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Stan obecny 

 Rozwój kolekcji zasobów genowych roślin 
ogrodniczych jest ściśle związany z 
powstawaniem w Instytucie Sadownictwa i 
Kwiaciarstwa oraz w Instytucie Warzywnictwa 
kolekcji dla celów prac hodowlanych. Prace w 
zakresie gromadzenia zasobów genowych 
prowadzone od końca lat siedemdziesiątych 
zaowocowały zgromadzeniem blisko czternastu 
tysięcy obiektów roślin warzywnych, z czego 
ponad 12 tys. jest zdeponowanych w 
przechowalni długoterminowej KCRZG IHAR-
PIB, a ok. 1700 obiektów jest zgromadzonych w 
kolekcjach wegetatywnych. 



Stan obecny 

 W roku 1991 do Programu Ochrony Zasobów 
Genowych zostały włączone istniejące kolekcje 
roślin ozdobnych (głównie cebulowych) oraz 
roślin sadowniczych. Obecnie Instytut 
Ogrodnictwa w Skierniewicach posiada 
najbogatszą w Polsce kolekcję ex situ roślin 
sadowniczych i ozdobnych. Zasoby genowe 
roślin  sadowniczych w 2013 roku liczyły 4748 
taksonów utrzymywanych w kolekcjach 
oddzielnych dla każdego gatunku. W tej liczbie 
znajdowało się 3646 genotypów drzew 
owocowych oraz 1102 taksony roślin jagodowych 
i mało znanych gatunków sadowniczych. 



Stan obecny 

 Kolekcja roślin ozdobnych w IO obejmuje kolekcję roślin 
cebulowych lilii, mieczyków, narcyzów i tulipanów oraz 
kolekcję róż. Łącznie w 2013 roku znajdowały się w niej 
962 obiekty. Ponadto, w PD w Lisewie k. Malborka, 
należącym do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian 
Radostowo, utrzymywane są kolekcje mieczyków, 
narcyzów i tulipanów, w liczbie 601 genotypów.  

 Kolekcja roślin miododajnych gromadzonych w 
Zakładzie Pszczelnictwa IO w Puławach obejmuje ponad 
150 gatunków systematycznie udostępnianych 
zainteresowanym. 

 Zgromadzone zasoby genowe roślin ogrodniczych były 
wykorzystane do hodowli kilkuset polskich odmian roślin 
sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. 



Podstawy prawne 

 W dniu 01 stycznia 2011 roku na mocy 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 16 września 2010 roku (Dz. U. Nr 172, Poz. 
1166), w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa 
i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz 
Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka 
powstał Instytut Ogrodnictwa, który jako prawny 
następca obydwu skierniewickich instytutów jest 
odpowiedzialny za kolekcje zasobów genowych 
roślin ogrodniczych 



Podstawy prawne 

 Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 kwietnia 
2013 roku w sprawie jednostek 
odpowiedzialnych za genetyczne zasoby 
roślin określa Instytut Ogrodnictwa jako 
instytucję odpowiedzialną za zasoby 
genetyczne roślin w zakresie odmian 
regionalnych roślin warzywnych oraz odmian 
amatorskich roślin warzywnych. 



Podstawy prawne 

 Od 27 października 2013 roku Instytut 
Ogrodnictwa jest członkiem stowarzyszonym 
Europejskiego Zintegrowanego Systemu 
Banków Genów (AEGIS), co oznacza 
konieczność wdrożenia i stosowania zasad 
określonych w „MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING for the establishment of A 
EUROPEAN GENEBANK INTEGRATED 
SYSTEM (AEGIS)”. 



Podstawy prawne 

 Od lipca 2015 roku obowiązuje Uchwała nr 
104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 
roku w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą ,,Tworzenie 
naukowych podstaw postępu biologicznego i 
ochrona roślinnych zasobów genowych 
źródłem innowacji i wsparcia 
zrównoważonego rolnictwa oraz 
bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. 



Realizacja programu do roku 2020 

 Dla realizacji zadań Instytutu Ogrodnictwa w 
zakresie ochrony zasobów genowych 
wynikających z przedstawionych powyżej 
dokumentów zakłada się następujące cele do 
realizacji w ramach Programu Wieloletniego 
ustanowionego Uchwałą  104/2015 Rady 
Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku: 



Realizacja programu do roku 2020 

 Zintegrowanie systemu dokumentacji dla wszystkich 
zasobów genowych w IO, tak aby możliwe było bieżące 
zarządzanie oraz sprawne przekazywanie informacji do 
centralnej bazy danych EGISET – obecnie występują 
bardzo duże zaległości w przekazywaniu danych 
dotyczących zasobów genowych roślin ogrodniczych do 
centralnej bazy danych EGISET 

 Opracowanie księgi jakości zgodnie z wymaganiami 
AEGIS . 

 Opracowanie i wprowadzenie procedur oraz 
standardów zgodnych z systemem zarządzania jakością 
AQUAS (wdrożonym już w takich krajach jak Czechy, 
Niemcy, Holandia czy Szwajcaria) stosowanym w 
zintegrowanym systemie banków genów  AEGIS w tym: 



Realizacja programu do roku 2020 

 Przygotowanie procedur regeneracji/rozmnożenia 
obiektów utrzymywanych w formie nasion, 

 Przygotowanie wytycznych i procedur 
dotyczących ilości i jakości nasion roślin 
ogrodniczych w kolekcji bazowej i aktywnej oraz 
przy tworzeniu kolekcji duplikatów 
bezpieczeństwa.  

 Opracowanie procedur regeneracji oraz 
zdrowotności dla nowo wprowadzanych i 
regenerowanych materiałów w kolekcjach 
wegetatywnych (z uwzględnieniem procedur 
EPPO oraz procedur Inspekcji Nasiennictwa i 
Ochrony Roślin) 
 



Realizacja programu do roku 2020 

 Wdrożenie systemu udostępniania materiałów 
genetycznych zgodnie z wymaganiami IT PGRFA 
oraz krajowymi regulacjami prawnymi. 

 Inwentaryzacja i ocena kolekcji roślin 
warzywnych rozmnażanych generatywnie 
(minimalnie ok. 1000 obiektów rocznie, 
optymalnie ok. 3 tys. – pozwoliłoby to do roku 
2020 na inwentaryzację i restrukturyzację całej 
kolekcji nasion warzyw zdeponowanych w 
przechowalni długoterminowej IHAR). 



Cele strategiczne ochrony zasobów 
genowych w Instytucie Ogrodnictwa 
można określić jako: 
 

Funkcjonowanie banku genów roślin 
ogrodniczych po roku 2020  

 



Funkcjonowanie banku genów roślin 
ogrodniczych po roku 2020  

 Gromadzenie materiałów genetycznych polskich 
odmian roślin ogrodniczych, odmian 
zagranicznych powszechnie uprawianych na 
terenie Polski, odmian referencyjnych, odmian i 
populacji lokalnych oraz dzikich gatunków 
pokrewnych roślin ogrodniczych oraz gatunków 
dzikich, potencjalnie do wykorzystania jako 
rośliny ogrodnicze.  

 Wystąpienie do Ministra RiRW o nadanie 
zasobom genowym zgromadzonym w IO statusu 
narodowej kolekcji roślin ogrodniczych. 
 



Funkcjonowanie banku genów roślin 
ogrodniczych po roku 2020 

 Przeniesienie regenerowanych kolekcji roślin 
warzywnych z firm nasiennych do IO  
– realizacja tego celu może być rozpoczęta 
równolegle z inwentaryzacją kolekcji 
obiektów warzywnych przechowywanych w 
formie nasion (w ramach zasad dotyczących 
rozdysponowania środków określonych w 
Uchwale  104/2015 Rady Ministrów ): 

 Wdrożenie opracowanych procedur w 
zakresie regeneracji /rozmnożenia roślin 
warzywnych. 
 



Funkcjonowanie banku genów roślin 
ogrodniczych po roku 2020 

 Utworzenie kolekcji aktywnej nasion roślin 
ogrodniczych obejmującej: 
 Kolekcję nasion do udostępniania dla celów 

naukowych, hodowlanych i gromadzenia zasobów 
genowych dostępnych w ramach Wielostronnego 
Systemu (MLS) w ramach Międzynarodowego 
Traktatu o zasobach roślinnych dla wyżywienia i 
rolnictwa (IT PGRFA), 

 Kolekcję nasion przeznaczonych do reintrodukcji 
starych odmian zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w PW, 

 Kolekcję nasion będących depozytami hodowców 
IO (linie hodowlane, odmiany mieszańcowe itp.)  



Funkcjonowanie banku genów roślin 
ogrodniczych po roku 2020 

 Włączenie do procesu oceny zdrowotności 
roślin sadowniczych Ośrodka Produkcji 
Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w 
Prusach, który posiada olbrzymi potencjał do 
wykorzystania w tym zakresie. 

 Pozyskanie środków zewnętrznych 
(regionalnych) do finansowania infrastruktury 
i utrzymania banku genów roślin 
ogrodniczych. 


