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Kolekcja ziemniaka diploidalnego 

• Kolekcja polowo-szklarniowa 

• Kolekcja in vitro 

• Kolekcja w ciekłym azocie 

• Nasiona (centralna przechowalnia KCRZG) 



1. Utrzymanie zasobów genowych gatunków rozmnażanych 
wegetatywnie 

Kolekcja polowo-szklarniowa 

Kolekcja 
Posadzono Zebrano 

polowa 212 207 

szklarniowa 57 47 

suma 269 254 



1. Utrzymanie zasobów genowych gatunków rozmnażanych 
wegetatywnie 

197obiektów diploidalnych 
 

4 rośliny/ obiekt 
788 roślin 



1. Utrzymanie zasobów genowych gatunków rozmnażanych 
wegetatywnie 

W ciekłym azocie utrzymywanych 
jest 96 obiektów w postaci 

merystemów i pyłku ziemniaka 



1. Utrzymanie zasobów genowych gatunków rozmnażanych 
wegetatywnie - podsumowanie 

Typ kolekcji Liczba obiektów 

kolekcja polowa i 

szklarnia 
254 

kolekcja in vitro  
197 

 

kolekcja w ciekłym azocie  96 

kolekcja polowa  + kolekcja in vitro  
12 

 

kolekcja polowa  + kolekcja w ciekłym azocie  
12 

 

kolekcja in vitro  + kolekcja w ciekłym azocie  
74 

 

kolekcja polowa + kolekcja in vitro + kolekcja  
w ciekłym azocie  

5 



2. Gromadzenie obiektów 

1. Kolekcja polowo-szklarniowa 

Skład gatunkowy: acl, chc, dms, grl, phu, tbr, yun 
Cecha wiodąca: obecność genu Ns, warunkującego 
odporność na wirusa S ziemniaka (PVS) 
IHAR-PIB, ONB Młochów 

2. Kolekcja in vitro 

Pochodzenie: S. chacoense 

IHAR-PIB, ONB Młochów 

 

20 obiektów 

DG 13-40 



3. Charakterystyka i ocena zebranych i przechowywanych 
materiałów, w tym: charakterystyka morfologiczna, ocena cech 

użytkowych tj. rolniczych 
 

•20 obiektów nowowprowadzonych do kolekcji polowo-

szklarniowej  oceniono pod względem : 
 cech użytkowych  
 morfologii bulw 

 płodności pyłku  
 kwitnienia roślin  
 pokroju oraz wigoru krzaków 



4. Opracowanie oraz przekazywanie danych paszportowych i 
waloryzacyjnych oraz dokumentacji fotograficznej poszczególnych 

faz rozwojowych dotyczących obiektów z kolekcji do centralnej 
bazy danych EGISET 

 
 

 
 
 
20 obiektów z kolekcji polowo-szklarniowej (mieszańce międzygatunkowe) 
 
1 obiekt z kolekcji in vitro (S. chacoense) 
 

10 fotografii bulw obiektów 

 

  



5. Regeneracja i rozmnażanie nasion i materiałów wegetatywnych 
obiektów kolekcyjnych 

 
 W sumie odnowiono 451obiektów, które stanowią 

kolekcję polowo-szklarniową i kolekcję in vitro  

Kolekcja polowo-
szklarniowa 

 
rozmnożono 

wegetatywnie 254 

obiekty 

Kolekcja in vitro 
 

Regeneracja/odnowienie 
197 obiektów 

Przeszczepiając łącznie 
3250 roślin 



7. Udostępnianie zasobów genowych i informacji zgodnie z 
obowiązującymi międzynarodowymi umowami, standardami i 

obowiązującymi procedurami w ramach obszaru (zgodnie z 
zapotrzebowaniem odbiorców)  

 
 

•1 obiekt (4 rośliny)  - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 

•11 obiektów (130 roślin) – pracownie w IHAR-PIB, Oddział Młochów 

• 1 obiekt (5 roślin) – Kmetijski Institut, Słowenia 

 



10. Systematyczne przekazywanie informacji o planowanym 
uczestnictwie w działaniach służących podnoszeniu świadomości 

społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów 
genowych 

 
 

•  opracowanie artykułu z opisem kolekcji oraz fotografiami obiektów 

na stronę PW 



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

roku  
 
 

Udział w spotkaniu koordynacyjnym (07.06.2017 r.), 
dotyczącym opracowania projektu programu ochrony 

roślinnych zasobów genowych, który będzie realizowany 
po 2020 roku 



Cel Nazwa miernika 

Wartość docelowa 
(planowana) / wartość 
uzyskana (osiągnięta) 

miernika w 2017r. 
Zabezpieczenia przed utratą 

zasobów genowych roślin 
rolniczych i innych użytkowych (z 

wyłączeniem roślin ogrodniczych), 
ich dzikich krewniaków i roślin 

towarzyszących uprawom polowym 
poprzez ich zbiór, utrzymywania w 
stanie żywym w warunkach ex situ, 

charakterystyki i oceny dla 
obecnego i przyszłego 

wykorzystania w hodowli nowych 
odmian, prac badawczych i 

działalności szkoleniowej na rzecz 
wyżywienia i zrównoważonego 
rolnictwa oraz rozwoju terenów 

wiejskich. 

liczba ekspedycji 
kolekcyjnych: 

0/0 

liczba obiektów 
rozmnożonych, 

scharakteryzowanych i 
ocenionych: 

20/20 

liczba działań służących 
podnoszeniu 
świadomości 

społeczeństwa: 

0/0 

liczba publikacji, opinii i 
raportów: 

1/1 

Mierniki dla zadania uzyskane w 2017roku 
 



Miernik dla zadania  

Nazwa miernika 
Wartość bazowa 

(na rok 2017 

Dotychczas 
uzyskana 
wartość 
miernika  

Wartość 
docelowa na 

rok 2017 

Wartość uzyskana  
W roku 2017 

Liczba ekspedycji 
kolekcyjnych 

Liczba obiektów 
rozmnożonych, 
scharakteryzowanych i 
ocenionych 

291 316 336 336 

Liczba działań służących 
podnoszeniu 
świadomości 
społeczeństwa 

1 1 0 0 

Liczba publikacji, opinii i 
raportów 

0 1 2 1 

Mierniki dla zadania uzyskane w latach 2015 - 2017 
 



Podsumowanie I etapu  

1. Utrzymywano łącznie 467 obiektów 

2. Wprowadzono 54 nowe obiekty 

3. Scharakteryzowano 311 obiektów 

4. Przekazano dane paszportowe dla 640 obiektów i dane 

waloryzacyjne dla 284 obiektów oraz 10 fotografii 

obiektów 

5. Zregenerowano 197 obiektów i rozmnożono 

wegetatywnie 291 obiektów – łącznie 488 

6. Udostępniono 117 obiektów 5 instytucjom  

7. Zaprezentowano kolekcję w postaci plakatu na V 

Polskim Kongresie Genetyki oraz w artykule na stronie 

web PW  



Podsumowanie I etapu  

• Kolekcja ziemniaka diploidalnego stanowi cenne źródło 

materiału roślinnego dla projektów badawczych i 

hodowlanych 

• Systematycznie są przekazywane dane do bazy EGISET 

– możliwość zapoznania się z ofertą kolekcji 

• Obiekty prowadzone są w różnych typach kolekcji – 

łatwość dostępu do poszczególnych obiektów, wymiany 

w kraju i zagranicą 

• Możliwość promowania zasobów kolekcji 



Dziękuję za uwagę 

Wykonawcy: 

• mgr Iwona Wasilewicz-Flis – kolekcja polowo-szklarniowa 

• mgr Danuta Strzelczyk-Żyta – kolekcja in vitro 

• dr Paulina Smyda-Dajmund – kriokonserwacja 


