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Pan Prof. dr hab. Andrzej Bichoński, MHR: 

Niestety, już wiele lat temu prowadzone były tzw. kolekcje robocze dla hodowców 
był to świetnie działający program w którym były wytwarzane i oceniane materiały  
z przeznaczeniem do dalszych prac hodowlanych. Najczęściej były to formy, 
które bezpośrednio stanowiły komponenty do dalszych krzyżowań. 
Olbrzymią zaletą tej koncepcji był fakt pozyskiwania materiałów dokładnie przebadanych 
i ocenionych pod względem przydatności gospodarczej jak i cech którymi dana forma się 
charakteryzowała: 
odporność na choroby, posiadanie genów charakterystycznych dla jakiejś poszukiwanej czy cennej 
cechy. 
Te informacje sprawiały że użyty do kombinacji krzyżowań genotyp miał określone, poznane i opisane 
cechy. 
Tego nam brak w dzisiejszych materiałach i tego można by oczekiwać od genotypów występujących 
w Banku Genów. 
Szczególnie przydatna okazuje się analiza molekularna, tym bardziej, że większość hodowców nie ma 
możliwości 
samodzielnie wykonania takich analiz. Dlatego im więcej cech będzie szczegółowo opisanych dla 
danego genotypu tym lepiej. 

Liczę na dalszą współpracę. 

*** 

Pan dr Karol Marciniak 
Dyrektor Zakładu Hodowli Roślin Choryń 
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
 
Mówiłem o następujących obszarach: 

       Opis zasobów w kolekcji 
Aby wykorzystać zasoby roślinne przez hodowców  w ich programach konieczny jest b. dobry 
opis zasobów pod względem pod względem potencjalnych cech, interesujących dla 
hodowców. Można to robić w czasie okresowego namnażania roślin. Jednak celem 
namnażania dla odświeżenia nasion i ich zachowania dłużej w przechowalniach jest uzyskanie 
odpowiedniej ilości i jakości nasion, o dobrych parametrach dla kilkuletniego 
przechowywania.  Trzeba więc zapewnić dobrą ochronę, co z kolei nie pozwoli opisać 
zasobów pod względem wielu istotnych cech. Zatem konieczne jest prowadzenie 
zaplanowanych zasiewów zasobów w warunkach umożliwiających jak najpełniejsze 
możliwości opisu materiałów pod kątem ich właściwości, szczególnie jako źródeł odporności.  
W ramach PW powinny byś zadania związane ze szczegółowym opisem zasobów a nie tylko 
ich namnożeniem. 
 
 
 



 
 
Ponadto, dla pogłębienia wiedzy prowadzone powinny być monitoringi zasobów przy użyciu 
wszelkich dostępnych markerów molekularnych, powiązanych z korzystnymi cechami – to 
powinno być kolejne zadanie w ramach PW (nowej edycji). Przemyślane analizy molekularne 
powinny nie tylko informować o pożądanych cechach ale nawet wskazywać obecność 
konkretnych genów odporności. 
 

       Bieżący kontakt pomiędzy kuratorami a hodowcami 
Konieczna jest bardziej aktywna rola kuratorów poszczególnych kolekcji w komunikacji z 
hodowcami. Poszczególni kuratorzy powinni uczestniczyć we wszystkich spotkaniach 
wspólnych hodowców: letnie zjazdy hodowców poszczególnych gatunków mogłyby być 
bardzo dobrą ku temu okazją. Ponadto powinni regularnie przedstawiać swoje działania na 
okresowych konferencjach, np. w Zakopanem.  

 

  




