
Radzików, 23.05.2018. 

 

 

ROLA KURATORÓW W OCHRONIE ZASOBÓW GENOWYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH 

Kurator powinien posiadać całkowitą wiedzę o gatunku którego prowadzi kolekcję (w zakresie 

botaniki, taksonomii, anatomii, morfologii, fizjologii ) i traktować ją jako dobro narodowe. Jest 

mianowany przez Koordynatora Ochrony Zasobów Genowych, po ustaleniach z członkami Rady 

Konsultacyjnej.     

 

1. Gromadzenie i poszerzanie różnorodności genowej poprzez: 

 przygotowanie i przestrzeganie metodyki prowadzenia kolekcji, w warunkach adekwatnych do 

gatunku (warunki polowe, szklarniowe, kultury in vitro, ciekły azot). 

 zbiór i włączanie do kolekcji starych i lokalnych odmian oraz populacji (ekotypów) 

prowadzonej kolekcji roślin użytkowych oraz ich dzikich krewniaków, 

 włączanie do kolekcji polskich odmian (obligatoryjnie) oraz odmian zagranicznych,  

 włączenie do kolekcji materiałów o potencjalnym znaczeniu dla krajowej hodowli, opisanych 

w ramach projektów realizowanych przez ośrodki naukowo-badawcze,  

 monitorowanie erozji genetycznej gatunku 

 stworzenie sieci ochrony in situ (on farm) – przy współpracy z Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, Związkiem Szkółkarzy Polskich oraz innymi organizacjami; wytypowanie 

zespołów / jednostek / rolników, u których prowadzona będzie ochrona lokalnych populacji  

 identyfikacja i włączenie do kolekcji obiektów stanowiących np. 

populacje, w tym rasy chemiczne, dziko rosnących gatunków roślin o wysokim potencjale 

użytkowym (jednostki taksonomiczne niższego rzędu). 

utrzymanie obiektów w stanie czystości genetycznej 

 

2. Waloryzacja kolekcji poprzez: 

 opracowanie we współpracy z hodowcami listy deskryptorów, uwzględnianych w trakcie 

waloryzacji  kolekcji i na bieżąco jej modyfikacja w zależności od potrzeb hodowców 

 pełną waloryzację nowych materiałów wprowadzanych do kolekcji oraz uzupełnienie 

waloryzacji dla materiałów już zgromadzonych  

 podjęcie próby stworzenia kolekcji bazowych i waloryzacja obiektów wielośrodowiskowa we 

współpracy z hodowcami (waloryzacja metodami tradycyjnymi i z wykorzystaniem 

nowoczesnych technik, w tym metod molekularnych) 

 rozmnażanie i regenerację z zachowaniem czystości genetycznej 

 usuwanie duplikatów 

 

3. Ścisła współpraca z administratorem centralnej bazy danych EGISET i osobą 

zarządzającą prowadzenie przechowalni długoterminowej w zakresie: 

 rozmnażania nowych materiałów wprowadzonych do kolekcji i zdeponowania w formie 

nasion w przechowalni długoterminowej oraz w formie kłosów / strąków lub kart 

zielnikowych do Herbarium jako materiał referencyjny 

 wprowadzenia na bieżąco danych paszportowych do bazy EGISET nowych materiałów 

wprowadzonych do kolekcji   

 wprowadzania na bieżąco danych waloryzacyjnych do bazy EGISET 



 podejmowania decyzji w zakresie regeneracji obiektów zdeponowanych w przechowalni 

długoterminowej, na podstawie danych dotyczących testów żywotności nasion oraz ilości 

dostępnych nasion (zgodnie z normami FAO i na podstawie własnej wiedzy) 

 podejmowania decyzji odnośnie temperatury przechowywania w przechowalni 

długoterminowej  

 inwentaryzacji zgromadzonych materiałów 

 udostępniania obiektów zdeponowanych w przechowalni długoterminowej lub 

przechowywanych w innej formie oraz włączonych do kolekcji roboczych; ustalenie z 

odbiorcami aby wyniki badań zostały wprowadzone do bazy danych 

 

4. Ścisła współpraca ze środowiskami takimi jak: kuratorzy, hodowcy, Ośrodki 

Doradztwa Rolniczego, instytucje naukowe krajowe i zagraniczne, ogrody 

botaniczne, skanseny itp. 

 

5. Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w 

zakresie znaczenia ochrony bioróżnorodności poprzez:   

 stworzenie sieci kolekcji edukacyjno-demonstracyjnych (w tym np. gospodarstwa 

demonstracyjne), w których prezentowane będą stare lub lokalne odmiany, przy współpracy z 

Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz fundacjami działającymi na rzecz rolnictwa. 

 prowadzenie szkoleń, warsztatów, stron internetowych i innych 

 

 

Po konsultacjach z kuratorami kolekcji roślin użytkowych przesłanych przed spotkaniem 

koordynacyjnym dla Obszaru 1 oraz na podstawie dyskusji podczas spotkania koordynacyjnego 

(spotkanie koordynacyjne zorganizowane 22.05.2018, Radzików, IHAR-PIB) 

 

 

 

Opracował: Prof. dr hab.  Jerzy H. Czembor  

 




