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Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych
i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości
społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych
(Program Wieloletni - zadanie 1.6)
Od 2015r. w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
(w IHAR) rozpoczęto rozmnożenia dawnych i miejscowych
odmian roślin rolniczych występujących niegdyś w Polsce.
Założono poletka demonstracyjne z kilkoma obiektami starych odmian
roślin
zbożowych
i przygotowano zalecenia uprawowe dla wybranych odmian.

Prace nad starymi odmianami prowadzone są w ramach Programu Wieloletniego pt. „Tworzenie naukowych podstaw postępu
biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji, wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz
bezpieczeństwa żywnościowego kraju” koordynowanego przez IHAR-PIB a finansowanego przez MRiRW.

Ostka Chłopicka – opis odmiany
z zaleceniami uprawowymi

Opis: Pszenica zwyczajna jara. Początek
uprawy- w okresie międzywojennym, koniec
uprawy- 1968.
Morfologia: Pszenica jara o kłosie ościstym.
Wysokość roślin około 120 cm, długość
kłosa 12cm, liczba ziaren w kłosie – 24.
Odporność na mączniaka i rdzę brunatną
średnia, septoriozę. Rośliny dość wysokie
o średniej odporności na wyleganie. Masa
1000 ziaren średnia (37g). Termin kłoszenia
średnio wczesny, dojrzewania późny.
Cechy gospodarcze: Wymaga gleb dobrze
utrzymujących wodę, a więc zwięźlejszych.
Możliwa jest uprawa na glebach lżejszych
jednak w tym wypadku o plonie znacząco
decyduje ilość i rozkład opadów oraz
kultura gleby. Odmiana podobnie jak
większość pszenic jarych plonuje wysoko na
kompleksach gleb pszennych.

Zalecenia uprawowe:
Wiosną zabiegi należy rozpocząć od włókowania
lub bronowania co zmniejsza parowanie i
przyspiesza ogrzewanie gleby. Przed siewem
najlepiej zastosować agregat uprawowy i wał
strunowy.
Siew: Wymaga bardzo wczesnego terminu siewu,
co pozwala na silne się ukorzenienie, co z kolei
przekłada się na odporność na niekorzystne warunki
pogodowe w okresie wegetacji, między 15-25
marca. Dopuszcza się również wysiew w pierwszych
dniach kwietnia. Przy optymalnym terminie siewu
zaleca się wysiew 190-210 kg/ha, w przypadku
opóźnienia w siewie należy normę wysiewu
zwiększyć o 10%. Należy dokonać bronowania.
Pierwsze w przypadku zaskorupienia gleby należy
przeprowadzić w fazie 1 liścia, następnie w fazie 4
liści i powtarzać w odstępach 1 – 2 tygodniowych
aż do początku strzelania w źdźbło. Zabieg
bronowania wykonuje się w kierunku poprzecznym
lub ukośnym do siewu. Bronę należy dostosować do
fazy rozwojowej oraz ciężkości gleby.

Pszenica orkisz nr PL5046 – opis
odmiany z zaleceniami
uprawowymi
Opis botaniczno-morfologiczny: odmiana
ozima, wysoka (11 cm), nie wykazuje
jednak skłonności do wylegania. Kłos
bezostny, długi (średnio 13,6 cm)
o barwie jasnobrązowej. Średnia liczba
ziarniaków
w kłosie wynosi 33,2. Masa tysiąca ziaren
wynosi 72,3g, plon uzyskany w bieżącym
roku wynosił 415 (g/m2).
Cechy gospodarcze: Odmiana odznacza
się dobrą zimotrwałością. Uzyskuje
dojrzałość woskową w ok 216 dni (liczone
od stycznia), natomiast termin jej
kłoszenia wynosi 163 dni. Odmiana
odznacza się wysoką odpornością na
rdzę żółtą, mączniaka i rdzę brunatną
oraz średnią wrażliwością na septoriozę
(na podstawie rocznych obserwacji).

Zalecenia uprawowe

Termin siewu: październik, ziarniaki należy
wysiewać w plewach na głębokość 4 cm
(można siać ręcznie), a następnie płytko
kultywatorować. Dla orkiszu ozimego
norma wysiewu to 300 kg/ ha.
Zabiegi pielęgnacyjne: wiosenne bronowanie – przeprowadza się je
dwukrotnie na krzyż ostrą broną, a najlepiej broną chwastownik po
przymrozkach (należy mieć na uwadze by po bronowaniu w nocy nie
wystąpił przymrozek). Na glebach lżejszych w celu uzyskania lepszego
plonu przed bronowaniem należy wsiać wsiewkę koniczyny lub
seradeli. Orkisz jest stosunkowo odporny na choroby, wrażliwy na
nawozy i środki chemiczne. Łuska orkiszu stanowi naturalną ochronę
ziarniaków przed infekcją patogenami i insektami, nie potrzebne jest
więc stosowanie środków chemicznych.
Zbiór: Ziarniaki zbiera się oplewione i przy zbiorze kombajnowym sita
należy zostawić otwarte w sposób umożliwiający wpadanie
oplewionych ziarniaków. Istnieją trzy metody usunięcia plew z pszenicy
orkisz: bukownikiem do koniczyny, kamieniowym śrutownikiem,
łuszczarką lub inną maszyną tego typu.

Pszenica płaskurka Triticum dicoccum zalecenia uprawowe
OPIS: Płaskurka jest bardzo starą formą
udomowionej pszenicy. Występują jej
formy ozime i jare.
Odmiana Bankini:
MORFOLOGIA: wysokość ok. 120-135cm,średnia
długość kłosa ok 8 cm, ilość ziarniaków w kłosie
20-35. MTZ ok 40 g., uzyskany plon 0,41kg/m2
,czyli 4,1t/ha. Płaskurka posiada
niewymłacające się osadki- kłos rozpada się po
omłóceniu na oddzielne kłoski z częścią osadki.
Kłos jest zbity, płaski i ościsty a osadka łamliwa.
CECHY GOSPODARCZE: Posiada lekką
skłonność do wylegania i rdzy brunatnej.
Odznacza się wysoką odpornością na rdzę
żółtą, mączniaka i septoriozę. Z ziaren płaskurki
można uzyskać bardzo wartościową mąkę, w
której obecne są mikro i makroelementy:
fosfor, magnez, żelazo, cynk, mangan.

ZALECENIA UPRAWOWE: norma wysiewu dla
odmian ozimych: 250 kg/ha, a dla jarych: 200-230
kg/ha. Siew ozimy należy wykonać do połowy
września z powodu długich wschodów. Kłoski
wysiewamy na głębokość 3-6 cm, tym głębiej, im
lżejsza gleba, ze względu na większe
zapotrzebowanie na wilgoć podczas wschodów.
Zabiegi pielęgnacyjne wiosenne: bronowanie. Na
glebach lżejszych, by uzyskać lepszy plon, przed
bronowaniem należy dokonać wsiewki koniczyny
lub seradeli.
Płaskurka jest stosunkowo odporna na choroby i
wrażliwa na nawozy i środki chemiczne. Nawożenie
fosforowo-potasowe powinno wynosić 30-40kg P2O5/ha
oraz 40-50kg K2O/ha. Nawożenie azotowe –ok. 50kg
N/ha. Ziarniaki zbiera się oplewione (okryte mocnymi
plewami i plewkami) i przy zbiorze kombajnowym górne
sita należy zostawić otwarte w sposób umożliwiający
wpadanie oplewionych ziarniaków, pozostawić nieco
większą szczelinę na młocarni niż dla zbóż tradycyjnych
i zmniejszyć obroty młocarni. Siłę nawiewu trzeba
ustawić jak w przypadku owsa. Metody usunięcia plew,
tak jak u pszenicy orkisz.

Hanna Gambrinus – odmiana
jęczmienia jarego pochodzący
z jęczmienia morawskiego
sprowadzonego w 1900. Rośliny
mierzą średnio 65,4 cm. Masa
tysiąca ziaren wynosi 45,7 cm.
Charakteryzuje się kłosami luźnymi
o średniej długości 11 cm, liczba
ziarniaków w kłosie to średnio 21.
Odmiana średnio wczesna,
odporna na suszę. Średnio
podatna na wyleganie,
charakteryzuje się wysoką
odpornością na mączniaka
prawdziwego, głownie oraz
pasiastość liści jęczmienia. Nie
wykazuje dużej podatności na
porażenie rdzą brunatną.

Hanna Borzymowicki – odmiana
jęczmienia jarego wyprowadzona
z jednej rośliny z łanu jęczmienia Hanna
w 1925 r. Odmiana średnio-późna
o późnym kłoszeniu. Kłosy nachylone
o średniej długości 10,3 cm i średniej
liczbie ziarniaków wynoszącej, 18,8 ości
jasno-żółte o ustawieniu równoległym.
Średnia wysokość roślin wynosi 65,5 cm.
Odmiana jest średnio podatna na
wyleganie, wykazuje wysoką
odporność na rdzę brunatną
i mączniaka prawdziwego.

Owies „Biały Mazur” – opis odmiany
Biały Mazur – wyselekcjonowany z odmiany
miejscowej przez Zygmunta Mazurkiewicza.
Odmiana ta została wpisano do rejestru
odmian
w 1923 roku. Biały Mazur miał duże znaczenie
w uprawie, uprawiano go w Polsce do lat
siedemdziesiątych, usunięty z rejestru został
w 1973 roku (Spiss, 2003).
Cechy gospodarcze Jest to odmiana średnio
późna, o dobrej plenności, o ziarnie ościstym,
białej łusce i średnim ciężarze tysiąca ziaren
(około 30 g). Rośliny tej odmiany mają średnio
wysokość 130 cm, wiechy rozpierzchłe i
szerokie o średniej długości (około 20 cm),
dobrą odporność na mączniaka i na rdzę
koronową i źdźbłową. Dojrzewanie wynosi
średnio 95 dni, kłoszenie następuje średnio po
55 dniach. Biały Mazur dobrze plonuje na
średnich i dobrych glebach, dobrze znosi
wilgotne gleby.

Groch „Szabla” – opis odmiany

z zaleceniami uprawowymi
Szabla – odmiana grochu,
wyselekcjonowany z materiałów
krzyżówkowych (PHR Sp. z o.o.)
Opis cech gospodarczych
i użytkowych: Cechą wyróżniającą
jest bardzo duży strąk (podobny do
fasoli szeroko strąkowej, bez
łykowej), który zebrany w fazie
zielonego, płaskiego strąka nadaje
się do bezpośredniego spożycia,
gotowania i grillowania. Może być
nowym, ciekawym kierunkiem
użytkowania, poszerzającym koszyk
warzyw. Można zebrać ok. 10
strąków z rośliny. Łodyga długa do
około 180 cm, wymaga podpór,
MTN – 290-300g.

Wrażliwość na choroby – nie obserwuje się porażenia chorobami wirusowymi
i grzybowymi. Duża ilość opadów może spowodować porażenie
mączniakiem.
Zalecenia uprawowe. Gleba typowa dla grochu I do IV klasy o odczynie
zbliżonym do obojętnego. Uprawa po sobie co 4 lata. Możliwość uprawy na
obszarze całego kraju w warunkach przydomowych. Nawożenie: N: dawka
startowa 15-20 kg/ha; P2O5 – 70kg/ha jesienią, K2O – 100kg/ha jesienią.
Termin siewu: koniec marca (dla wydłużenia okresu zbioru zielonego,
płaskiego strąka zaleca się siew partiami w kilku terminach co 7 dni).
Głębokość siewu: 6-8 cm.
Siew: najlepiej w dwu rzędach co 25 cm między rzędami, rośliny w rzędzie co
10-15 cm, koniecznie na podporach (sznurki, tyczki). Siew w stadium suchych,
pomarszczonych nasion.

Soczewica „Anita” – opis odmiany z zaleceniami
uprawowymi.
Opis: Anita stara odmiana soczewicy. Jedna z dwóch
plennych odmian soczewicy zarejestrowanych w
Polsce.
WYGLĄD: kwiatostan-grono, liczące 2-4
motylkowatych, białych kwiatów; strąk zawiera
najczęściej 1-2 nasiona,
a z 1 rośliny uzyskuje się średnio 69 nasion. Rośliny
średniowysokie (40 cm), zawiązujące najniższe strąki
na wysokości 9,8 cm.
Cechy gospodarcze: Średnia MTN wynosi 45 g.
Odmiana jest odporna na krótkotrwałe przymrozki
w początkowym okresie rozwoju i tolerancyjna na
susze.
Zalecenie uprawowe: Odmiana nie ma wysokich
wymagań glebowych (kompleks żytni) i może być
uprawiana na glebach lżejszych, ale niezbyt suchych
o pH zbliżonym do obojętnego. Przed siewem należy
zaprawić nasiona oraz stosować szczepionkę
bakteryjną. Zalecane zagęszczenie roślin to 200-250
kg/ha. Zbiór prowadzi się gdy 40-60% strąków jest już
dojrzałych, plon jest w granicach 0,4-1,5 t/ha.

Gryka „Emka” jest rośliną owadopylną
i ciepłolubną. Odmiana tetraploidalna.
Od odmian diploidalnych wyróżnia się
bujniejszym wzrostem, większym ulistnieniem,
wyższym plonem słomy, ma większe nasiona
i później dojrzewa.
Wygląd: Wysokość rośliny na początku
kwitnienia 95cm, przed zbiorem osiąga
135cm. Kwiaty barwy od białej do jasno
różowej.
Cechy gospodarcze: Do kiełkowania
wymaga temperatury gleby powyżej 10 st. C.
Jest wrażliwa na przymrozki wiosenne.
Najlepiej rozwija się w temperaturze
ok. 20 st. C, a wysoka temperatura i mała
wilgotność powietrza w okresie kwitnienia
powoduje spadek plonów. Silne wiatry mogą
być przyczyną do wylegania roślin. Dość
odporna na choroby. Plon nasion zebranych
w 2017 roku – 95 g/m2, MTZ 30,2g.

ZALECENIA UPRAWOWE: Gryka udaje się na glebach piaszczystych, ale ma
bardzo duże wymagania wodne, dwa razy większe niż pszenica. Znosi
kwaśny odczyn podłoża, jednak lepiej plonuje na glebach o odczynie
zbliżonym do obojętnego. Dobrymi przedplonami są zboża ozime i jare,
jednak uprawiane nie później niż w drugim, trzecim roku po oborniku oraz
poplony ozime. Grykę należy wysiewać między 10 a 20 maja. Zaleca się
wysiewać 50-75 kg nasion/ha, w rzędy 25-50 cm, w zależności od rodzaju
gleby. Większa rozstawa jest zalecana na glebach słabszych. Głębokość
wysiewu 2-3 cm na lepszych stanowiskach, na lżejszych i suchych do 5 cm.
Między odmianami zaleca się zachowanie odległości min. 250 m lub
wysianie np. roślin motylkowych między dwiema odmianami. Przeciętnie
należy stosować po 20-40 kg azotu, fosforu i potasu. Na glebach uboższych
należy zwiększyć dawki fosforu i potasu o 50%, a dawkę azotu można
podwoić. Małe dawki azotu daje się w całości przedsiewnie, wyższepołowę przedsiewnie, a drugą połowę w czasie kwitnienia gryki.
Nawożenie fosforem i potasem stosuje się przedsiewnie pod kultywator lub
ciężką bronę.

ZIEMNIAK: „Pierwiosnek” – opis odmiany
z zaleceniami uprawowymi.
Pochodzenie: Odmiana Pierwiosnek
została wyhodowana z niemieckich
materiałów hodowlanych, przejętych
na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku,
wyselekcjonowana z Rodu 324 w Stacji
Hodowli Roślin w Celbowie. Wpisana do
Rejestru Odmian Oryginalnych w 1955
roku.
Cechy morfologiczne: krzak – pokrój
łodygowy, luźny. Bulwy: średnie i duże,
okrągło owalne, kształt dość regularny,
oczka średnio płytkie do średnich ,
barwa skórki plamiasta (biała z różowymi
plamami, głównie naokoło oczek),
oczka intensywnie różowe; miąższ prawie
biały. Układ bulw pod krzakiem średnio
skupiony. Plenność bardzo wysoka.

Cechy gospodarcze i użytkowe: Pierwiosnek to odmiana bardzo wczesna,
jadalna, oryginalna. Nadaje się do zbioru po 60 dniach od sadzenia,
polecana do konsumpcji jako ziemniak młody w czerwcu i pierwszej połowie
lipca. Przez okres zimy należy przechowywać jedynie sadzeniaki. Transport
znosi bardzo dobrze. Typ kulinarny B (ogólnoużytkowy), zawartość skrobi niska
(12,5%), nadaje się na frytki, puree. Pierwiosnek jest odmianą odporną na raka
ziemniaka, wrażliwą na zarazę, dość odporna na wirusa Y.
Zalecenia uprawowe: Wymagania glebowe dla odmiany, udaje się dobrze
na wszystkich glebach z wyjątkiem bardzo lekkich i suchych. Optymalna
obsada roślin do uprawy ziemniaka jadalnego ok. 40 tys. szt./ha. Rozstawa
międzywęźli 50-90 cm, gęstość sadzenia w redlinie 20-40 cm. Przeciętne
zużycie sadzeniaków 2,5 t/ha. Wymagania wodne duże, na okresowe
niedobory wody reaguje spadkami plonu. Nie należy uprawiać jej na glebach
ciężkich. Nawożenie powinno być dostosowane do żyzności gleby oraz
wymagań pokarmowych: jesienią najlepiej przedplon (facelia, gorczyca),
a wiosną nawożenie mineralne w ilości (w kg/ha): 100 N, 100 P i 150 K.

Fasola karłowata „Warta” – opis
odmiany z zaleceniami uprawowymi.
Opis morfologiczny. Odmiana średnio
wczesna, rośliny karłowe o pokroju
krzaczastym, odporne na wyleganie,
niska podatność na antraknozę,
porażana w małym stopniu bakteriozą.
Kwiaty zebrane w gronach 2-5 sztuk
koloru białego. Strąki nieznacznie
zakrzywione, długie, o przekroju
poprzecznym okrągło-eliptycznym,
zakończone średnio zakrzywionym
dzióbkiem. Warta charakteryzuje się
równomiernym dojrzewaniem strąków.
Nasiona nerkowate, białe, ze słabym
połyskiem i widocznym żyłkowaniem,
zawierają ok. 24% białka, masa tysiąca
nasion wynosi 23,3 g, plon ogólny
36 dt/ha, a plon handlowy 93%.

Zdjęcie: Boros L., 2017

Wymagania roślin. Fasola kiełkuje w temperaturze
10°C, a wschodzi przy 15–20°C. Optymalna
temperatura dla wzrostu roślin wynosi 20 – 25°C.
Do uprawy odpowiednie są wszystkie gleby ciepłe,
próchniczne, szybko się nagrzewające, o dobrych
stosunkach wodno-powietrznych i odczynie
zbliżonym do obojętnego.
Nawożenie Jesienią lub wczesną wiosną stosujemy
nawożenie mineralne w ilości (w kg/ha): 60–80
P2O5; 50–100 K2O a przed siewem 30 N. Fasola
jest bardzo wrażliwa na niedobór mikroelementów
– boru, molibdenu i manganu. W uprawie
amatorskiej stosujemy nawożenie mineralne
w dawce 0.3 kg superfosfatu i 0.2 kg soli potasowej
na powierzchnię 10 m2. Na gorszych stanowiskach
i słabych glebach nawozimy azotem w dawce
0.1-0.2 kg saletry amonowej na 10 m2. Dobrze jest
stosować nawóz wieloskładnikowy.
Zdjęcie: Wawer A., 2017

“Polska fasola z orzełkiem” oraz “fasola
niepodległości”. Odkryta ponownie po
latach zapomnienia, dziś ma szansę
odzyskać swoje znaczenie wracając na
polskie stoły. Jest smakowita, delikatna
i łatwa do wyhodowania, a jednocześnie
niezwykle odporna i wytrzymała. Raz
podlana wyrośnie nawet w niezbyt dobrej
glebie.

Fasola z monstrancją: ta fasola
z hostią ma swoją niezwykłą
historię, związana z tajemnicą
Eucharystii, która zaistniała
w czasach wielkiej rewolucji
francuskiej.

Konsultacja: mgr. E. Kapusta – Instytut Ogrodnictwa

Linum usitatissimum L.

„Lazur” nr akcesyjny: PL165667

Odmiana dająca duży plon
słomy o wysokiej procentowej
zawartości dobrego włókna;
specjalnych wymagań
glebowych nie ma, lecz
zalecane są gleby w dobrej
kulturze; odpowiednia
szczególnie dla rejonów
zachodnich i północnozachodnich.

Funkcjonowanie i rola banku genów –
próbki nasion przeznaczone do
dystrybucji rolnikom

Denise F. Dostatny
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Krajowe Centrum Roślinnych
Zasobów Genowych

Zachowanie zasobów genowych roślin
Na świecie

◦ 1974 Europejski Zespół dla Zachowania Zasobów
Genowych
◦ 1980 Europejski Program Współpracy dla Zachowania
Zasobów Genowych
◦ 1983 Międzynarodowa Komisja d/s Zasobów
Genowych FAO
◦ 1992 Konwencja o różnorodności biologicznej
◦ 1996 Ogólnoświatowy plan działania FAO dla
zachowania i zrównoważonego wykorzystania
zasobów genowych roślin
◦ 2001 Międzynarodowy Traktat o Roślinnych Zasobach
Genowych dla Żywności i Rolnictwa

Zachowanie zasobów genowych roślin
W Polsce
◦ 1979 Porozumienie międzyresortowe dotyczące ochrony
zasobów genowych

◦ 1981 Przystąpienie do Europejskiego Programu Współpracy
dla Zachowania Zasobów Genowych
◦ 1995 Ratyfikacja Konwencji o różnorodności biologicznej

◦ 1997 Narodowa Strategia zachowania różnorodności
biologicznej
◦ 2003 Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego
użytkowania różnorodności biologicznej
◦ 2007-2013 oraz 2014 -2020 Program rolnośrodowiskowy w
ramach PROW (Program rozwoju obszarów wiejskich)

FLORA POLSKI
2500 gatunków roślin
naczyniowych w Polsce
̴ 600 do 1400
gatunków roślin
użytkowych
̴ 170

gatunków
uprawianych
COBORU
rolnicze
warzywne
sadownicze
ozdobne

Kierunki ochrony ginących gatunków i
odmian roślin uprawnych
◦ in situ - w miejscu ich
występowania
◦ on farm - zachowanie w
gospodarstwach rolnych

◦ ex situ: Banki genów
Ogrody botaniczne
Skanseny

SVALBARD - ex situ

Bank nasion znajdujący się na norweskim archipelagu Svalbard,
na wyspie Spitsbergen. Bank znajduje się w tunelu wydrążonym
w wiecznej zmarzlinie. Za sprawą bardzo niskiej temperatury
otoczenia, przechowywanie nasion odbywa się bez wykorzystania
elektryczności

Zachowanie zasobów genowych w Polsce
Kiedy powstała idea ochrony materiału genetycznego
roślin uprawnych w Polsce?
*1907: Miczyński senior (ekotypy roślin uprawnych)
*1915: profesor Kaznowski w Puławach
*1940 - 1946: Miczyński junior/ Sawicki
*1971: kolekcje roślin uprawnych stworzone przez
Kazanowskiego zostały przeniesione do Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

Ryciny: Gawarecki Z., Kohn A.,1861. Rolnik Polski, tom 1

Program Ochrony Zasobów Genowych
Roślin Użytkowych
Główne zadania w realizacji tego programu są następujące:
◦ gromadzenie populacji i odmian roślin uprawnych oraz dziko
rosnących, zagrożonych erozją genetyczną,
◦ opis i waloryzacja zebranych materiałów,
◦ utrzymanie prób nasion w stanie żywym (w tym
przechowywanie długoterminowe) przy zachowaniu ich
czystości genetycznej,
◦ dokumentacja zgromadzonych materiałów oraz wymiana
prób z innymi bankami genów i ogrodami botanicznymi,
◦ udostępnienie materiałów wyjściowych hodowcom odmian
i placówkom badawczym.

Zadania banku genów
Utrzymywani
e kolekcji ex
situ

Dostarczenie próbek z
innych banków genów

Utrzymywanie
kolekcji in vitro

Bank genów
zbiór
Ekspedycje

Dostarczenie
próbek z hodowli

zachowanie ex situ

dokumentacja
zasobów
genowych

Utrzymywani
e kolekcji in
situ, on farm

Herbarium
Identyfikacj
a genów

„Krajowy BANK GENÓW” ochrona ex situ

Komora przeznaczona do długoterminowego przechowywania
nasion (KCRZG ma około 80 tys. obiektów): udostępnianie przez
SMTA lub uproszczonego formularza

EKSPEDYCJE
Zadania
banku genów
krzyżowania
utrzymywania
kolekcji

botaniczne
kolekcje

Bank genów

-zbiór
-zachowanie ex situ
-dokumentacja
zasobów
genowych

Ekspedycje
Inwentaryzacja
Wymiana próbek

dostarczanie
materiałów
identyfikacja
rozmnożeniowych
• zbiór ekotypów traw i innych roślin pastewnych,
genów
i informacji
• zbiór roślin towarzyszących uprawom,

• zbiór materiałów roślinnychzachowanie
do prac badawczych,

Herbarium (kolekcja
• ocena erozji genetycznej roślin
użytkowych,
w
gospodarstwach
nasion,
zielniki)
• zbiór starych odmian, odmian miejscowych roślin rolniczych,
warzywnych, sadowniczych i ozdobnych oraz ich dzikich przodków.

Ochrona on-farm
◦ Zachowanie w gospodarstwach rolnych–ang. “onfarm conservation”- przewiduje nie tylko zachowanie
danej formy w miejscu pochodzenia, ale również
poddawanie jej tradycyjnemu sposobowi uprawy
i selekcji, które doprowadziły do jej wyewoluowania.
◦ Projekty wykorzystujące “zachowanie
w gospodarstwach rolnych” jako metodę ochrony
zasobów genowych są realizowane w regionach
o tradycyjnej gospodarce rolnej i dużej
różnorodności występujących tam populacji.

Genotypy zgromadzone w banku genów
- pszenicy Pszenica zwyczajna
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
linia hodowlana
materiał hodowlany lub badawczy
odmiany miejscowe
nieokreślone

9936
232
4196
72
4708
155
573

Pszenica samopsza
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
materiał hodowlany lub badawczy
odmiany miejscowe
nieokreślone

21
6
4
13
2
2

Pszenica orkisz
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
materiał hodowlany lub badawczy
odmiany miejscowe
nieokreślone

83
5
13
52
1
12

Pszenica płaskurka
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
materiał hodowlany lub badawczy
odmiany miejscowe
nieokreślone

83
8
25
47
3
8

Genotypy zgromadzone w banku genów
- inne zboża Jęczmień zwyczajny
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
linia hodowlana

6897
203
339
88

materiał hodowlany lub badawczy
odmiany miejscowe
Mutant/genetic stock
nieokreślone

5743
188
328
211

Owies zwyczajny

2244

materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane

linia hodowlana

148
1473

4

materiał hodowlany lub badawczy

512

odmiany miejscowe

170

nieokreślone

Owies szorstki
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
Weedy
materiał hodowlany lub badawczy
odmiany miejscowe
nieokreślone

85

109
16
17
2
41
42
8

Genotypy zgromadzone w banku genów
Gryka
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
linia hodowlana
materiał hodowlany lub
badawczy
odmiany miejscowe
nieokreślone

208
16
12
0

Groch
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
linia hodowlana
materiał hodowlany lub
badawczy
odmiany miejscowe
nieokreślone

2108
202
1122
269

Lędźwian siewny
materiały z ekspedycji
Segregating population
Mutant/genetic stock
odmiany hodowlane
odmiany miejscowe
nieokreślone

420
12
42
222
1
11
145

0
14
182

67
605
42

Łubin wąskolistny
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
Dzikorosnący
materiał hodowlany lub
badawczy
odmiany miejscowe
nieokreślone
396
4
56
0

Łubin żółty
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
linia hodowlana
materiał hodowlany lub
badawczy
2
odmiany miejscowe
4
nieokreślone
334
Łubin biały
materiały z ekspedycji
odmiany hodowlane
Semi-natural/Wild (Pólnaturalnie)
Wild (Dzikorosnący)
materiał hodowlany lub badawczy
odmiany miejscowe
Mutant/genetic stock
nieokreślone

284
4
60
6

3
4
211

285
1
16
12
8
18
17
3
211

Tradycyjna wiedza

Śliwy

◦ Odmiany+ technologia = lokalny produkt

Uprawa + tradycyjna wiedza = lokalny produkt

Lokalny produkt

Camelina sativa

Okolice Pińczowa

PRODUKTY

Dystrybucja nasion
◦ Zamówienia na nasiona przyjmowane są
w formie pisemnej lub elektronicznej
◦ Próbki przeznaczone do dystrybucji stanowią
25 do 100 nasion danego obiektu.
◦ W przypadku akceptacji zamówienia,
otrzymuje się do podpisu umowę przekazania
materiału (SMTA) lub formularz uproszczony.
◦ Zamawiający jest również poinformowany
o ewentualnych przyczynach odmowy
dystrybucji materiału.

Udostępnianie danych i zamawianie nasion

Strona internetowa
wyszukiwarka.ihar.edu.pl

Utrzymanie różnorodności
w obszarach wiejskich
Denise F. Dostatny
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych –
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB - Radzików

Usługi ekosystemowe
Świadczenie ekosystemowe (od angielskiego: „ecosystem
services”) mówi nam o infrastrukturach, które ludzkość,
zwierzęta czy inne organizmy mogą świadczyć dla danego
ekosystemu. Wyższa bioróżnorodności w systemach
rolniczych zwiększa liczbę i poziom świadczeń w tymże
ekosystemie. Wzrost różnorodności chwastów może
zwiększyć jakość usług przez nich świadczonych, nie
zmniejszając plonu rośliny uprawnej. Przy pewnym poziomie
różnorodności wielkość usługi nie wzrośnie, ale zwiększona
różnorodność chwastów może nadal być istotna dla
utrzymania świadczenia usług w zmieniających się warunkach
środowiskowych praktyk rolniczych.
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Usługi ekosystemowe
•
•

•

•

Populacje
owadów
na
całym
świecie
spadają
w alarmującym tempie.
Różnorodność pszczół wydaje się zmniejszać w wyniku
intensywnego rolnictwa i zwiększonego stosowania
pestycydów, ale również dlatego, że plony są zbierane
coraz wcześniej (pszczoły są zagrożone wyginięciem na
obszarach rolniczych, ponieważ coraz trudniej im znaleźć
dostatecznej ilości pożywienia).
Redukcja częstotliwości koszenia, zakładanie pasów
kwiatowych lub utrzymanie chwastów polnych na miedzach
może pomóc w zachowaniu różnorodności gatunkowej
pszczół.
Różne grupy żywych organizmów, między innymi ptaki,
zostały wybrane jako jedna z miar oceny jakości życia
społeczeństw w Unii Europejskiej.

48

Siedliska marginalne nie wykorzystywane
bezpośrednio w produkcji rolnej są
zróżnicowane pod względem struktury
roślinności i funkcji, jaką pełnią lub pełniły
w przeszłości. Są to najczęściej: miedze,
śródpolne, skarpy, brzegi rzek i rowów
melioracyjnych, pobocza dróg polnych i
szlaków kolejowych – z roślinnością zielną,
krzewiastą lub szpalerami drzew. Pasma
śródpolne są obszarami o dużych zasobach
bioróżnorodności, a w porównaniu
z otaczającymi gruntami użytkowanymi
rolniczo można je postrzegać jako oazy
zwierząt, a także grzybów, które łącznie
decydują o bogactwie systemów rolniczych.

Utworzenie oraz utrzymanie pasm
śródpolnych czy remizy
Pasma śródpolne są to siedliska marginalne w formie liniowych
pasm roślinności rozdzielające poszczególne działki rolne. Pasma
wspomagają utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach
rolniczych i wpływają korzystnie na plonowanie przyległych upraw,
szczególnie z udziałem drzew i krzewów. Istniejąca sieć
różnorodnych siedlisk marginalnych, a w szczególności struktur
liniowych (tzw. pasm śródpolnych), stanowi główne źródło
bogactwa przyrodniczego polskiego krajobrazu rolniczego.
Ten typ siedliska pełni funkcję ostoi (miejsca rozwoju, rozrodu,
żerowania, zimowania) dla wielu roślin, bezkręgowców, płazów,
gadów, ptaków oraz drobnych ssaków, a także pełni funkcję
korytarza ekologicznego (szlaki migracji głównie drobnych
zwierząt).
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Jak postępować?
Należy zachować istniejące jeszcze miedze, szerokie pobocza dróg
czy pasm roślinności wzdłuż rowów, strumieni, nie niszczyć ich
poprzez zaorywanie lub spryskiwanie środkami ochrony roślin lub
zakładać nowe miedze (gatunki rodzime lub archeofity).
Raz w roku należy wykaszać 50% powierzchni, najlepiej w terminie
do 15 lipca. W ciągu 2 tygodni od skoszenia usunąć biomasę i nie
składować tam siana czy słomy. Powinno się eliminować gatunki
inwazyjne.
Pozostawienie niewykoszonych fragmentów miedzy pozwoli na
zachowanie zimą bazy pokarmowej dla ptaków z grupy tzw.
ziarnojadów (trznadle, łuszczaki), jak również wpłynie na
zwiększenie bogactwa bezkręgowców i małych ssaków.
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Miedze
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Dzikie rośliny towarzyszące uprawom
Konkurują między sobą
Utrzymują równowagę w systemach rolniczych
Hamują rozwój szkodników polnych
Wykorzystane są jako broń biologiczna
Są wskaźnikami rzeczywistych warunków siedliskowych
Stanowią wartościową domieszkę paszową
Posiadają właściwości lecznicze
Stwarzają korzystne warunki dla rozwoju pożytecznych

mikroorganizmów
Chronią wierzchnią warstwę gleby przed wysuszeniem i
erozją
Przyczyniają się do wzbogacenia gleby w związki azotowe
i wapń
Zatrzymują składniki pokarmowe w glebie
Wykorzystane są w przemyśle kosmetycznym oraz w
farmakologii
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Dzikie gatunki pokrewne
roślin uprawnych
• Dzikie gatunki pokrewne roślin uprawnych to rośliny
blisko spokrewnione z roślinami uprawnymi, które
mogą stanowić źródło wartościowych genów do
hodowli nowych odmian roślin uprawnych.
• Na drodze krzyżowania można wprowadzić np.
odporność na choroby, wyznaczenie odpowiedniego
terminu siewu, odporność na mróz, tolerancję na stres
abiotyczny, tj. niekorzystne warunki środowiskowe.
 Zapewniają one również cenne surowce dla przemysłu
farmaceutycznego lub mogą być całkowicie lub
częściowo jadalne.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020
I. Transfer wiedzy i działalność informacyjna
II. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i
usługi z zakresu zastępstw
III. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
IV. Inwestycje w środki trwałe
V. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich
działań zapobiegawczych
VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
VIII.Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego
IX. Tworzenie grup i organizacji producentów
X. Działanie rolno-środowiskowo‐klimatyczne
XI. Rolnictwo ekologiczne
XII. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami (ONW)
XIII. Współpraca
XIV.LEADER

„Żaden organizm na Ziemi nie
istnieje oddzielnie, każdy
funkcjonuje w skomplikowanej sieci
powiązań. Tak naprawdę znamy
tylko niektóre z nich i wciąż
odkrywamy nowe. Kiedy wymiera
jeden gatunek, pociąga za sobą
następne – takie, dla których były
pokarmem, które zapylał, których
nasiona roznosił itp. Tylko ochrona
pełnego zróżnicowania życia może
być skuteczna. Częścią tej
skomplikowanej sieci powiązań są
również ludzie – niszcząc inne
gatunki, niszczymy sami siebie”

Dziękuję za uwagę!

(ekokalendarz.pl)
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