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Uzasadnienie działań Rationale for actions:

Zachowanie zasobów 
genowych roślin uprawnych 
podstawą bezpieczeństwa 
żywnościowego:

• zabezpieczenie naturalnej i 
wytworzonej przez człowieka 
zmienności genetycznej 
roślin dla dobra obecnych 
i przyszłych pokoleń, dla

- wytwarzania ulepszonych 
odmian, dostosowanych do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych,

- zachowania otaczającej 
przyrody i dziedzictwa 
kulturowego.

Conservation of genetic 
resources of crops basis for 
food security:

• protection of natural and 
man-made genetic 
diversity of plants for the 
benefit of present and future 
generations, for:
- breeding  of improved 
varieties adapted to 
changing climatic conditions,
- preserving of the 
surrounding nature and 
cultural heritage.
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• Programy wieloletnie

- Instytut Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin -PIB,   

- Instytut Ogrodnictwa

• Wsparcie PROW

(2007-2013, 2014-2020)

• Multi- year programs
- Plant Breeding and 

Acclimatization Institute –
National Research 

Institute - Institute of 

Horticulture

Support of Rural

Development Program 
(2007-2013, 2014-2020)

Działania krajowe National action

4



Działania krajowe National action

Nowy Program Wieloletni  

2014-2020  

IHAR-PIB oraz IO 

obszar 1– Ochrona 
Zasobów Genowych 
Roślin Użytkowych

Cel - Ochrona i wykorzystanie 

zgromadzonych zasobów –
udostępnianie materiałów 

naukowcom, hodowcom –

ale i rolnikom

New Multi-Year Programme 
2014-2020 
PBAI – NRI and InHort

Area 1 – Conservation of 
Genetic Resources of Crop 
Plants
Aim - Protection and 

utilisation of collected

resources - providing 
materials to scientists, 

breeders – but also farmers
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Działania krajowe National action
1. Koordynacja działań związanych z 

ochroną i udostępnianiem zasobów 

genetycznych roślin użytkowych

2. Gromadzenie i zachowanie w 

przechowalni długoterminowej, 

kolekcjach polowych, in vitro i w 

ciekłym azocie, charakterystyka, 
ocena, dokumentacja i 
udostępnianie zasobów 

genetycznych i informacji w zakresie:

- roślin rolniczych oraz innych roślin 

użytkowych, spokrewnionych dzikich 

gatunków i roślin towarzyszących,

- roślin warzywnych, sadowniczych, 
ozdobnych i miododajnych oraz 

spokrewnionych dzikich gatunków.

1. Coordination of activities related to the 

protection and sharing of genetic 

resources of crop plants 

2. Collection and conservation in long-

term storage, field collections and in 

vitro as well as cryopreservation, 

characterization, evaluation, 
documentation and sharing of 

genetic resources and information on: 

- agricultural plants and other useful 

plants, related wild species of plants 

and associated plants,

- vegetables, fruit, ornamental and 

honey plants and crop wild relatives.
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Działania krajowe National action
3. Prowadzenie centralnej 

długoterminowej przechowalni
nasion zasobów genetycznych 
roślin użytkowych, prowadzenie 
herbarium

4. Prowadzenie centralnej bazy 
danych i udostępnianie 
informacji o zasobach 
genetycznych roślin użytkowych

5. Poszerzanie różnorodności 
gatunków i odmian roślin 
rolniczych, zielarskich i 
ogrodniczych na obszarach 
wiejskich oraz podnoszenie 
świadomości społeczeństwa w 
zakresie znaczenia roślinnych 
zasobów genowych.

PROW 

3. Maintenance a central long-term 
storage of seeds of genetic 
resources of crop plants, keeping 
the herbarium
4. Maintenance a central database 
and providing information about the 
genetic resources of crop plants 
5. Expanding of diversity of 
species and varieties of agricultural
and horticultural plants, herbal, in 
rural areas and raise public 
awareness of importance of plant’s
genetic resources.
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Działania krajowe National action

Kolekcje objęte Programem
• Pszenice – 13 592 (w tym  

2 299 Triticum durum)

• Pszenżyto – 2 435

• Owies – 2 522

• Jęczmień – 6 913

• Żyto – 2 703

• Kukurydza – 1 099

Collections under the 
Programme:
•Wheats – 13 592 (including 

2 299 Triticum durum) 

•Triticale – 2 435 

•Oats – 2 522 

•Barley – 6 913 

•Rye – 2 703 

•Corn -1 099
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Działania krajowe National action

Kolekcje objęte 
Programem

• Dynia – 606 

• Ogórek – 755

• Fasola – 3 386

• Zielarskie – 417

• inne warzywa – 13 000

Collections under the 
Programme:
•Pumpkin - 606 

•Cucumber - 755 

•Beans - 3 386 

•Herbs - 417 

•other vegetables – 13 000
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Działania krajowe National action

Kolekcje objęte Programem
• Gryka – 212

• Trawy – 19 709

• Łubin – 1 110

• Groch – 2 999

• Lędźwian – 363

• Len – 843

• Konopie – 51

Collections under the 
Programme:
•Buckwheat - 212

•Grasses – 19 709

•Lupin – 1 110

•Pea – 2 999

•Grass pea - 363

•Flax - 843

•Hemp - 51
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Działania krajowe National action

Kolekcje objęte Programem 
• Burak – 704

• Chmiel – 243

• Tytoń – 1 062

• Rzepak – 354

• Ziemniak – 1 840

Collections under the 
Programme:
•Beet - 704 

•Hop - 243 

•Tobacco – 1 062 

•Rape - 354 

•Potato – 1 840 
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Działania krajowe National action

Kolekcje objęte 
Programem

- rośliny sadownicze 4 713

- rośliny ozdobne  1 558

- rośliny miododajne 300

Collections under the 
Programme:
•fruit plants 4 713 

•ornamental plants 1 558 

•the honey plants 300
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Działania w ramach WPR Actions under the CAP
Projekt PROW 2014 – 2020 wersja ze stycznia 2014 
Project of Rural Development Program 2014 - 2020

6.11 Działanie rolno-środowiskowo 
– klimatyczne

Degresywność i limity 
powierzchniowe

• Nie dopuszcza się realizowania 

różnych pakietów na tej samej 

powierzchni,

• limit powierzchniowy 20 ha dla całego 

gospodarstwa z zastrzeżeniem progów 

degresywności,

• łączenie Rolnictwa ekologicznego oraz 
działania rolno – środowiskowo –
klimatycznego -limit powierzchniowy 30 
ha dla całego gospodarstwa rolnego

Action agri- environmental –
climatic 6.11

Degressivity and area limitation 
• Not allowed to carry out 

various packages on the same 
surface, 

• limit of surface -20 ha for the 
whole farm,

• combining ecological 
agriculture and agri-
environmental-climatic 
packages- limit of surface 30
ha for the whole farm 



Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 
Project of Rural Development Programme 2014 - 2020

Działanie rolno-środowiskowo –
klimatyczne 6.11

poddziałanie 10.1 Płatności w 
ramach zobowiązań rolno -
środowisko-klimatycznych,

Pakiet. 3. Zachowanie i 
reintrodukcja sadów tradycyjnych 
i odmian drzew owocowych –
działanie służące zachowaniu i 
odtworzeniu sadów  i dawnych 
odmian drzew owocowych.

poddziałanie 10.2 Wsparcie 
ochrony i zrównoważonego 
użytkowania oraz rozwoju 
zasobów genetycznych w 
rolnictwie.

Pakiet 6. Zachowanie 
zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin w 
rolnictwie.

Action agri- environmental –
climatic 6.11
•subaction 10.1 Payments under 
agri-environment-climate liabilities

Package. 3 Preservation and 
reintroduction of orchards and 
traditional varieties of fruit trees -
action to preserve and restore 
orchards, and old varieties of fruit 
trees.
sub action 10.2 Support the 
protection and sustainable use 
and development of genetic 
resources in agriculture.
Package 6 Conservation of 
endangered plants’ genetic 
resources in agriculture.
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Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 
Project of Rural Development Programme 2014 - 2020

Pakiet 3. Zachowanie i 
reintrodukcja sadów 
tradycyjnych odmian drzew 
owocowych

Cel: zachowanie i zwiększanie: 

• powierzchni sadów dawnych 
odmian drzew owocowych,

• środowiska życia organizmów, 

• tradycyjnego sposobu uprawy,

• charakterystycznego elementu 
krajobrazu wiejskiego

Package 3 Conservation and 
reintroduction of traditional
varieties of fruit trees orchards
Aim: To maintain and increase: 

•orchard areas with old varieties 
of fruit trees, 

•habitats of wild organisms, 

•the traditional way of cultivation, 

•typical elements of the rural 
landscape
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Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 
Project of Rural Development Programme 2014 - 2020

Pakiet 6. Zachowanie 
zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin w 
rolnictwie

Cel: Zachowanie ginących i 
cennych odmian, gatunków, 
ekotypów roślin uprawnych, 

• dywersyfikacja upraw na 
obszarach wiejskich,

• wytwarzanie nasion 
spełniających minimalne 
wymagania jakościowe gatunków 
wymienionych w załączniku do 
rozporządzenia,

• produkcja materiału siewnego 
zarejestrowanych w Krajowym 
Rejestrze odmian regionalnych i 
amatorskich.

Package 6. Preservation of 
endangered plants’ genetic 
resources in agriculture 
Aim: Preservation of endangered 
and valuable varieties, species,
crops landraces
•diversification of crops in rural 
areas, 

•production of seeds that meet the 

minimum quality requirements of 
the species listed in the Annex to 

Regulation 

•seed production of conservation 

varieties and varieties developed 
for growing under particular 

conditions registered in the National 
Register
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Pakiet 6. Package 6.

1. Pszenica płaskurka
2. Pszenica samopsza
3. Proso
4. Krzyca
5. Lnicznik siewny
6. Nostrzyk biały
7. Lędźwian siewny
8. Soczewica jadalna
9. Pasternak
10. Przelot pospolity
11. Gryka zwyczajna

+ odmiany amatorskie i 
regionalne 
zarejestrowane w 
Krajowym Rejestrze 
– brak

1. Emmer wheat 
2. Einkorn wheat
3. Millet 
4. Perennial rye
5. False Flax (Camelina) 
6. White Sweet Clover 
7. Grass pea 
8. Lentil 
9. Parsnip
10. Common kidneyvetch
11. Buckwheat

+ conservation varieties and 
varieties developed for
growing under particular 
conditions registered in 
National Register- lack of 
varieties



Wnioski     Conclusions

• Ochrona zasobów genowych 
jest kluczowa, ale….

• Istotne jest wykorzystanie 
zasobów – odmiany „żyją” – jak 
są uprawiane, a ich plon 
użytkowany w kuchni lub jako 
pasza, 

• Przetwórstwo – jeden z 
priorytetów PROW 2014-2020 –
sposobem na 
zagospodarowanie plonu 
różnorodnych roślin uprawnych 

produkty tradycyjne. 

• Protection of genetic resources is 
essential, but ....

• It is important to use resources –
varieties „are alive" - as they are 
grown, and their yields are used in 
the kitchen or as fodder,

• Processing - one of the priorities 
of the RDP 2014-2020 - way for 
the management of a variety of 
crops yield 

traditional products
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ZNACZENIE ZASOBÓW GENOWYCH
Importance of Genetic Resources

Tradycyjne odmiany 

•ważne i wartościowe genetyczne i 
kulturowo – historyczne 
dziedzictwo,

•wartości - solidność, płodność i 
odporność na choroby i szkodniki, 
stresy środowiska - susza i mróz.

Nauka, potwierdzając ich wartość
jako bogatego źródła różnorodności 
genetycznej i kulturowego 
dziedzictwa poszczególnych 
regionów, podkreśla moralny 
obowiązek zachowania ich dla 
przyszłych pokoleń. 

Traditional varieties

- important and valuable genetic 
and cultural - historical heritage, 

•values - reliability, fertility and 
resistance to diseases and pests, 
environmental stresses - drought 
and frost.

Science, confirming value of 
traditional varieties as a rich 
source of genetic diversity and the 
cultural heritage of each region, 
emphasizes the moral obligation 
to preserve them for future 
generations.
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Dziękuję za uwagę

Thank you for your 

attention
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