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Zasoby genetyczne ziemniaka tetraploidalnego 
Cel zadania: 

 Celem realizacji tematu jest: 
• zabezpieczenie przed utratą, 
• charakterystyka i ocena, 
• zdobywanie i udostępnianie nowej puli 

genetycznej ziemniaka 
tetraploidalnego  

       
dla obecnego i przyszłego wykorzystania  
w hodowli nowych odmian,  
pracach badawczych i działalności 
szkoleniowej na rzecz wyżywienia i 
rolnictwa,   
zwiększanie różnorodności genetycznej 
roślin na obszarach wiejskich poprzez 
podnoszenie świadomości społeczeństwa 
w zakresie znaczenia roślinnych zasobów 
genowych. 



Określone w Karcie na 2017 r. cele, realizowane były poprzez 

Ad. 1. Utrzymanie zasobów genowych tetraploidalnych form ziemniaka rozmnażanych 
wegetatywnie w kolekcji polowej – zabezpieczono obiekty (ilościowo i jakościowo) poprzez 
wysadzenie doświadczenia poletkowego z odmianami w okresie wegetacji. Po zakończeniu 
okresu wegetacji wykopano doświadczenia według określonych grup wczesności i 
przydatności użytkowej, bulwy umieszczono w kontrolowanych warunkach przechowalni, 

 
Ad. 2. Gromadzenie wartościowych obiektów -  na drodze współpracy i wymiany informacji z 

przedstawicielami hodowli polskiej i zagranicznej powiększano kolekcję o nowo 
zrejonizowane rodzime i zagraniczne odmiany oraz perspektywiczne rody hodowlane, 

 
Ad. 3. Charakterystyka i ocena zebranych materiałów – zidentyfikowano i oceniono zebrane 

materiały pod względem cech morfologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych 
cech jakości w hodowli nowych odmian ziemniaka jadalnego, wysoko plonującego, 
odpornego na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska oraz przydatnego w 
prośrodowiskowych systemach produkcji ,  
 

Ad. 4. opracowanie oraz przekazywanie danych paszportowych i waloryzacyjnych dotyczących 
obiektów kolekcji polowej ziemniaka do Pracowni Zasobów Genowych i Kultur in Vitro IHAR-
PIB, ZNiOZ w Boninie, 
 



 

Ad. 5. Rozmnażanie materiałów wegetatywnych obiektów kolekcyjnych ziemniaka dla celów 
badawczych – bulwy wysadzono w polu w  10, 20 i 40 krzakowych rozmnożeniach,   

 

Ad. 6. Przekazywanie bulw obiektów cennych (wyróżniających się pod względem ocenianych 
cech) do przechowywania w postaci kultur in vitro do Pracowni Zasobów Genowych i Kultur 
in Vitro IHAR-PIB, ZNiOZ w Boninie, 

 

Ad. 7. Udostępnianie zasobów genowych ziemniaka i informacji, zgodnie z kierunkami 
klasycznej hodowli nowych odmian (genetyczne doskonalenie odmian ziemniaka), 
służących tworzeniu nowych. Wyniki i próby bulw genotypów o potencjalnej wartości 
stanowią bazę dla celów upowszechnieniowych i szkoleniowych na różnego rodzaju 
wystawach promujących wykorzystywanie zasobów genetycznych ziemniaka, wspierających 
zrównoważony rozwój i dostosowanie do lokalnych i zmieniających się warunków 
klimatycznych przy wzrastającej patogeniczności szczepów wirusów lub nowych ras, 
patotypów oraz wspieranie branży na każdym etapie jej działalności, 

 

Ad. 8. Współpraca z przedstawicielami COBORU, hodowcami polskimi, przedstawicielami 
hodowli zagranicznych oraz z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 



Wymierne rezultaty realizacji zadania: 
 
Ad. 1. Utrzymano i zabezpieczono 70 obiektów 

w postaci roślin, w rozmnożeniach 
polowych, następnie w postaci bulw w 
przechowalni,; 
 

Ad. 2.  Zgromadzono 10  obiektów nowych: 
 

• 2 odmiany hodowli polskiej, jedna pochodzi 
z Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. 
Grupa IHAR - Bojar, jedna z Pomorsko-
Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o. o. z 
siedzibą w Strzekęcinie - Stokrotka   

• 5 odmian hodowli niemieckiej - Antonia, 
Osira, Tomensa, Pelikan, Toscana  i 3 
odmiany hodowli holenderskiej – Double 
Fun, Violet Queen, Primabelle;  

 
  



C.d. Wymierne rezultaty realizacji zadania: 

Ad. 3.   W 10 nowych odmianach wyznaczono doświadczalnie zawartość skrobi, na podstawie której 
określono typ kulinarny, następnie przeprowadzono doświadczenie na ciemnienie bulw surowych 
oraz bulw gotowanych, a także doświadczenie na próby smakowe: 

 

 
Nazwa 

odmiany 

Zawartość 

skrobi 

Typ 

kulinarny 

Ciemnienie bulw 

surowych  

Ciemnienie bulw 

gotowanych 

Smak 

Po 10 

min. 

Po 4 

godz. 

Po 10 

min. 

Po 24 godz. 

BOJAR 14,2 B 8 8 8 8 6 

DOUBLE FUN  12,0 B - - - - 6 

FLAMENCO 10,6 A 6 8 8 8 5 

NANDINA 11,3 A 8 9 9 9 5 

OSIRA 17,1 B 8 8 7 7 4 

PELIKAN 20,9 C 9 9 7 7 2 

PRIMABELLE 9,3 A 7 7 9 9 6 

SOLIST 12,0 B 8 8 9 9 6 

STOKROTKA 14,2 B 7 6,8 7 7 6 

TOMENSA 20,5 C 7 8,5 7 7 2 

TOSCANA 13,4 B 8 8 8 8 6 

VIOLET 

QUEEN 

13,3 B - - - - 6 



C.d. Wymierne rezultaty realizacji zadania: 

Ad. 3.  Scharakteryzowano i oceniono zgromadzone materiały –  60 obiektów starszych : 
 
•  początkowy rozwój części nadziemnej: 15 obiektów,  
• cechy zewnętrzne bulw (wielkość, kształt, regularność kształtu, głębokość oczek, gładkość i 

odporność skórki na choroby): 32 obiekty,  
• cechy wewnętrzne bulw (smak, ciemnienie i jednorodność miąższu, skłonność do wad miąższu, 

odporność na uszkodzenia mechaniczne): 28 obiekty,  
• przydatność do produkcji skrobi: 12 obiektów, 
• przydatność do przetwórstwa na frytki: 10 obiektów, 
• przydatność do przetwórstwa na chipsy: 10 obiektów, 
• plenność: 35 obiektów,  
• struktura plonu: 17 obiektów, 
• odporność na parcha zwykłego: 29 obiektów, 
• odporność na uszkodzenia mechaniczne: 35 obiektów, 

 



C.d. Wymierne rezultaty realizacji zadania: 
Ad.4.  Opracowano i przekazano dane paszportowe i 
waloryzacyjne dla  12 obiektów do Pracowni Zasobów Genowych 
i Kultur in Vitro IHAR-PIB, ZNiOZ w Boninie; 

 

Ad.5.  Rozmnożono 70 biektów; 

 

Ad.6. Przekazano próby bulw 12 obiektów do przechowywania w 
postaci kultur in vitro do Pracowni Zasobów Genowych i 
Kultur in Vitro; 

 

Ad.7. Udostępniano kolekcję 70 obiektów w polu a następnie 
próby bulw odmian ziemniaka wraz z informacją: 

• przekazywano wiedzę o poszczególnych obiektach 

zgromadzonych w Banku Genów Ziemniaka (1582 odmian),  

• popularyzowano dziedzictwo polskiej hodowli , 

• Promowano i przekazywano wiedzę o rodzimej kolekcji (277 

obiektów) zgromadzonej w latach 1945-2016 ; 



C.d. Wymierne rezultaty realizacji zadania: 

Ad. 8. Wymiana wiedzy oraz szybkie 

pozyskiwanie obiektów nowych odbywało się 

poprzez współpracę z:  

• COBORU 

• PIORIN 

• Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR 

• Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o. o. z 

siedzibą w Strzekęcinie 

• Agriana  Sp. z o.o. 

• Agrico Polska Sp. z o.o. 

• KWS Polska Sp. z o.o. 

• Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. 

• Solana Polska Sp. z o. o.  

• Lind Sp. z o.o 



Kolekcja polowa stanowiła bazę dla celów szkoleniowych i upowszechnieniowych, promując 
wiedzę istotną dla ochrony środowiska naturalnego w sektorze rolniczym oraz w ochronie 

różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich.  

 
Publikacje: 

• Michałowska D., Przewodowska A. 2017. Blogersko-dziennikarskie 
spotkanie z ziemniakiem w roli głównej [W:] Ziemniak Polski, str. 43-45 

• Piskorz J., Przewodowska A. 2017. Kolekcja polowa ziemniaka 
tetraploidalnego [W:] Nasiennictwo i ochrona Ziemniaka, 50 Konferencja 
naukowo-szkoleniowa. Dźwirzyno,  7-9 czerwca 2017 r. Materiały: 67-68. 

• Piskorz J., Przewodowska A. 2017. Zróżnicowanie cech odmian wczesnych w 
kolekcji polowej ziemniaka tetraploidalnego [W:] Zasoby Genowe Roślin 
Użytkowych Na Rzecz Hodowli, Sympozjum Naukowe. Kazimierz Dolny, 6-8 
września 2017 r. Materiały: 67.  

• Michałowska D., Piskorz J., Przewodowska A. 2017. Projekt „smaki Wisły. 
Cztery pory roku”– z ziemniakiem w roli głównej [W:] Ziemniak Polski, Do 
druku.  

 

C.d. Wymierne rezultaty realizacji zadania: 



 

Referaty: 
• Michałowska D. Charakterystyka odmian 

ziemniaka (biologiczne cechy, urzędowy 
opis i rozpoznawanie). Szkolenie dla 
pracowników PIORIN, 22-23.06.2017 

• Piskorz J. Przedstawienie informacji 
dotyczących kolekcji polowej ziemniaka, 
corocznie wysadzanej na poletkach 
doświadczalnych w Oddziale IHAR PIB w 
Boninie Blogerzy kulinarni z całej Polski, 
przedstawiciele firmy Europlant, 
29.09.2017  

• Przewodowska A. Prezentacja kolekcji 
bulw odmian ziemniaka w przechowalni. 
Ocena cech zewnętrznych partii 
sadzeniaków ziemniaka oraz  

        pobieranie prób sadzeniaków                    
do oceny zdrowotności. Szkolenie           
dla pracowników PIORIN, 07.09.2017 
 
 



Szkolenia : 
• Udział w krajowej Konferencji „Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka” w dniach 7-9 czerwca 2017 roku 

w Dźwirzynie. Na konferencji prezentowany był poster pt. „Kolekcja polowa ziemniaka 
tetraploidalnego”, przedstawiający metodykę pracy oraz wykorzystanie kolekcji w celach naukowych. 
Promowane były także polskie odmiany zgromadzone w Banku Genów Ziemniaka w Boninie w latach 
1945-2017.  

• Udział w XXIV Krajowych Dniach Ziemniaka w dniach 26-27 sierpnia 2017 roku w Kalinowej. Podczas 
Dni Ziemniaka prezentowana była kolekcja 70 odmian polskich i zagranicznych ziemniaka 
tetraploidalnego. Przybyłym gościom przekazana została także wiedza na temat tych odmian oraz 
polskich odmian zgromadzonych w Banku Genów Ziemniaka w Boninie w latach 1945- 2017.  

• Udział w szkoleniach dla pracowników WIORIN. Prezentowano kolekcję  polową (70 obiektów) wraz 
z pełną charakterystyką w zakresie szkolenia pracowników jednostek terenowych Wojewódzkich 
Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całego kraju. 

•  Promowano krajowe odmiany (wystawa kolekcji - 40 jadalnych odmian z podziałem na typy 
kulinarne) na festynie „Dary lata, barwy jesieni”, zorganizowanym w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego Oddz. w Przysieku w dniu 09.09.2017 r. 

•  Udział w Sympozjum Naukowym ,,Zasoby Genowe Roślin Użytkowych Na Rzecz Hodowli” w dniach 
6-8 września 2017 roku w Kazimierzu Dolnym. Na konferencji zaprezentowany został poster pt. 
,,Zróżnicowanie cech odmian wczesnych w kolekcji polowej ziemniaka tetraploidalnego”, 
przedstawiający różnice w morfologii, zawartości skrobi oraz rodzaju typu kulinarnego odmian 
wczesnych w kolekcji polowej ziemniaka tetraploidalnego. Promowane były także polskie odmiany 
zgromadzone w Banku Genów Ziemniaka w Boninie w latach 1945-2017. 

• Udział w spotkaniu w ramach projektu „Smaki Wisły. Cztery Pory Roku’’ zorganizowanym przez 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 29 września . Zostały tam przedstawione informacje oraz 
zaprezentowane bulwy odmian z kolekcji polowej.   

 



  Coroczne wysadzanie poletek doświadczalnych z polskimi i zagranicznymi 
odmianami ziemniaka z Krajowego Rejestru Roślin Uprawnych oraz z Katalogu 
Europejskiego CCA zabezpiecza przed utratą poprzez utrzymanie w stanie żywym w 
warunkach ex situ wartościowych odmian oraz poszerza pule genetyczną ziemniaka 
tetraploidalnego dla przyszłego wykorzystania w pracach badawczych i 
hodowlanych. Wszystkie obiekty każdego roku są dokładnie charakteryzowane i 
oceniane pod względem cech morfologicznych oraz użytkowych. Wyniki prac 
badawczych są udostępniane na konferencjach naukowych, szkoleniach oraz 
imprezach branżowych. Udostępnianie informacji oraz bulw obiektów kolekcyjnych 
prowadzi do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia 
roślinnych zasobów genowych jak i wartości ziemniaka w nowoczesnym i 
zbilansowanym żywieniu człowieka.  



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

 
• Liczba obiektów utrzymywana w kolekcjach polowych  w I etapie PW: (310). 
• Liczba nowych obiektów zgromadzonych  w I etapie PW: (39). 
• Liczba obiektów scharakteryzowanych w I etapie PW (charakterystyka i ocena zebranych i 

przechowywanych materiałów), w tym: identyfikacja botaniczna (310), charakterystyka 
morfologiczna (310) i molekularna (0), ocena cech użytkowych tj. rolniczych (310), jakościowych 
(310) i technologicznych (310): liczba obiektów charakteryzowanych i ocenianych w kolekcji (310). 

• Ad. 4. Liczba opracowanych oraz przekazanych danych paszportowych (39) i waloryzacyjnych (39) 
oraz dokumentacji fotograficznej poszczególnych faz rozwojowych (39) obiektów z kolekcji do 
centralnej bazy danych EGISET: w I etapie PW: liczba obiektów dla których przekazano dane do 
systemu EGISET (39). 

-   Liczba gatunków lub rodzajów w kolekcji dla których opracowano deskryptory: (1). 
• Liczba rozmnażanych (310) materiałów wegetatywnych obiektów kolekcyjnych: łączna liczba 

obiektów (310). 
• Liczba obiektów przekazanych do Banku Genów ziemniaka in vitro w Boninie w I etapie PW: (37). 
• 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  (310). 



• Współpraca z krajowymi hodowlami (2), hodowlami zagranicznymi (5) oraz 
instytucjami państwowymi (2): łączna liczba współpracujących jednostek (9).  

 
 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
 Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR 
 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. z siedzibą w 

Strzekęcinie  
 HZPC Polska Sp. z o.o.  
 Agriana Sp. z o.o. 
 Agrico Polska Sp. z o.o. 
 Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. 
 Solana Polska Sp. z o. o. 
 Norika Polska Sp. z o. o. 

 
  Celem współpracy z polskimi oraz zagranicznymi hodowlami  było 

pozyskanie nowych, wartościowych obiektów, wymiana wiedzy i zwiększenie 
ilości informacji dotyczących posiadanych obiektów. Współpraca z jednostkami 
państwowymi polegała na  wymianie wiedzy oraz  podniesieniu kwalifikacji 
uczestników szkoleń.  

 
 



W latach 2015- 2017 brano udział w następujących działaniach służących 
podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych 

zasobów genowych:  

W 2015 roku: 
• Prezentowano kolekcję polową oraz przekazano informacje na temat odmian w trakcie szkoleń dla pracowników 

jednostek terenowych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całego kraju w dniach 10-
11.09.2015 r. 

• Promowano odmiany z Krajowego Rejestru w trakcie XXII Dni Ziemniaka: Ziemniak- integrowana uprawa, jakość i 
spożycie,  w Marszewie w dniu 22.08.2015 r. 

• Promocja kolekcji odmian jadalnych ziemniaka w ODR, oddział w Przysieku, na festynie ,,Barwy lata, dary jesieni’’ 
w dniu 12.09.2015 r.  

W 2016 roku: 
• Prezentowano kolekcje w polu oraz promowano krajowe odmiany w trakcie szkolenia dla rolników 

zorganizowanego wraz z Ośrodkiem doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w dniu 29 czerwca 2016 r.  
• Prezentowano kolekcję polową oraz przekazano informacje na temat odmian w trakcie szkoleń dla pracowników 

jednostek terenowych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całego kraju w dniach 27-28 
sierpnia 2016 r. oraz 5 września 2016 r.  

• Promowano krajowe odmiany (wystawa 40 odmian jadalnych z podziałem na typy kulinarne) na cyklicznie 
odbywającym się w Przysieku, festynie ,,Barwy lata, dary jesieni” w dniu 10 września 2016 r.  

•  Promowano odmiany z Krajowego Rejestru (kolekcja 90 odmian wysadzona na poletkach w Kościerzynie) oraz 
przygotowano wystawę 40 czołowych odmian w produkcji nasiennej w Polsce, wraz z szeroką informacją 
promującą krajowe odmiany ziemniaka, na XXIII Krajowych Dniach Ziemniaka pt. ,,Jesień w polu i ogrodzie- 
Kościerzyński Dzień Ziemniaka”, najważniejsze zagadnienia dotyczyły doskonalenia jakości ziemniaków jadalnych, 
doskonalenia technologii produkcji oraz optymalizacji produkcji zdrowego materiału nasiennego i doboru 
odmian. Impreza odbyła się w dniach 17-18 września 2016 r.  



W 2017 roku: 

• Udział w krajowej Konferencji „Nasiennictwo i Ochrona Ziemniaka” w dniach 7-9 czerwca 2017 roku w 
Dźwirzynie. Na konferencji prezentowany był poster pt. „Kolekcja polowa ziemniaka tetraploidalnego”, 
przedstawiający metodykę pracy oraz wykorzystanie kolekcji w celach naukowych. Promowane były także 
polskie odmiany zgromadzone w Banku Genów Ziemniaka w Boninie w latach 1945-2017.  

• Udział w XXIV Krajowych Dniach Ziemniaka w dniach 26-27 sierpnia 2017 roku w Kalinowej. Podczas Dni 
Ziemniaka prezentowana była kolekcja 70 polskich i zagranicznych odmian ziemniaka tetraploidalnego. 
Przybyłym gościom przekazana została także wiedza na temat tych odmian oraz polskich odmian 
zgromadzonych w Banku Genów Ziemniaka w Boninie w latach 1945- 2017.  

• Udział w szkoleniach dla pracowników WIORIN. Prezentowano kolekcję  polową (70 obiektów) wraz z pełną 
charakterystyką w zakresie szkolenia pracowników jednostek terenowych Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całego kraju w dniach 22-23 czerwca 2017 r. oraz 7 września 2017 r.  

•  Promowano krajowe odmiany (wystawa kolekcji - 40 jadalnych odmian z podziałem na typy kulinarne) na 
festynie „Dary lata, barwy jesieni”, zorganizowanym w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
Oddz. w Przysieku w dniu 09.09.2017 r. 

•  Udział w Sympozjum Naukowym ,,Zasoby Genowe Roślin Użytkowych Na Rzecz Hodowli” w dniach 6-8 
września 2017 roku w Kazimierzu Dolnym. Na konferencji zaprezentowany został poster pt. ,,Zróżnicowanie 
cech odmian wczesnych w kolekcji polowej ziemniaka tetraploidalnego”, przedstawiający różnice w 
morfologii, zawartości skrobi oraz rodzaju typu kulinarnego odmian wczesnych w kolekcji polowej 
ziemniaka tetraploidalnego. Promowane były także polskie odmiany zgromadzone w Banku Genów 
Ziemniaka w Boninie w latach 1945-2017. 

• Udział w spotkaniu w ramach projektu „Smaki Wisły. Cztery Pory Roku’’ zorganizowanym przez Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 29 września 2017r. Zostały tam przedstawione informacje oraz 
zaprezentowane bulwy odmian z kolekcji polowej. 

• Prezentowano kolekcję w polu w trakcie zorganizowanego wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach, szkolenie dla rolników  w dniu 3 lipca 2017 r. 



Podsumowanie wymiernych rezultatów w I etapie PW 
2015-2017:  

 
• Coroczne wysadzanie w latach 2015- 2017 poletek doświadczalnych z polskimi i 

zagranicznymi odmianami ziemniaka z Krajowego Rejestru Roślin Uprawnych oraz 
z Katalogu Europejskiego CCA zabezpieczyło przed utratą poprzez utrzymanie w 
stanie żywym w warunkach ex situ 310 wartościowych odmian; 

• W latach 2015-2017 pula genetyczną ziemniaka tetraploidalnego w Banku Genów 
w Boninie, dzięki materiałom udostępnionym przez polskie i zagraniczne hodowle 
dla kolekcji polowej ziemniaka, została poszerzona o 37 nowych, cennych odmian 
dla przyszłego wykorzystania w pracach badawczych i hodowlanych;  

• Wszystkie obiekty każdego roku zostały dokładnie scharakteryzowane i ocenione 
pod względem cech morfologicznych oraz użytkowych (310 obiektów); 

• Wyniki prac badawczych zostały udostępniane na konferencjach naukowych, 
szkoleniach oraz imprezach branżowych ( 14 działań służących podnoszeniu 
świadomości społeczeństwa na temat wykorzystania zasobów genowych)  

• Udostępnianie informacji oraz bulw obiektów kolekcyjnych doprowadziło do 
zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów 
genowych jak i wartości ziemniaka w nowoczesnym i zbilansowanym żywieniu 
człowieka. 
 



Dziękuję za uwagę 


