(użytkowych i zielarskich) w „agroekosystemach”.  

 Zostanie nieodpłatnie przygotowany materiał rozmnożeniowy dawnych i/lub 
miejscowych odmian rolniczych, który będzie przekazywany rolnikom z całego kraju.  

 Wraz z tym materiałem przekazywana będzie charakterystyka poszczególnych 
odmian, takie jak: wskazany region do rozmnożenia, odporność na choroby, 
wyleganie, masa tysiąca ziaren itp.. W razie dostępności do literatury będzie również 
przekazywana informacja na temat przydatności danego materiału.  

 Realizacja tego zadania ułatwi zatem, pozyskanie zasobów genowych i informacji  
 o nich  podmiotom zainteresowanym rejestracją odmian regionalnych.  
 Wprowadzenie starych odmian na Polskim rynku przyczyni się do zwiększenia 

świadomości na temat ważności polskiej hodowli.  

 Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia zasobów 
genetycznych roślin jest wyznacznikiem dla programów ochrony roślinnych zasobów 
genowych oraz zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego.  



Zad. 1.6. – wykonanie prac:  

1. Wytypowanie dawnych i miejscowych odmian roślin rolniczych i gatunków 
roślin zielarskich w oparciu o istniejącą bazę danych i przeprowadzoną 
waloryzację obiektów kolekcyjnych zgromadzonych w banku genów  

        oraz odmian mających znaczenie w rejonie ich pochodzenia dla zachowania 
        różnorodności roślin rolniczych w celu ich reintrodukcji.  
 
 Wytypowanie 10 odmian roślin rolniczych i zielarskich, które będą 

rozmnożone w różnych regionach Polski, należących do takich grup jak: 
zbożowe, okopowe, strączkowe i/lub bobowate czy rdestowate.  

 Kontunuowanie rozmnożeń i oceny obiektów włączonych do badań w roku 
2016. 
 



2. Przygotowanie i nieodpłatne udostępnianie niewielkich ilości materiału 
rozmnożeniowego dawnych i miejscowych odmian roślin rolniczych,  

oraz roślin zielarskich wraz z ich charakterystyka. Materiał będzie dostępny do 
wglądu podczas targów i szkoleń, a ich udostępnianie będzie miało miejsce za 
pomocą uproszczonej ścieżki dostępu do materiałów z banku genów lub przez 
podpisanie umowy SMTA, po ustalaniu właściwego zapotrzebowania rolnika oraz po 
weryfikacji regionu przyszłej uprawy. 

3. Przygotowanie zaleceń dotyczących zachowania bioróżnorodności w uprawach 
polowych roślin rolniczych w celu utrzymania równowagi w ekosystemach rolniczych 
oraz ich ocena i weryfikacja w praktyce.  

 Przygotowanie opisów obiektów, wytypowanych w roku 2017, na podstawie 
jednorocznych obserwacji. Opisy obiektów wraz z dokumentacją fotograficzną zostaną 
umieszczone w przygotowanej w tym celu zakładce na stronie internetowej programu 
wieloletniego. 

 Przygotowanie szczegółowych zaleceń dla kukurydzy oraz roślin leczniczych na 
podstawie oceny przeprowadzonej w roku 2017 oraz w latach poprzednich. 

 Przygotowanie wytycznych dotyczących poszerzenia różnorodności na obszarach 
wiejskich o inne gatunki biorące udział w utrzymywaniu równowagi w ekosystemach 
rolniczych. 

Przygotowany materiał zostanie udostępniony na stronie internetowej Instytutu do 
nieodpłatnego pobierania. 
 

 
 
 
 

Zad. 1.6. – wykonanie prac:  



4. przeprowadzenie działań szkoleniowych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących 
wartości, zachowania, znaczenia i wykorzystania zasobów genowych roślin rolniczych i 
zielarskich oraz zachowania bioróżnorodności w systemach rolniczych. 
W roku 2017 działania obejmą:  
 
a) przeprowadzenie przynajmniej 1 szkolenia oraz udział w szkoleniach organizowanych 
w ośrodkach doradztwa rolniczego, szkołach rolniczych, w lokalnych ośrodkach edukacji 
na terenach wielskich lub w innych instytucjach zainteresowanych tą tematyką. Treści 
referatów oraz prezentacji, a także dokumentacja fotograficzna ze szkoleń zostanie 
umieszczona na stronie internetowej  Instytutu, 
b) nawiązanie współpracy w jednostkami kultury (skansenami) w celu promocji 
zasobów genowych roślin rolniczych i zielarskich, 
c) przygotowanie przynajmniej 4 stoisk informacyjnych i wystaw podczas targów, 
dożynek, dni otwartych Instytutu i dni otwartych jednostek współpracujących oraz 
przygotowanie, wydrukowanie i dystrybucja kolorowych materiałów popularyzujących 
informacje o zasobach genowych. W roku 2017 nastąpi: 

– przygotowanie  katalogu na temat starych odmian roślin rolniczych oraz innych roślin 
wchodzących w skład ekosystemu rolniczego (w formie zdjęć) wraz z krótką informacją 
dotyczącą prezentowanych odmian, 

– przygotowanie gadżetów z logo i ze zdjęciami w/w roślin,  
– przygotowanie publikacji o starych odmianach kukurydzy, 
– przygotowanie ścieżki dydaktycznej ze starymi odmianami oraz innymi roślinami 

wchodzącymi w skład ekosystemu rolniczego na terenie IHAR-PIB w Radzikowie, 
–  przygotowanie ulotek dla ścieżki dydaktycznej z ćwiczeniami na poszczególnych 

przystankach 

5. Podsumowanie realizacji działań pierwszego etapu programu wieloletniego 2015-
2017. 
 



Zad. 1.6.  
Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i  

zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa 
w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych  

Mierniki dla zadania 1.6 

Nazwa miernika 

Wartość 

bazowa 

na rok 2017 

  

Dotychczas 

uzyskana 

wartość 

miernika*   

Wartość 

docelowa 

na rok 

2017 

Wartość 

oczekiwana 

do uzyskania  

w roku 2017 

liczba obiektów rozmnożonych, 

scharakteryzowanych i ocenionych 
10 16 20 10 

liczba działań służących podnoszeniu 

świadomości społeczeństwa 
4 4 6 2 

liczba publikacji, opinii i raportów 2 3 3 1 



W 2017 roku na terenie IHAR-PIB w ramach zadania 1.6. 
 

powstała ścieżka dydaktyczna mająca na celu poszerzanie wiedzy 
zwiedzających na temat dawnych odmian roślin rolniczych.  
 

Na ścieżce znajdują się odmiany/obiekty: 
 
- zbóż jarych i ozimych w tym: T. aestivum, T. durum, T. 

monococcum, T.dicoccum. H. vulgare, A. sativa, A. strigosa 
- roślin strączkowych w tym : Pisum sativum, Lens culinaris, 

Lathyrus sativus, Melilotus albus 
- gryki 
- kukurydzy 
- ziemniaka 

 
 



Na ścieżce znajdują się również: 
• tablice informacyjne, na 

których można znaleźć 
najważniejsze informacje 
m.in. o pszenicach 
oplewionych, czy też 
możliwościach 
wykorzystania dawnych 
odmian we współczesnym 
rolnictwie. 

• punkty ćwiczeń 
dydaktycznych 

• szczegółowy plan 
zwiedzania 







Zad. 1.7.  

 

Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych 
na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości 

społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych 

 

Wykonawca – Instytut Ogrodnictwa 

  


