
Programu Wieloletniego  
 

„Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów 
genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz 

bezpieczeństwa żywnościowego kraju”  

 
w roku 2018 

 
realizowanego we współpracy IHAR-PIB z IO 

Zakresy merytoryczne oraz szczegółowe działania 
zaplanowane do realizacji w ramach zadań w Obszarze I 

 
Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych 



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 
Bez zmian  



 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 
Bez zmian 



Kolekcje roślin użytkowych objętych Programem 

Bez zmian 
 

 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 

 



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;  

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

3. koordynacja oraz przekazywanie informacji wykonawcom zadań nt. spotkań i szkoleń 
prowadzonych w ramach realizacji Obszaru I Programu; w tym: 

• organizacja spotkań koordynacyjnych z wykonawcami zadań Obszaru I Programu 

• zorganizowanie seminarium zdawczo-odbiorczego dla wykonawców Obszaru I  
Usunięto podpunkty: 
• zorganizowanie spotkania koordynacyjnego członków Rady Banku Genów i wykonawców obszaru I,  
• zorganizowanie seminarium zdawczo-odbiorczego dla wykonawców realizujących zadania w obszarze 1, 
• przygotowanie planu szkoleń na rok 2017,  
• regularne informowanie wykonawców o zaplanowanych spotkaniach, szkoleniach i ekspedycjach terenowych 

w obszarze 1; 

 
4. (ROZSZERZONO) koordynacja organizacji ekspedycji terenowych i wyjazdów  

4a. przekazanie planu ekspedycji do MRiRW do dnia 31.05.2018 r.  

5. (ROZSZERZONO) wizytacja 4 kolekcji i przekazanie do MRiRW  

5a. Przekazanie wniosków wynikających z wizytacji do MRiRW do 2 tyg. po wizytacji 



Zad. 1.1 - Koordynacja 

6. (ROZSZERZONO) opracowanie sprawozdań okresowych dla MRiRW  

6a. Raportowanie do MRiRW liczby zweryfikowanych i opisanych na rzecz hodowli 
obiektów zasobów genowych, w terminie do 10 dnia po zakończeniu II, III i IV 
kwartału 2018 r.     

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

8. (ROZSZERZONO) opracowywanie wytycznych w zakresie wdrażania m.in. umów i 
dokumentów międzynarodowych oraz kontrola realizacji zadań z nich wynikających, w 
szczególności: 

a) udział w pracach Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej ds. Roślinnych Zasobów 
Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa - analiza wdrażania drugiego globalnego 
planu działania – 2GPA - udział w przygotowaniu stanowisk do 9 sesji ww. grupy; 

b) raportowanie do MRiRW na temat wskaźnika 2.5.1 dla Celów Zrównoważonego 
Rozwoju Agendy 2030 (2.5.1 Number of plant and animal genetic resources for food 
and agriculture);  
aktualnego wykazu obiektów gatunków wymienionych w załączniku 1 do ITPGRFA 

(Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia 
i Rolnictwa) i innych gatunków włączonych do MLS (Systemu Wielostronnego) przez 
KCRZG oraz inne jednostki (w oparciu o dane z Zad. 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5).  

c) raportowanie do MRiRW liczby podpisanych przez KCRZG SMTA (Standardowych 
Porozumień o Transferze Materiału) (w oparciu o dane z Zad. 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5).  



Zad. 1.1 - Koordynacja 

9. koordynowanie realizacji działań krajowych przyjętych w ramach współpracy 
Europejskiego Programu Kooperacyjnego Zasobów Genetycznych Roślin ECPGR, 

9.a. Usunięto: udział w Komitecie Sterującym i innych organach zarządzających 
Europejskim Programem Kooperacyjnym Zasobów Genetycznych Roślin 

10. udział w pracach krajowych i zagranicznych związanych z realizacją Programu ECPGR, 

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

12. (UZUPEŁNIONO) Analiza i przekazanie uwag do projektu Raportu o stanie światowej 
różnorodności biologicznej, opracowanego przez Komisję ds. Zasobów Genetycznych 
dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO w terminie do 4 czerwca 2018 r.     

Miernik dla zadania 1.1 

Nazwa miernika 

Wartość 

bazowa 

na rok 2018 

  

Dotychczas 

uzyskana 

wartość 

miernika*   

  

Wartość 

docelowa 

na rok 

2018 

Wartość 

oczekiwana 

do uzyskania  

w roku 2018 

liczba działań służących podnoszeniu świadomości 

społeczeństwa 
3 3 4 1 



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) 



Punkty: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 - brak zmian w zakresach merytorycznych w stosunku do 
poprzedniego roku. 

1. utrzymanie zasobów genowych  
 

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

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; 
 
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; 

Zad. 1.2 



(ROZSZERZONO) 

4. opracowanie oraz wprowadzanie danych paszportowych i waloryzacyjnych bezpośrednio 

do bazy danych EGISET (bieżących i zaległych), tj.:   

a) dokonanie weryfikacji istniejących danych paszportowych, a w szczególności:  

• identyfikacji botanicznej (dla obiektów określonych jedynie nazwą rodzajową),  

• określenia praw osób trzecich,  

• podania statusu biologicznego (np. odmiana hodowlana, linia hodowlana),  

• podania dostępności dla kolekcji wegetatywnych; 

b) dokonanie weryfikacji istniejących danych waloryzacji, 

d) przekazywanie administratorowi bazy EGISET (Zad. 1.5) informacji o liczbie umów SMTA 

oraz o liczbie  wszystkich zawartych dla danego gatunku uproszczonych protokołów 

udostępniania, które zostały zawarte poza systemem elektronicznym EGISET (wraz z 

podaniem danych liczbowych za rok 2018 dla wszystkich podpunktów).  

Zad. 1.2 



Zad. 1.2 

5. regeneracja i rozmnażanie nasion i materiałów wegetatywnych obiektów kolekcyjnych; 

6. przekazywanie po regeneracji nasion do długoterminowej przechowalni nasion KCRZG, 

przekazanie 5 kłosów/kolb / wiech / strąków obiektów regenerowanych 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 - przekazywanie administratorowi bazy 

EGISET (Zad. 1.5) informacji o liczbie umów SMTA 

 

8. współpraca z krajowymi użytkownikami zasobów genowych, zagranicznymi bankami 

genów i międzynarodowymi organizacjami. 

 

9. (UZUPEŁNIONO) Określenie stanu liczbowego dla każdej z kolekcji, zgodnie ze wzorem: 

Liczba 
obiektów w kolekcji  - 

ogółem1) 

Liczba obiektów z 
kolekcji  posiadających 

dane paszportowe w bazie 
EGISET 

Liczba obiektów z 
kolekcji  posiadających 

dane oceny w bazie EGISET 

Liczba obiektów z 
kolekcji  włączonych do 

MLS 

        

1) Liczba wszystkich obiektów żywych w kolekcji  



Współpraca: IHAR-PIB – jednostki zewnętrzne w ramach umów 
Brak zmian   

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 

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, 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. 
Brak zmian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mierniki dla zadania 1.2 

Nazwa miernika 
Wartość bazowa 

na rok 2018 

  

Dotychczas 

uzyskana 

wartość 

miernika*  

  

Wartość 

docelowa 

na rok 

2018 

Wartość 

oczekiwana 

do uzyskania   

w roku 2018 

liczba ekspedycji kolekcyjnych 30 38 40 10 

liczba obiektów rozmnożonych, 

scharakteryzowanych i ocenionych 
3 000 4 801 4 000 1 000 

liczba działań służących podnoszeniu 

świadomości społeczeństwa 
72 72 96 24 

liczba publikacji, opinii i raportów 51 51 68 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 



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). 

Współpraca: IO-PIB – jednostki zewnętrzne w ramach umów 
Brak zmian   



Zad. 1.4.  
 

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

1. (ROZSZERZONO) zarządzanie zbiorami (kolekcja bazowa, kolekcja aktywna), w tym 
monitorowanie żywotności zbiorów, dostępności i ilości nasion danego obiektu – w tym 
prowadzenie inwentaryzacji zbiorów w celu określenia liczby obiektów żywych  
 

a szczególnie we współpracy z administratorem bazy EGISET (Zad. 1.5) i kuratorami 
porządkowanie obiektów przechowywanych pod kilkoma numerami akcesyjnymi, 
rozpoczynając od gatunków w załączniku 1 do Międzynarodowego Traktatu  ITPGRFA, i innych gatunków 
włączonych przez KCRZG i inne jednostki do Systemu Wielostronnego –MLS  

celem przedstawienia do MRiRW aktualnego wykazu zasobów genetycznych 



Zad. 1.4.  
 

Prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni i herbarium  

Punkty: 2, 3, 5, 6 - brak zmian w zakresach merytorycznych w stosunku do poprzedniego roku 
 
2. współpraca z prowadzącymi kolekcje w zakresie regeneracji, rozmnażania i udostępniania 

materiałów kolekcyjnych , 
3. nadzór nad infrastrukturą techniczną, 
4. udostępnianie nasion użytkownikom , 
5. prowadzenie dokumentacji zbiorów przechowalni i przekazywanie informacji do 
centralnej bazy danych ,  

6. prowadzenie herbarium, 

Mierniki dla zadania 1.4 

Nazwa miernika 

Wartość 

bazowa 

na rok 

2018 

  

Dotychcza

s uzyskana 

wartość 

miernika* 

  

Wartość 

docelow

a 

na rok 

2018 

Wartość 

oczekiwana do 

uzyskania  

w roku 2018 

liczba wykonanych testów żywotności nasion 19 500 19 500 26 000 6 500 

liczba działań służących podnoszeniu świadomości 

społeczeństwa 
3 3 4 1 

liczba publikacji, opinii i raportów 3 3 4 1 



Zad. 1.5.  

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

Punkt 1, 2, 3, 4 i 6 – brak zmian w stosunku do poprzedniego roku. 
 

1. prowadzenie bazy danych EGISET - współpraca z bazami danych kolekcji roboczych, nadzór 
merytoryczny i techniczny nad dokumentacją zasobów genowych zgromadzonych w 
kolekcjach polowych, w ciekłym azocie, in vitro i długoterminowej przechowalni KCRZG 

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. prowadzenie strony internetowej umożliwiającej pobieranie z banku genów próbek nasion 
przez amatorów bez konieczności podpisywania SMTA 

6. przeprowadzenie 3 szkoleń dla kuratorów kolekcji. 

Mierniki dla zadania 1.5 

Nazwa miernika 

Wartość 

bazowa 

na rok 2018 

  

Dotychczas 

uzyskana 

wartość 

miernika*   

Wartość 

docelowa 

na rok 2018 

Wartość 

oczekiwana 

do uzyskania  

w roku 2018 

liczba działań służących podnoszeniu świadomości 

społeczeństwa: 
6 6 8 2 

liczba publikacji, opinii i raportów: 3 3 4 1 



Zad. 1.5.  

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

WAŻNE 
1. prowadzenie bazy danych EGISET - współpraca z bazami danych kolekcji roboczych, nadzór 

merytoryczny i techniczny nad dokumentacją zasobów genowych zgromadzonych w kolekcjach 
polowych, w ciekłym azocie, in vitro i długoterminowej przechowalni KCRZG 

 
Porządkowanie bazy danych dla obiektów przechowywanych pod kilkoma numerami akcesyjnymi – 

równolegle z prowadzoną inwentaryzacją w przechowalni (Zad. 1.4), wraz z kuratorami kolekcji 
(Zad. 1.2, Zad. 1.3)  

rozpoczynając od gatunków w załączniku 1 do Międzynarodowego Traktatu  ITPGRFA, i innych gatunków 
włączonych przez KCRZG i inne jednostki do Systemu Wielostronnego –MLS  

celem przedstawienia do MRiRW aktualnego wykazu zasobów genetycznych 





Propozycje rozbudowy EGISET 
(prezentacja 2017) 

• Integracja zamówień PROW/HOBBY z EGISET 

• Stworzenie bazy popularnych wyszukiwań 

• Sortowanie rosnąco/malejąco po cechach oceny 

• Widget do umieszczenia na innych stronach 

• Indeksy nazw uzupełnione o dodatkową informację (liczba załączników, zdjęć, 
dokumentów) 

• Eksport danych bezpośrednio na adres mailowy 

• Odsyłacze z poziomu danych paszportowych/oceny 

 



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 latach ubiegłych. 

 
2. Przygotowanie i nieodpłatne udostępnianie niewielkich ilości materiału 

rozmnożeniowego (dawnych i miejscowych odmian roślin rolniczych, roślin zielarskich 
wraz z ich charakterystyką). 

 
 



3. Przygotowanie zaleceń dotyczących zachowania bioróżnorodności w uprawach polowych 
roślin rolniczych w celu utrzymania równowagi w agroekosystemach, a także ich ocena i 
weryfikacja w praktyce. 

 Przygotowanie charakterystyki obiektów, wytypowanych w roku 2018, na podstawie 
jednorocznych obserwacji.  

 Przygotowanie szczegółowych zaleceń dla kolejnych odmian kukurydzy oraz roślin 
leczniczych na podstawie oceny przeprowadzonej w roku 2018 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 
 
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. 
 

 
 
 
 

Zad. 1.6. – wykonanie prac:  



 
W roku 2018 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.  

b) kontynuowanie współpracy z jednostkami kultury (skansenami) i oświaty 
c) przygotowanie przynajmniej 2 stoisk informacyjnych a także przygotowanie, 

wydrukowanie i dystrybucja materiałów popularyzujących informacje o zasobach 
genowych. W roku 2018 nastąpi: 
• przygotowanie ilustrowanego folderu zawierającego informacje na temat dawnych 

odmian roślin rolniczych oraz innych roślin wchodzących w skład ekosystemu 
rolniczego wraz ze sposobem ich uprawy (zalecenia uprawowe), 

• uzupełnianie istniejących broszur informacyjnych dot. dawnych odmian roślin 
rolniczych i zielarskich o nowe obiekty, 

• przygotowanie gadżetów z logo i ze zdjęciami w/w roślin,  
• rozbudowanie ścieżki dydaktycznej ze starymi odmianami oraz innymi roślinami 

wchodzącymi w skład ekosystemu rolniczego na terenie IHAR-PIB w Radzikowie 

Zad. 1.6.  

Mierniki dla zadania 1.6 

Nazwa miernika 

Wartość 

bazowa 

na rok 2018 

 Dotychczas 

uzyskana 

wartość 

miernika*   

Wartość 

docelowa 

na rok 2018 

Wartość 

oczekiwana 

do uzyskania  

w roku 2018 

liczba obiektów rozmnożonych, 

scharakteryzowanych i ocenionych 
20 26 30 10 

liczba działań służących podnoszeniu świadomości 

społeczeństwa 
6 6 8 2 

liczba publikacji, opinii i raportów 3 4 4 1 



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 

  


