
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 

umowa nr 7/PW 1.2 – IWNiRZ Poznań/KCRZG/2017 

Prowadzenie kolekcji zasobów genowych lnu, konopi 

oraz chronionych i rzadkich roślin leczniczych w ramach  

programu wieloletniego - uchwała RM nr 104/2015

Sprawozdanie z realizacji ochrony lnu zwyczajnego  

(Linum usitatissimum L.) w 2017 r. oraz podczas I etapu 

programu wieloletniego obejmujacego lata 2015-2020



Program wieloletni 2015 - 2020: „Tworzenie 

naukowych podstaw postępu biologicznego 

i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem 

innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa 

oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, 

z wyłączeniem zadań 1.3 i 1.7

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 (Ad.1 – Ad.12)



W ramach zadania zrealizowano następujące cele:

Ad. 1) od 2015 - 2017r. - utrzymywano zasoby genowe 

10 gatunków rodzaju Linum w kolekcjach ex situ, 



Ad. 2) Gromadzono, w drodze wymiany, wartościowe 

obiekty lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)

Kolekcja gatunku len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) 

liczy obecnie 835 obiektów, przechowywanych w 

Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 

(KCRZG) w IHAR - PIB w Radzikowie.

W roku 2017 zgromadzono 4 następujące obiekty lnu: 

Canadian Green Seed (INF00670), Germes (INF00708), 

KLN-1 (INF00710) i Mestny (INF00710). 

W latach 2015-2017 kolekcja lnu powiększyła się o 7 

obiektów:  w 2017 r. o 3 obiekty:  o odmianę włóknistą Jan, 

wyhodowaną w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin 

Zielarskich, odmianę Raciol, od czeskiego hodowcy -

Agritec oraz obiekt lnu, pochodzący z Hunan w Chinach.



Ad. 3) Przeprowadzono charakterystykę morfologiczną 46 

obiektów lnu, w tym identyfikację botaniczną (46) oraz ocenę 

cech rolniczych (20), w tym technologicznych lnu (20)

W 2017 roku wytypowano 2 odmiany lnu pod kątem 

usunięcia jednej próby z KCRZG, gdyż każda z odmian 

jest niepotrzebnie przechowywana pod dwoma numerami 

przechowalni długoterminowej w komorach chłodniczych: 

Fortuna (165508) = Fortuna (165609). 

MAROKAŃSKI (165727) = MAROKAŃSKI (165670)

W latach 2015-2017 ustalono, że 3 obiekty lnu są 

przechowywane pod dwoma numerami przechowalni 

KCRZG: Hunia (163611 i 165611), I-7 (165540 i 165660) 

oraz Iduna (165568 i 165754) oraz wytypowano 2 

duplikaty: NIKE (166051) = PEK 382 (165803) i BRYTA 

(165727) = PET 79 (165504).





Ad. 3) Przeprowadzono charakterystykę morfologiczną, 

w tym identyfikację botaniczną dla 44 obiektów lnu 

(Linum usitatissimum L.) w 2017 r. 

• Charakterystyka morfologiczna, w tym identyfikacja 

botaniczna obejmowała następujące cechy: 

• kształt kwiatu (od 2015-2017r. – 84 obiekty lnu)

• kropkowanie działek kielicha (od 2015-2017r. – 84 obiekty 

lnu)

• barwa płatków korony ( od 2015-2017r – 128 obiektów) 

• podłużne zagniecenia płatków korony (od 2015-2017r. – 84 

obiekty lnu)

• pręcik: barwa pylników (od 2015-2017 – 84 obiekty lnu)

• pręcik: barwa nitek na wierzchołku (od 2015-2017r. - 84)

• barwa szyjki słupka przy podstawie (od 2015-2017r. - 84)



Waloryzacja cech morfologicznych:

kropkowanie działek kielicha





Identyfikacja botaniczna: 

pręcik: barwa pylników



Barwa płatka korony, podłużne zagniecenie płatka, 

wielkość korony



Barwa pylników, 

pręcik: barwa nitek na wierzchołku



Barwa szyjki słupka przy podstawie

(na zdjęciu: słupek wystaje) 



Ad. 3) Zakresy zmienności cech 

morfologicznych – 20 obiektów lnu 

(L. usitatissimum L.) z doświadczenia 

polowego założonego w 2017 r. 

(w nawiasie: wyniki zakresów zmienności 

lnu zwyczajnego z lat 2015 – 2016)

• długość ogólna [cm]: 54,6 – 101,6 oraz (59  – 75,5) 

• długość techniczna [cm]: 40,7 – 83,1 oraz (42,5 – 60,0)

• długość wiechy [cm]: 8,3 – 28,3 oraz (6,3 – 15,8)

• średnica łodygi lnu [mm]: 1,3 – 2,5 oraz (1,5-2,1)

• wysmukłość łodygi: 208 – 488 oraz (208 – 488)  

• liczba rozgałęzień wiechy pierwszego rzędu [szt.]: 2,9 – 7,5 

• wypełnienie torebek nasiennych [szt.]: 5,5 – 8,8 nasion w 1

• masa 1000 nasion [g]: bardzo niska czyli < 4,50 g u 1obiektu 

lnu, niska u 18 obiektów i średnia u 5 obiektów lnu oraz (niska 

u 120 obiektów i średnia czyli 7,50 – 10,49 g u 8 obiektów lnu)



Ad. 3 Zakresy zmienności cech 

rolniczych dla 20 obiektów  lnu 

zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)

- plony z poletek 1,6 m2 – Pętkowo 

2017r. 

• plon ogólny [kg/poletko]: 0,578 (Marokański) 

– 2,300 (AC Mc Duff) 

• plon słomy [kg/poletko]: 0,353 (Marokański) 

– 1,740 (Fortuna)

• plon nasion [kg/poletko]: 0,137 (Marokański) 

– 0,593 (Bukoz)

• od 2015 – 2017r. zawartość włókna [%]: 

11,5 -26,8





Ad. 3) Ocena cech jakościowych, w tym 

technologicznych

• W 2017 r. przeprowadzono ocenę 46 obiektów lnu pod 

względem cech technologicznym czyli zawartości tłuszczu 

w nasionach oraz kwasów tłuszczowych w oleju z nasion: 

nasyconych i nienasyconych (oleinowego, linolowego i alfa-

linolenowego, najważniejszego dla zdrowia, prekursora 

tłuszczy z rodziny omega-3.

• Wyniki opracowano i przedstawiono w publikacji, złożonej 

do druku we Fragmenta Agronomika. 

• Wyniki badań cech technologicznych dla 46 obiektów lnu 

w 2017 r. zostały wykonane w IHAR - PIB Oddział Poznań. 

• Łącznie w latach 2015-2017, pod względem cech 

technologicznych, oceniono 66 obiektów lnu zwyczajnego.



Ad. 4) Opracowano oraz przekazywano dane 

paszportowe i waloryzacyjne oraz dokumentację 

fotograficzną obiektów z kolekcji do centralnej bazy 

danych EGISET

• W systemie EGISET dane paszportowe posiadają 829 

obiekty lnu (Linum usitatissimum L.), czyli wszystkie które 

są przechowywane w Krajowym Centrum Roślinnych 

Zasobów Genowych IHAR w Radzikowie.   

• Dokumentację fotograficzną dotyczącą waloryzowanych 

obiektów lnu z kolekcji do centralnej bazy danych EGISET 

przesłano 18.09 br. za pomocą tymczasowego konta FTP,  

z wysianych poletek z lnem zwyczajnym z doświadczenia 

polowego z 2017 roku. W roku 2016 także przesłano 

dokumentację fotograficzną (25.08.2016) waloryzowanych 

obiektów lnu. Zdjęcia doświadczeń z Pętkowa (woj. 

wielkopolskie) zostały pobrane przez pracowników IHAR-

PIB w Radzikowie.



Ad. 5) Regenerowano i rozmnażano nasiona lnu 

zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)

- W 2017 r. łączna liczba zregenerowanych (24) 

i rozmnażanych (20) obiektów lnu wynosiła 44

-Od 2015-2017 r. zregenerowano 128 i rozmnożono 148 

obiektów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.).



Ad. 6) Przekazano nasiona pozyskanych obiektów lnu 

do długoterminowej przechowalni do KCRZG, IHAR-PIB:

- w 2017 r. – 7 obiektów lnu zwyczajnego

- od 2015 – 2017r. – 93 obiekty lnu (L. usitatissimum L.)



Ad. 7) Udostępniano zasoby genowe  oraz informacje 

zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi umowami -

27 obiektów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) 

2017 r.

W 2017 r. nasiona odmiany włóknistej przekazano odbiorcy 

krajowemu indywidualnemu, współpracującemu 

z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, w celu odtworzenia 

procesu pozyskiwania przędzy lnianej za pomocą starych 

urządzeń i technik. Przesłano także nasiona instytucjom 

naukowym: 4 próby do badań związków bioaktywnych na 

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Bydgoszczy; odmianę oleistą Bukoz firmie Geves, do Muzeum 

Wsi Lubelskiej oraz 20 obiektów lnu do poznańskiego 

oddziału Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, w celu 

przeprowadzenia analiz zawartości tłuszczu oraz składu 

kwasów tłuszczowych w oleju z nasion, pochodzących z 

kolekcji lnu (L. usitatissimum L.).



Ad. 7) W latach 2015-2017 udostępniono łącznie 101 prób lnu 

z kolekcji lnu zwyczajnego (L. usitatissimum L.) zgodnie 

z zapotrzebowaniem użytkowników.

.
• Udostępniono nasiona stowarzyszeniu: Wioska Gotów

• Z IWNiRZ przesłano łącznie 101 obiektów; 6 obiektów nie 

wymagało umów, ponieważ były to odmiany uprawne lnu 

włóknistego, hodowli IWNiRZ, będące aktualnie w uprawie 

(Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie). 

• Naszymi partnerami są także muzea, którym 

przekazujemy snopki, informacje oraz nasiona odmian lnu 

włóknistego: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 

w Chorzowie”, Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie w celu 

działalności edukacyjnej, w zakresie ochrony 

bioróżnorodności, przerobu  i uprawy. Kolekcja lnu była 

także promowana w Biskupinie, gdzie pokazywano proces 

technologiczny wydobywania włókna lnianego.



Ad. 8) W 2017r. współpracowano z krajowymi 

użytkownikami zasobów genowych, zagranicznymi 

bankami genów i międzynarodowymi organizacjami.

W 2017 roku w ramach kolekcji lnu współpracowano z 

krajowymi użytkownikami zasobów genowych (6), 

zagranicznymi bankami genów (1) i międzynarodowymi 

organizacjami (1) Łączna liczba współpracujących 

jednostek (8). Prowadzono współpracę z: Katedrą Metod 

Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, IHARem - Oddziałem w 

Poznaniu, Katedrą i Zakładem Bromatologii Uniwersytetu 

Medycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badan Żywności PAN, 

Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Etnograficznym w 

Krakowie, Agritec w Sumperku oraz pracujemy w grupie 

roboczej European Cooperative Programme (ECP/GR).



Ad. 8) W latach 2015 – 2017 współpracowano także 

z zagranicznymi bankami genów i międzynarodowymi 

organizacjami, w zakresie lnu zwyczajnego.

• Współpracowano z bankiem genów w Czechach w Agritec, 

z którego otrzymano nową odmianę lnu oleistego Linum

usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa 

et Danert, o nazwie Raciol. 

• W ramach współpracy w grupie roboczej ds. roślin włóknistych 

ECP/GR przygotowano i wysłano koordynatorowi European

Cooperative Program, panu Martinowi Pavelkowi z Czech, 

informacje na temat procedur prowadzenia i przechowywania 

kolekcji lnu w Polsce.

• Współpracowano także z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań 

Żywności PAN, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” 

w Chorzowie, Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, Masłomęckim

Stowarzyszeniem Wioska Gotów, Muzeum Archeologicznym 

w Biskupinie i osobami prywatnymi.



Ad. 9) Przygotowano podsumowanie z realizacji zadań 

pierwszego etapu programu wieloletniego od 2015 – 2017 r., 

w zakresie prowadzenia kolekcji zasobów genowych lnu 

Brano udział w 6 konferencjach naukowych i w Festiwalu Nauki

1. VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego: 

„Badania i innowacje w produkcji roślinnej”, Kraków 17-19.09.2015 r.

2. XXXIII Konferencja Naukowa: „Rośliny oleiste – Postępy 

w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”, Poznań 5-6.04.2016 r. 

3. XIX Festiwal Nauki i Sztuki; Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

4. XLVI Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych: „Kolekcje roślin użytkowych 

w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020”, Koryciny 13-16.06. 

2016 r. 

5. 16. Sejmik Zielarski: „Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie”, 

Stęszew 17-18.06.2016 r.

6. Sympozjum Naukowe: „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz 

hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8.09.2017 r. 

7. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego: 

„Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”, Rzeszów 11 –

13.11.2017 r.  



Ad. 9) Przedstawiono podsumowanie z realizacji działań 

I etapu programu wieloletniego od 2015 – 2017 r., 

w zakresie prowadzenia kolekcji zasobów genowych lnu 

Wyniki badań przedstawiono w 9 publikacjach

1. Praczyk M., Heller K., Silska G., Baraniecki P. Analysis of accumulation of 

cadmium in seeds of selected breeding linseed (Linum usitatissimum L.) 

genotypes cultivated for medicinal purposes, Herba Polonica 2015, 

61(1):19-30

2. Silska G., Bocianowski J., Nowosad K., Praczyk M. Evaluation of some 

morphological traits of flax gene resources collected within 1955-1971 in 

Poland (Linum usitatissimum L.), Rośliny Oleiste 2015 (36): 85-96

3. Silska G.; Polska kolekcja lnu źródłem nasion o terapeutycznym działaniu, 

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2016 (4): 73-81

4. Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wysakowska I., Silska 

G., Zmienność morfologiczna ziaren pyłku odmian lnu zwyczajnego (Linum

usitatissimum L.) pochodzących z różnych części świata, Rośliny Oleiste 

2016 (37): 83-96



Ad. 9) Wykaz publikacji cd. 

6. Walkowiak M., Spasibionek S., Krótka K., Wielebski F., Michalski 

K., Silska G., Praczyk M.,  Ocena zmienności i współzależności cech 

jakościowych i agronomicznych kolekcji lnu oleistego (Linum

usitatissimum L.); Fragmenta Agronomika 2016 (w druku) 

Silska G., Opis dwunastu dawnych odmian lnu wyhodowanych w 

Polsce,  Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2017 (3): 111 – 122

7. Silska G., Genetic resources of flax (Linum usitatissimum L.) as very

rich sources of alfa-linolenic acid, Herba Polonica – zaakceptowano 

do druku

8. Silska G., Gatunek len zwyczajny w prewencji chorób 

nowotworowych; materiały konferencyjne „Medycyna naturalna w 

onkologii” – str. 13, złożono do druku w monografii

9. Silska G., Konopie (Cannabis) źródłem kanabinoidów, które można 

zastosować w terapii, zaakceptowano do druku w Postępach 

Fitoterapii



Ad. 9) Przygotowano 10 streszczeń w materiałach 

konferencyjnych podczas I etapu programu 

wieloletniego od 2015 – 2017 r.

1. Walkowiak M., Silska G., Michalski K., Praczyk M. 2016 

Charakterystyka kolekcji lnu oleistego (Linum usitatissinum L.) 

zróżnicowanego pod względem zawartości tłuszczu i składu kwasów 

tłuszczowych w oleju z nasion; Streszczenia z konferencji Rośliny Oleiste 5-

6.04.2016 r. Poznań, str. 71-72 

2. Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wysakowska I., Silska 

G. 2016 Zmienność morfologiczna ziaren pyłku odmian lnu zwyczajnego 

(Linum usitatissimum L.), pochodzących z różnych części świata; 

Streszczenia z konferencji Rośliny Oleiste 5-6.04.2016, str. 69-71

3. Praczyk M., Silska G. Wstępne wyniki hodowli nowych odmian lnu o 

wysokim plonie nasion i włókna jednopostaciowego w celu zwiększenia 

opłacalności uprawy; Streszczenia z konferencji Rośliny Oleiste 5-6.04.2016

r. Poznań, str. 73

4. Silska G. Len w walce z chorobami cywilizacyjnymi – kwas tłuszczowy 

linoLENowy; Streszczenia z XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych 

61, 13-16.06. 2016r., Koryciny, str. 61



Ad 9) Wymierne rezultaty prac, w zakresie lnu 

- streszczenia w materiałach konferencyjnych

5. Silska G. The Polish flax collection – a source of seeds with therapeutic

activity; Streszczenia z 16. Sejmiku Zielarskiego  „Zielarstwo i ziołolecznictwo 

w Polsce i na świecie”, 17-18.06.2016 r. Stęszew, str. 61

6. Silska G. Charakterystyka kolekcji lnu pod względem pochodzenia; 

Streszczenia z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Nauka dla 

Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”, 30.01 -3.02.2017 r. Zakopane, 

str. 217

7. Silska G. Gatunek len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) w prewencji 

chorób nowotworowych; Streszczenia z IV konferencji „Rośliny zielarskie, 

kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w 

onkologii”, 11-12.05. 2017 r. Krosno, str. 13

8. Silska G. Promocja lnu zasobnego w związki bioaktywne chroniące 

zdrowie; Streszczenia z Sympozjum Naukowego „Zasoby genowe roślin 

użytkowych na rzecz hodowli”, 6-8.09. 2017 r. Kazimierz Dolny, str. 79

9. Silska G. Gromadzenie i zachowanie w Polsce zasobów genetycznych 

Linum usitatissimum L. szansą na powrót do uprawy lnu zwyczajnego; 

Steszczenia z VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa 

Agronomicznego: „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w 

Polsce”,11–13.11.2017r., str. 61



Ad 9) Wymierne rezultaty prac, w zakresie lnu  

- I etap programu wieloletniego od 2015 – 2017 r.

10. Silska G., Mańkowska G. Udostępnianie zasobów genetycznych rodzaju 

Linum oraz rodzaju Cannabis; Steszczenia z VII Konferencja Naukowa 

Polskiego Towarzystwa Agronomicznego: „Bioróżnorodność – nowe wyzwania 

dla rolnictwa w Polsce”,11–13.11.2017r., str. 62

Przygotowano 9 posterów, które prezentowano 

na 6 konferencjach naukowych
1. Silska G., Praczyk M. „Ochrona zasobów genowych rodzaju Linum w 

Polsce” (VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Badania i 

innowacje w produkcji roślinnej”, 21-22.11.2015r., Kraków)

2. Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wysakowska I., Silska 

G. 2016 „Zmienność morfologiczna ziaren pyłku odmian lnu zwyczajnego 

(Linum usitatissimum L.), pochodzących z różnych części świata” (XXXIII 

konferencja naukowa: Rośliny Oleiste 5-6.04.2016 Poznań)

3. Walkowiak M., Silska G., Michalski K., Praczyk M. 2016 

„Charakterystyka kolekcji lnu oleistego (Linum usitatissinum L.) 

zróżnicowanego pod względem zawartości tłuszczu i składu kwasów 

tłuszczowych w oleju z nasion”(XXXIII konferencja naukowa: Rośliny Oleiste 

5-6.04.2016 Poznań)



Ad. 9) I etap programu wieloletniego od 2016 – 2017 r.

-postery 
4. Praczyk M., Silska G. 2016 Wstępne wyniki hodowli nowych odmian lnu o 

wysokim plonie nasion i włókna jednopostaciowego w celu zwiększenia opłacalności

uprawy (XXXIII konferencja naukowa: „Rośliny Oleiste – Postępy w gentyce, hodowli 

i analityce lipidów” 5-6.04.2016 Poznań)

5. Silska G. Len w walce z chorobami cywilizacyjnymi – kwas tłuszczowy alfa-

linolenowy. Konferencja Naukowa: „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej 

strategii ochrony świata roślin 2020”, Koryciny, 13-16 czerwca 2016r. 

6. Silska G. 2016 Polska kolekcja lnu – źródłem nasion o terapeutycznym działaniu 

(16. Sejmik Zielarski „Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie”; Stęszew 17-

18.06.2016 r.)

7. Silska G. 2016 Promocja lnu zasobnego w związki bioaktywne chroniące 

zdrowie(Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, 

6-8.09. 2017 r. Kazimierz Dolny)

8. Silska G. Gromadzenie i zachowanie w Polsce zasobów genetycznych Linum

usitatissimum L. szansą na powrót do uprawy lnu zwyczajnego (VII Konferencja 

Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego: „Bioróżnorodność – nowe 

wyzwania dla rolnictwa w Polsce”,11–13.11.2017r 

9. Silska G. Udostępnianie zasobów genetycznych rodzaju Linum oraz rodzaju 

Cannabis (VII Konferencja Naukowa PTA „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla 

rolnictwa w Polsce”,11–13.11.2017r.



Ad. 10) Systematycznie przesyłano informacje o planowanym 

uczestnictwie w działaniach służących podnoszeniu 

świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych 

zasobów genowych lnu (Linum usitatissimum L.) – 2017 r.
Na 14 dni przed planowanym udziałem na konferencji w Rzeszowie, w „Festynie 

Archeologicznym” w Biskupinie oraz w festynie „Floralia” powiadomiono 

koordynatora programu wieloletniego oraz przygotowano we  współpracy z IHAR 

informacje, które zostały umieszczone na stronach internetowych KCRZG:

http://pw.ihar.edu.pl/aktualnosci/swieto-kwiatow-i-ziol-floralia

Przesłano 5 streszczeń opublikowanych w materiałach konferencyjnych

oraz 1 publikację, w zakresie lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.):

1. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Charakterystyka-kolekcji-lnu-pod-wzgledem-

pochodzenia.pdf

2. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Skann.jpg

3. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Zasoby-genowe-ksiazka-streszczn3.pdf

4. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Silska-Gromadzenie-i-zachowanie-w-

Polsce.pdf

5. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Silska-udostepnianie-zasobow-

genetycznych.pdf

6. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/ZDR3-2017-SILSKA.pdf

http://pw.ihar.edu.pl/aktualnosci/swieto-kwiatow-i-ziol-floralia
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Charakterystyka-kolekcji-lnu-pod-wzgledem-pochodzenia.pdf
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Skann.jpg
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Zasoby-genowe-ksiazka-streszczn3.pdf
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Silska-Gromadzenie-i-zachowanie-w-Polsce.pdf
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Silska-udostepnianie-zasobow-genetycznych.pdf


Ad. 10) W 2017 r. podjęto 5 działań służących podnoszeniu 

świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych 

zasobów genowych lnu zwyczajnego (L. usitatissimum L.)

W 2017 r. na strony IHAR przesłano także 3 postery, w zakresie lnu:

1. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/14-Silska-Promocja-lnu-zasobnego.pdf

2. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/PTARZeszow2017-powrot-lnu.pdf

3. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/PTA-Rzeszow2017-udostepnianie.pdf

W 2017 r. przeprowadzono dwa szkolenia 

1. dnia 11.10.2017 r. – „Wykorzystanie lnu i konopi w racjonalnym żywieniu.”

2. dnia 10.11.2017 r. – „Prozdrowotne właściwości lnu i konopi.”

W 2016 r. przesłano do IHAR 7 informacji o znaczeniu zasobów genowych lnu

1. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/1.2-Poz.-15-Wykaz-publikacji-Walkowiak-

Streszczenie-R.O.-len-2016-1.pdf

2. http://www.pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/RO-16.pdf

3. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/konferencja-2016-1.pdf

4. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/R.O.-len-2016.pdf

5. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Poster-2016.pdf

6. http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/poster-Koryciny-2016r-do-IHAR.pdf

http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/14-Silska-Promocja-lnu-zasobnego.pdf
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/PTARZeszow2017-powrot-lnu.pdf
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/PTA-Rzeszow2017-udostepnianie.pdf
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/1.2-Poz.-15-Wykaz-publikacji-Walkowiak-Streszczenie-R.O.-len-2016-1.pdf
http://www.pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/RO-16.pdf
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/konferencja-2016-1.pdf
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/R.O.-len-2016.pdf
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/Poster-2016.pdf
http://pw.ihar.edu.pl/assets/Uploads/poster-Koryciny-2016r-do-IHAR.pdf


Ad 11) Przygotowano i przekazano do koordynatora 

Obszaru 1 - stare odmiany z kolekcji lnu zwyczajnego 

(Linum usitatissimum L.) oraz snopki lnu włóknistego 

w celu prezentacji na targach i wystawach.

W 2017 r. z kolekcji lnu 

zwyczajnego (L. usitatissimum ) 

przekazano wykreślone w 2017 r. 

z listy roślin rolniczych COBORU 

odmiany lnu włóknistego: 

Artemida, Temida, Atena i Luna.

W 2016 r. opracowano ulotkę 

informacyjną na temat 

prowadzenia kolekcji zasobów 

genowych lnu, która była 

rozpowszechniana na Targach w 

Częstochowie na stoisku IHAR.



Ad 12) Uczestniczono w opracowaniu założeń projektu 

programu ochrony roślinnych zasobów genowych, który 

będzie realizowany po 2020 roku.  

Rozpoczęto konsultacje dotyczące założeń programu 

wieloletniego na spotkaniu koordynacyjnym, w dniu 

24.05.2016 r., w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –

Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie. 


