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1. Ochrona Zasobów Genowych
Roślin Użytkowych.

2. Zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej
i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na
różne cele.

3. Monitoring zmian zdolności
chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych.

4. Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów
genetycznie zmodyfikowanych.

5. Upowszechnianie wiedzy o
hodowli roślin, nasiennictwie
i nowych technologiach dla
zrównoważonego rolnictwa.
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„Tworzenie naukowych podstaw
postępu biologicznego i ochrona
roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

www.pw.ihar.edu.pl

1. Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych.

Program Wieloletni IHAR-PIB
na lata 2015-2020
W nowym Programie w pierwszej kolejności są
upowszechnione i wdrażane do praktyki rolniczej
wyniki oraz linie i formy roślin wytworzone w programie realizowanym w latach 2008-2013. W wielu
przypadkach prace badawcze i materiały roślinne
uzyskane w poprzednim programie będą w nowym
Programie wymagały dokończenia i ulepszenia o
nowe właściwości przed skierowaniem do wdrożenia. Rozwój hodowli staje się coraz szybszy i droższy ze względu na stosowanie nowoczesnych metod
badawczych w naukach przyrodniczych. W tych
warunkach konkurencyjność polskiej hodowli i nasiennictwa na rynku krajowym, a także stworzenie
jej możliwości ekspansji na rynki zagraniczne wymaga ciągłego wspierania przez naukę. Dzięki badaniom naukowym i pracom o charakterze służb
publicznych, w tym wsparciu finansowemu ze środków publicznych oraz merytorycznemu, jakie gwarantuje nauka przekazująca swoje najnowsze osiągnięcia do praktycznej hodowli, możliwe jest podnoszenie konkurencyjności polskich firm hodowlanych na rynku europejskim. Podobne rozwiązania i
mechanizmy funkcjonują w innych krajach unijnych.

Celem realizacji obszaru tematycznego 1 jest zachowanie w stanie żywym, charakterystyka i ocena oraz udostępnianie praktyce rolniczej i nauce materiału genetycznego roślin użytkowych oraz innych gatunków roślin
mających znaczenie dla wyżywienia i rolnictwa, zwiększanie różnorodności genetycznej roślin na obszarach
wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa
w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.

4. Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo
żywności wobec obecności w systemach rolniczych
produktów genetycznie zmodyfikowanych.
Celem obszaru tematycznego 4 jest wykorzystanie
osiągnięć biotechnologii w rolnictwie zrównoważonym
oraz kontynuacja badań i dalsze doskonalenie zasad
współistnienia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych z innymi typami upraw.

2. Zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu
biologicznego z przeznaczeniem na różne cele.
Celem obszaru tematycznego 2 jest wytworzenie i przekazanie praktyce rolniczej i hodowlanej puli genetycznej
materiałów hodowlanych i odmian o nowych cechach dla
potrzeb dywersyfikacji surowców roślinnych użytkowanych przez współczesne rolnictwo i gospodarkę
3. Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych
populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych.
Celem obszaru tematycznego 3 jest ograniczenie strat w
ilości i jakości plonów poprzez ciągły monitoring składu
populacji patogenów i wydłużanie w czasie odporności
rośliny. Można to nazwać alternatywną metodą zwalczania chorób i szkodników, która pozwala utrzymać ważne
gospodarczo patogeny poniżej progu ekonomicznej
szkodliwości. Realizacja założonego celu ograniczania
występowania i szkodliwości organizmów szkodliwych i
kwarantannowych będzie elementem wsparcia nauki na
rzecz hodowli i produkcji bezpiecznej żywności. Wyhodowanie odmian uprawnych odpornych na choroby jest
krokiem w kierunku ograniczenia, a nawet wyniszczenia
organizmów szkodliwych. Skuteczna i wiarygodna ocena materiałów hodowlanych pod względem odporności
na stres biologiczny wymaga komplementarnego działania polegającego na wykonywaniu stałego przeglądu
wirulencji i patogeniczności w populacjach patogenów.

5. Upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.
Celem głównym obszaru 5 jest gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących efektów prac hodowlanych i możliwości ich praktycznego wykorzystania w
warunkach zrównoważonego rolnictwa. Będzie śledzona i analizowana sytuacja na rynku nasiennym, jego
rozwój i funkcjonowanie. Zebrana wiedza dotycząca
efektów hodowli i sytuacji na rynku nasiennym będzie
przekazywana do wiadomości publicznej poprzez platformę internetową. Coroczne będą tłumaczone i wydawane Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion ISTA,
które obowiązują w ocenie nasion w kraju. Ponadto
będą prowadzone szkolenia celem wdrażania ujednoliconych metod oceny wartości siewnej w laboratoriach
nasiennych.

