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PROWADZENIE CENTRALNEJ 

DŁUGOTERMINOWEJ 

PRZECHOWALNI NASION 

ZASOBÓW GENETYCZNYCH 

ROŚLIN UŻYTKOWYCH, 

PROWADZENIE HERBARIUM 

Grzegorz Gryziak 



Cel 

o Utrzymanie zbiorów długoterminowej przechowalni 

nasion w stanie żywym zgodnie ze światowymi, 

rekomendowanymi przez FAO standardami jakości  

i bezpieczeństwa materiałów, ich dystrybucję do 

użytkowników zgodnie z przyjętymi zasadami  

i procedurami oraz zapewnienie infrastruktury 

technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

przechowalni. 
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o zarządzanie zbiorami długoterminowej 

przechowalni nasion 

o współpraca z prowadzącymi kolekcje  

w zakresie regeneracji, rozmnażania  

i udostępniania materiałów kolekcyjnych 

o nadzór nad infrastrukturą techniczną 

o udostępnianie nasion użytkownikom 

o prowadzenie dokumentacji zbiorów 

przechowalni i przekazywanie informacji  

do centralnej bazy danych 

 

Zakres 
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o Zapis online wyników testów 

o Wyniki dostępne w EGISET  

(nowe i z lat ubiegłych) 

o W planach: żywotność  

z rokiem badania  

także na etykietce torebki  

z nasionami  

do regeneracji 

Monitoring żywotności 
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o Uproszczony dostęp do zasobów genetycznych 

dla rolników, działkowców i hobbystów (projekt) 

o Nieodpłatnie/Niewielka płatność (koszt wysyłki) 

o Wyłącznie na własny użytek 

o Odbiorca nie będzie rościł sobie praw własności 

intelektualnej, ani żadnych innych praw do 

otrzymanego materiału  

o Odbiorca nie może przekazać otrzymanego 

materiału innej osobie lub innemu podmiotowi 

o Brak gwarancji jakości nasion, danych i praw do 

przekazanych materiałów ze strony przechowalni 

Dystrybucja nasion 
Poza SMTA  
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o Priorytetem gatunki z PROW Pakiet 6. Zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 

o pszenica płaskurka (Triticum dicoccum) 

o pszenica samopsza (Triticum monococcum) 

o żyto krzyca (Secale cereale var. multicereale) 

o lnianka siewna (Camelina sativa) 

o nostrzyk biały (Melilotus albus) 

o lędźwian siewny (Lathyrus dativus) 

o soczewica (Lens culinaris) 

o pasternak (Pastinaca sativa) 

o przelot pospolity (Anthyllis vulneraria) 

o gryka (Fagopyrum esculentum) 
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Dystrybucja nasion 
Poza SMTA  



o PW 1.6 Poszerzanie różnorodności gatunków  

i odmian roślin rolniczych i zielarskich na 

obszarach wiejskich oraz podnoszenie 

świadomości społeczeństwa w zakresie 

znaczenia roślinnych zasobów genowych 
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Dystrybucja nasion 
Poza SMTA  



o W zakresie merytorycznym PW 1.6: 

o „przygotowanie i nieodpłatne udostępnianie 

niewielkich ilości materiału rozmnożeniowego 

dawnych i miejscowych odmian roślin rolniczych, 

oraz roślin zielarskich wraz z ich charakterystyką,  

w tym przygotowanie 100 próbek materiału 

rozmnożeniowego, które będą udostępniane 

podczas wystaw targów i szkoleń” 
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Dystrybucja nasion 
Poza SMTA  



Infrastruktura 
Remonty 
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Infrastruktura 
Instalacje chłodnicze 
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Infrastruktura 
Kolekcja bazowa 
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o 8 komór (5 kolekcji aktywnej, 3 bazowej) 

o Pojemność ok. 750 m³  

o 12 agregatów  

o w 2016 wymiana instalacji  

w 5 komorach kolekcji aktywnej 

o System kontroli dostępu,  

sygnalizacji pożaru,  

oświetlenie awaryjne 

monitoring temperatury i wilgotności 

o w 2016 instalacja generatora prądu 

 

Infrastruktura 
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Inwentaryzacja 
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Inwentaryzacja 
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Kopie bezpieczeństwa  
(safety duplicates) 
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o Depozytariusz nie ma praw do obiektów  

o Przechowywanie poza krajem,  

o w geograficznie odległym miejscu, 

o w takich samych  

lub w lepszych warunkach 

o Co najmniej 500 kiełkujących nasion 

o Przechowalnia w Radzikowie gotowa  

do przyjęcia depozytów 

 fot. Crop Trust 




