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Plant genetic resources (PGR) - a key component of biodiversity. / 

Zasoby genetyczne roślin (ZGR) – kluczowy komponent 

bioróżnorodności

Besides using as foods, forages and for many industrial purposes

they play recreational,  climate-forming,  water protection function;  

can implement phytoremediation of contaminated soils and soils 

erosion control, etc. / 

Poza tym, że są stosowane jako pokarm dla ludzi i zwierząt a także 

do wielu przemysłowych celów, odgrywają także rolę rekreacyjną, 

klimatotwórczą oraz w ochronie wód. Można realizować dzięki nim 

fitoremediację zanieczyszczonych gleb i kontrolę erozji, itd. 
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««The preservation of biodiversity The preservation of biodiversity 

is a common concern of mankindis a common concern of mankind…»…» / / 
«« Zachowanie bioróżnorodności jest 
wspólnym problem ludzkości…»»

Convention on Biological Diversity / 
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(June 5, 1992, Rio de Janeiro):



1750 genebanks all over the 
world conserve 7, 03 mln 

accessions of crop diversity
(FAO, 2010) / 

1750 banków genów na całym 
świecie przechowuje 7,03 mln 
zasobów różnorodnych roślin 

uprawnych
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Gene banks conserve living samples that bridge
the past and the future, and manage both genetic resources and information

about those resources. / 
Banki genów chronią żywe próbki łączące przeszłość z przyszłością oraz 

zarządzają zarówno zasobami genetycznymi oraz informacją o nich.

Gene banks conserve living samples that bridge
the past and the future, and manage both genetic resources and information

about those resources. / 
Banki genów chronią żywe próbki łączące przeszłość z przyszłością oraz 

zarządzają zarówno zasobami genetycznymi oraz informacją o nich.

Types of preservation: /
typy ochrony
• ex situ,
• in situ, 
• on farm.

PGR stored in genebanks and other depositories, are priceless 
and can hardly be evaluated in monetary terms. / 

ZGR przechowywane w bankach genów i innych depozytach są
bezcenne i trudno przełożyć ich wartość na pieniądze.
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Genebanks around the world /
Banki genów na świecie.
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5 major 5 major genebanksgenebanks of of 

the world (FAO, 2010) / the world (FAO, 2010) / 

5 najwi5 najwięększych kszych 

bankbankóów genw genóów na w na 
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Countries / Kraje Anzahl Akzessionen / 
Liczba jednostek

1. USA / USA 508994 

2. China/Chiny 391919

3. India / Indie 366333

4. Russia (VIR) / Rosja 324995

5. Japan / Japonia 243463



Structure of the world plant genetic diversity preserved Structure of the world plant genetic diversity preserved ex situex situ (FAO, 2010)(FAO, 2010) / / 
Struktura Struktura śświatowej rwiatowej róóżżnorodnonorodnośści genetycznej roci genetycznej rośślin chronionej ex situlin chronionej ex situ

/ Grupy roślin uprawnych / %z calości / Liszba
jednostek

Zboża /

Rośliny strączkowe /

Pasze /

Warzywa /

Owoce /

Rośliny bulwiaste
/Rośliny przemyslowe /

/ Linie uprawne i hodowlane

/ Odmiany lokalne i rodzime

/ Dzikie gatunki spokrewnionce z 
roślinami uprawnymi I ziolami

/ Okolo

/ Okolo

/ Okolo

/ Struktura kolekcji

/ Posiadacze zasobów genowych

/ Państwowe/narodowe
banki genów

/ Centra międzynarodowe/FAO

/ Kolekcje prywatne



The main task: Conservation and utilization of crop diversity and wild relatives for 
food and agriculture / 

Główny cel: Zachowanie i wykorzystanie różnorodności roślin uprawnych i 
spokrewnionych z nimi gatunków dzikich w celach żywieniowych i rolniczych
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NikolayNikolay VavilovVavilov

(1887(1887--1943)1943)

the great gene hunter
and collector of plant 

genetic resources, 
the founder of PGR 
collection  in VIR. / 

Wielki łowca genów i kolekcjoner  
zasobów genetycznych roślin, 
założyciel kolekcji ZGR w VIR.

«... to increase agricultural production and to provide 
humankind with more food». / 
«... Zwiększenie produkcji rolnej i zaopatrzenie ludzkości 

w większą ilość pożywienia».
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At present , more than 240 000 seed samples are preserved at the
National Seed Store. / W chwili obecnej ponad 240 000 próbek materiału siewnego jest 

przechowywanych w krajowym banku nasion.
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Germplasm in VIR is preserved in low-temperature 
storages at +4°C, at -4°C  and at –10° C / Plazma 
zarodkowa w VIR jest utrzymywana  w niskiej temperaturze  
przechowywania : w  +4, -4 i w 10
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drying, / suszeniedrying, / suszenie

packing, / pakowaniepacking, / pakowanie
stowage. / rozmieszczanie.stowage. / rozmieszczanie.
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Collections in genebanks give the opportunity to reveal the 
potential of the crops, to find the best genotypes and 

contribute their utilization in the breeding. / 
Kolekcje w bankach genów dają możliwość odkrycia 
potencjału roślin uprawnych, znalezienia najlepszych 

genotypów oraz przyczynią się do ich wykorzystania w 
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These crops are second in importance to human and 
animal diets after cereals and occupy an important place 

in the world's food and nutrition economy. / 
Te rośliny uprawnę są drugie co do ważności  dla ludzkiej i 

zwierzęcej diety po zbożach i zajmują ważne miejsce w 
światowej gospodarce żywnościowej i żywieniowej.
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Grain legumes genetic resources as  a 
model and example / 

Zasoby genetyczne roślin strączkowych 
jako przykład modelowy.
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Grain legumes can be a powerful factors in the increase soil fertility, water 
and air regimes of the soil, its phytosanitary condition and in the increase 
biodiversity in beneficial soil microflora. / 
Rośliny strączkowe mogą być potężnym czynnikiem zwiększającym żyzność
gleb, systemy powietrza i wody w glebie, jej kondycji fitosanitarnej  oraz 
zwiększającym bioróżnorodność korzystnej mikroflory glebowej.
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In VIR evaluation of crop intraspecific variability is a permanent procedure. 

Screening  of the accessions for the main traits is carrying out together 

with the fundamental laboratories and other institutes for searching 

sources of valuable agronomic and biological characters: / W VIR ocena 

zmienności wewnątrzgatunkowej roślin uprawnych jest stałą procedurą. 

Skrining próbek pod kątem głównych cech jest przeprowadzany wspólnie z 

podstawowymi laboratoriami i innymi instytucjami w celu poszukiwania 

źródeł cennych rolniczo i biologicznie właściwości, takich jak:

• high yield; / wysoki plon;

• chemical composition (protein, oil and starch content, antinutritional

substances, fatty acids etc.); / skład chemiczny (zawartość białka, 

tłuszczy, skrobi, substancji szkodliwych, kwasów tłuszczowych, itd. );

• resistance to diseases, pests, soil acidity, draught and cold; / odporność na 

choroby szkodniki, zakwaszenie gleby, susze i zimno;

• early maturity; / wczesne dojrzewanie;

• non-shattering pods; / niepękające strąki

• neutral reaction to photoperiod, etc. / Obojętnej reakcji na fotoperiod itd..
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01.11.2013 było 46135 próbek materiału siewnego 
reprezentujących 194 gatunki z 15 rodzajów.

� Pea / groch

�Soybean / soja

� Vetch / wyka

� Lupin / Łubin

� Common bean / 
fasola zwyczajna

� Chickpea / 
ciecierzyca

� Faba bean / bobik

� Vetchling / 
groszek wonny

� Lentil / soczewica

� Vigna / vigna

On the
01.11.2013
there are 

representatives 

in total 

46135 accessions / 

of 194 species 
from 15 genera, 

The collection contains the accessions of all 

economically significant crops of grain legumes 

produced in the world and their wild relatives / 

Kolekcja zawiera próbki wszystkich ekonomicznie 

ważnych strączkowych roślin uprawnych 

wyprodukowanych na świecie oraz gatunków dzikich z 

nimi spokrewnionych.



Symbiotic potential and its using in organic breeding / Potencjał
symbiotyczny i jego zastosowanie w hodowli ekologicznej
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It is necessary to look for the genotypes with good abilities to form mutual symbiosis with
microsymbionts. / Koniecznym jest szukanie genotypów posiadających dobre zdolności tworzenia 

wzajemnej symbiozy z mikrosymbiontami.

It is necessary to look for the genotypes with good abilities to form mutual symbiosis with
microsymbionts. / Koniecznym jest szukanie genotypów posiadających dobre zdolności tworzenia 

wzajemnej symbiozy z mikrosymbiontami.

The screening of the collection on the efficiency of nitrogen fixation have been made in VIR on 
different crops  together with the  All-Russian Institute for Agricultural Microbiology. / Wraz z 

rosyjskim Instytutem Mikrobiologii Rolnej przeprowadzono w skrining kolekcji różnych roślin 

uprawnych znajdującej się w VIR pod kątem wydajności wiązania wolnego azotu
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1/ The nitrogen fixing capacity of grain legumes decreases 
the need for the application of N-fertilizers and makes 
them an important component in cropping systems for 

improving and sustaining soil fertility and texture.  / 
1/Zdolność roślin strączkowych do wiązania wolnego 

azotu  zmniejsza zapotrzebowanie na użycie nawozów 
azotowych i sprawia że są one ważnym składnikiem 

systemów uprawnych zorientowanych na polepszenie i 
podtrzymanie żyzności gleb i odpowiedniej jej struktury.
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k III

In the field with poor soil, when seeds inoculated 
with Rhizobium commercial strains bred in All-Russian 
Institute for Agricultural Microbiology, productivity 
increased: / 
Na polu o słabych glebach gdy zainokulowano nasiona 
komercyjnymi szczepami Rhizobium hodowanymi w 
Instytucie Mikrobiologii Rolniczej „All-Russia” , 
wzrosła wydajność:

• green matter – up to 2-4,5 times; /  

zielonej masy – do 2-4, 5 razy, 

• seeds - up to 1,4-2,5 times. / 

nasion – do 1,4 -2,5 razy.

Soybean / 
Soja

Protein content increased after inoculation in average: / 
Zawartość białka wzrosła po inokulacji średnio:

• 6,4% - in green matter; / 6,4% w zielonej masie, 

• 7,2 % - in seeds. / 7,2% w nasionach.



Numbers of soybean accessions / 
Liczba jednostek materiału siewnego soi

Seed productivity / Wydajność nasion Plant height / Wysokość roślin

Dry matter / 

Sucha masa

Increase of dry matter, seed productivity and plant height after inoculation with two strains of 
Rhisoboum japonicum in Leningrad region / Wzrost suchej masy, wydajności nasion i wysokości 
roślin po inokulacji dwoma szczepami Rhizobium japonicum w rejonie Leningradu

(Vishnyakova et al., 2004)

Szczep 607g



Increase of nodule number, seed productivity and nitrogenase nodules activity in lentil accessions after 
inoculation with Rhizobium leguminosarum bv Viceae 724 to compare with non-inoculated / Wzrost 
liczby brodawek korzeniowych, wydajności nasion i aktywności nitrogenazy brodawkowej  w szoczewicy 
po zaszczepieniu Viceae 742 przez Rhizobium leguminosarium w porównaniu do nie zaszczepionej 

Numbers of lentil accessions / Liczba jednostek soczewicy

Lentil / Soczewica

/ Liczba 
brodawek 
korzeniowych
/ Wydajność
nasion
/ Aktywność
nitrogenazy 
brodawkowej



2/ Symbiosis  with plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR):  one more 
promising direction of  study techniques that are friendly with the environment. / 

2/ Symbioza z rizobakteriami wspomagającymi wzrost roślin (PGPR):  jeszcze jeden 
obiecujący kierunek technik badawczych, które są przyjazne dla środowiska. 

The use of these beneficial microorganisms could reduce the use of polluting chemicals 
allowing sustainable production of legumes, as they / Zastosowanie tych korzystnych 
mikroorganizmów może zmniejszyć użycie zanieczyszczających chemikaliów i pozwolić na 
zrównoważoną produkcję roślin strączkowych, ponieważ;

� prevent infection by plant pathogenic fungi; / zapobiegają infekcjom wywoływanym 
przez chorobotwórcze dla roślin grzyby,

� improve mineral nutrition of plants, in particular, ensure salts of phosphorus, 
potassium; / polepszają odżywienie mineralne roślin, zwłaszcza zapewniają dostęp do soli 
fosforu i potasu, 

� increase drought tolerance; / zwiększają tolerancję na suszę, 

� diminish the negative effects of environmental stresses on the legume–rhizobia
symbiosis. / zmniejszają negatywne skutki stresów środowiskowych dzięki symbiozie 
roślin strączkowych z rizobium
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3/ Symbiosis with Arbuscular Mycorrhizal Fungi  (AMF): Glomus et al. / 3/ 

Symbioza z grzybami mikoryzy arbuskularnej (AMF): 

Symbiotic associations between arbuscular mycorrhizal fungi and plant roots 
provide a range of benefits to the host plant: / Symbioza pomiędzy grzybami 
mikoryzy arbuskularnej a korzeniami roślin dostarcza tym ostatnim wielu 
korzyści: 

�improved nutrition (the  most powerful effect in the absorption of  soluble 
phosphates from the soil ); / lepsze odżywienie  (największy efekt obserwuje się
przy absorpcji rozpuszczalnych fosforanów z gleby), 

� enhanced resistance to soil-borne pests and diseases; / zwiększona 
odporność na szkodniki i choroby, 

� improved resistance to drought; / polepszona odporność na suszę, 

� enhanced tolerance to heavy metals. / większa tolerancja na metale ciężkie, 

The soil obtains better structure. / Lepsza struktura gleby.
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przy absorpcji rozpuszczalnych fosforanów z gleby), 

� enhanced resistance to soil-borne pests and diseases; / zwiększona 
odporność na szkodniki i choroby, 

� improved resistance to drought; / polepszona odporność na suszę, 

� enhanced tolerance to heavy metals. / większa tolerancja na metale ciężkie, 

The soil obtains better structure. / Lepsza struktura gleby.



Pea accessions from VIR  collection  which showed the most significant 
productivity by participating in the triple 

(plant-bacteria-fungus Glomus ) symbiotic system , % / 
Nasiona grochu z kolekcji VIR, które wykazały największą wydajność

dzięki uczestnictwie w systemie potrójnej symbiozy (roślina-bakteria-
grzyby):

(Борисов и др., 2002)



The first example of commercial pea cultivar The first example of commercial pea cultivar ““TriumphTriumph”” with increased potential of with increased potential of 

interactions with beneficial soil microbes iinteractions with beneficial soil microbes is bred on the basis of assessment of pea VIR 
collection  for symbiotic efficiency .  / Pierwszy przykład komercyjnej odmiany grochu 
„Triumph” ze zwiększonym potencjałem interakcji z pożytecznymi mikroorganizmami 
glebowymi  jest wyhodowany z jednostek materiału siewnego grochu z kolekcji VIR 

dotyczącej wydajności symbiozy. 

�Maximum registered yield (2003) – 6,2 tones per hectare. / Największy 

zarejestrowany plon 6,3 ton/hektar, 

� Straight standing. / Prosto stojące, 

� Comparatively resistant to root rots. / Stosunkowo odporny na zgnilizny 
korzeniowe

� Symbiotic potential - at least 10%. / Potencjal symbiotyczny - przynajmniej 10 %, 

�� Is resistant to fungal root rots and pea weevil  (Is resistant to fungal root rots and pea weevil  (BruchusBruchus pisorumpisorum L.) / L.) / Odporny na Odporny na 

zgniliznzgniliznęę korzeni wywokorzeni wywołływanywanąą przez grzyby i strprzez grzyby i strąąkowca grochowego. kowca grochowego. 



Yield of variety Yield of variety ““TriumphTriumph”” under conditions of conventional technologyunder conditions of conventional technology, , 

tones per hectaretones per hectare ((cc. . OreylOreyl, 2004, 2004--2006)2006) //

Plon odmiany Plon odmiany „„TriumphTriumph”” w warunkach tradycyjnej technologii , w warunkach tradycyjnej technologii , 

tony/hektartony/hektar



is based on the screening of the collection on the tolerance 

to pathogens. It  allows to find sources for the breeding of 
resistant varieties and recommend these accessions either 
for organic farming as reducing the input of remedies,  and 
as the initial material for breeding tolerant varieties . / 

opiera się na badaniach skriningowych kolekcji pod kątem 
tolerancji na patogeny. Pozwala znaleźć źródła do hodowli 
odmian odpornych i może zalecić ich stosowanie albo w 
rolnictwie ekologicznym w celu ograniczenia użycia 
środków zaradczych, i/lub  jako materiał wyjściowy do 
hodowli odmian tolerancyjnych.
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Breeding the varieties tolerant to pathogens / 
Hodowla odmian tolerancyjnych na patogeny
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The legumes gene pool is possible to use for phytoremediation - efficient method of 
cleaning the polluted soils.  / Zasoby genowe roślin strączkowych mogą być wykorzystane 
przy fitoremediacji – wydajnej metody oczyszczania gleb zanieczyszczonych. 
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The hyperaccumulators can be used for remediation, low 
accumulated genotypes could be use for fodder. / 
Hiperakumulatory mogą zostać wykorzystane do 
rekultywacji, a rośliny o genotypach z niska akumulacją
mogą być stosowane jako pasze. 
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rekultywacji, a rośliny o genotypach z niska akumulacją
mogą być stosowane jako pasze. 

The evaluation of VIR pea collection revealed the significant intraspecific variation in 
tolerance to Cd in the presence of toxic Cd concentrations, 
and in ability to take up heavy metals from contaminated soil. / Ocena kolekcji grochu 
wykazała istotną zmienność wewnątrzgatunkową na tolerancję cd w obecności jego 
toksycznych stężeń, oraz w zdolności do pobierania metali ciężkich z zanieczyszczonej 
gleby. 
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Grain legumes and soil cleaning and restoration / 
Rosliny straczkowe a oczyszczenie i przywracanie gleby.

Grain legumes and soil cleaning and restoration / 
Rosliny straczkowe a oczyszczenie i przywracanie gleby.

Screening of the collection is in the process. / Skrining  
kolekcji cały czas trwa. 

Screening of the collection is in the process. / Skrining  
kolekcji cały czas trwa. 



The use of intercropping with legume component / Zastosowanie 
upraw współrzędnych z roślinami strączkowymi jako ich element.
The use of intercropping with legume component / Zastosowanie 
upraw współrzędnych z roślinami strączkowymi jako ich element.

Barley-pea / Jęczmień – groch Barley - faba bean / Jęczmień – bobik

Barley - faba bean – pea / 

Jęczmień – bobik – groch

Pea – white mustard / 

Groch – gorczyca



�maintenance of  the soil fertility as the nutrient uptake is made from both layers of soil; / 
podtrzymanie żyzności gleb, ponieważ pobór składników pokarmowych  odbywa się z dwóch 
warstw gleby. 

� reduction in soil runoff and control of weeds; / Zmniejszenie spływania gleby i kontrola chwastów,  
� more efficient resources utilizing and increase of  the productivity of partners. / bardziej 

efektywne wykorzystanie zasobów i zwiększenie produktywności partnerów. 
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� more efficient resources utilizing and increase of  the productivity of partners. / bardziej 

efektywne wykorzystanie zasobów i zwiększenie produktywności partnerów. 

The task is to reveal in gene pool complementary partners of the phytocenosis. / 

Zadaniem jest ujawnienie w puli genów komplementarnych partnerów fitocenozy.

Protein content in mixtures of Lathyrus sativus with Sorghum vulgare (к-9916). / 
Zawartość białka w mieszance Lathyrus sativus z Sorgum vulgare
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SOME ADVANTAGES OF INTERCROPPING SYSTEMS DOING THEM USEFUL FOR ORGANIC 
FARMING: / NIEKTÓRE ZALETY SYSTEMU UPRAW WSPÓŁRZĘDNYCH, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE 

JEST ON PRZYDATNY W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM:



Many wild species are being involved 
into collection as  a result of expedition 
exploration of  the territory of Russian 
Federation and neighboring  territories. / 
Wiele dzikich  gatunków jest włączanych 
do kolekcji w wyniku wypraw 
badawczych na terytorium Rosji i 
sąsiednich terenach.
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Wiele dzikich  gatunków jest włączanych 
do kolekcji w wyniku wypraw 
badawczych na terytorium Rosji i 
sąsiednich terenach.

The strategy of creating sources and donors of  important traits for 
breeding  based on natural genetic diversity is still actual. / Strategia 
tworzenia źródeł i darczyńców ważnych cech hodowlanych oparta na 
naturalnej różnorodności genetycznej jest wciąż aktualna.
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Using of wild (natural) flora / Wykorzystanie dzikiej
(naturalnej) flory. 

Using of wild (natural) flora / Wykorzystanie dzikiej
(naturalnej) flory. 

Wild relatives with enhanced levels of 
resistance/tolerance to multiple stressors provide 
important sources of genetic diversity for crop 
improvement. / Odmiany dzikie z podwyższonym 
poziomem odporności/tolerancji na wiele stresorów 
są istotnym źródłem genetycznej zmienności, ktorą
można wykorzystać w celu ulepszenia roślin 
uprawnych. 

Wild relatives with enhanced levels of 
resistance/tolerance to multiple stressors provide 
important sources of genetic diversity for crop 
improvement. / Odmiany dzikie z podwyższonym 
poziomem odporności/tolerancji na wiele stresorów 
są istotnym źródłem genetycznej zmienności, ktorą
można wykorzystać w celu ulepszenia roślin 
uprawnych. 

The domestication of wild species is still actual. / 
Udomowienie dzikich gatunków jest nadal aktualne. 

The domestication of wild species is still actual. / 
Udomowienie dzikich gatunków jest nadal aktualne. 



Evaluation of the level of genetic erosion in 
Badakhshan (2003) revealed disappearance 
of  / Ocena genetycznej erozji w 
Badakhshanie (2003) ujawniła zanik

landraces landraces ((populationspopulations):): / / 
Ras Ras lokalnychlokalnych ((populacjipopulacji):):

Grains Grains —— 95%95% / / ZbZbóóżż -- 95%95%

Grain legumes Grain legumes —— 95%95% / / RoRośślinlin
strstrąączkowychczkowych –– 95%95%

Vegetables Vegetables —— 60%60% / / WarzywWarzyw –– 60% 60% 

Forage Forage —— 50%50% / / PaszPasz –– 50%50%

Fruit Fruit —— 30%30% / / OwocOwocóóww –– 30%. 30%. 
Expedition survey is also carried out to 
determine the genetic erosion and 
determine strategies in situ / on farm 

conservation. / 
Przeprowadzana jest ekspedycja w celu 
określenia genetycznej erozji oraz 
strategii ochrony in situ i on farm.



The exploration of biodiversity preserved in the collection allows  to 
recommend to use the natural germplasm for pastures, for soil restoration and reclamation. / 
Badanie bioróżnorodności zachowanej w kolekcjach pozawala zalecać używanie naturalnych 
plazm zarodkowych w celach paszowych oraz do odbudowy i rekultywacji gleb.
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Badanie bioróżnorodności zachowanej w kolekcjach pozawala zalecać używanie naturalnych 
plazm zarodkowych w celach paszowych oraz do odbudowy i rekultywacji gleb.

Enlarging of specific and generic diversity  of cultivated species and
crops is the way to increase  a fodder potential of the gene pool / 

Powiększenie specyficznej i genetycznej różnorodności roślin i gatunków 

uprawnych jest sposobem na zwiększenie potencjału paszowego puli genowej. 
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In the world they produce at least 9 Vicia
species (besides V. faba). / W świecie produkują
co najmniej 9 gatunków (oprócz V. faba)

In Russian Federation  only 4 species are 
produced: / W Federacji Rosyjskiej tylko 4
gatunki są produkowane:
V. sativa, 

V. villosa (spring and autumn), 

V. cracca, 

V. grossgheimii.

Meanwhile at least 23 Vicia species are promising 
as pasture crops in different  Russian regions. / 
Tymczasem co najmniej 23 gatunków Vicia jest 
obiecujących jako rośliny pastwiskowe w różnych 
regionach Rosji.
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In Russian Federation 2 Lathyrus species 
are produced as fodder crops: / W 
Federacji Rosyjskiej 2 gatunki Lathyrus 
produkowane są jako rośliny pastewne:
L. sativus,

L. sylvaticus.

At least 15 Lathyrus species from Russian 
area are promising as fodder crops. / Co 
najmniej 15 gatunków Lathyrus z obszaru 
Rosji jest obiecujących jako rośliny 
pastewne.
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In simple terms, landrace is a variety that has been 
grown for many generations (and in some cases, 
hundreds of years) in the same location, and has 

adapted to that location. 
They often develop naturally with minimal 
assistance or guidance from humans using 

traditional breeding methods.  /
W uproszczeniu, rasa lokalna jest odmianą, która 
była hodowana od wielu pokoleń (a w niektórych 

przypadkach, setki lat) w tym samym miejscu, i jest 
dostosowana do tej lokalizacji. Odmiany takie 

często rozwijają się naturalnie z minimalną pomocą
lub przewodnictwem  ludzi, którzy wykorzystują

tradycyjne metody hodowli.

In simple terms, landrace is a variety that has been 
grown for many generations (and in some cases, 
hundreds of years) in the same location, and has 
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Significance of landraces in organic farming / 
Znaczenie ras lokalnych w rolnictwie 

ekologicznym.

Significance of landraces in organic farming / 
Znaczenie ras lokalnych w rolnictwie 

ekologicznym.



Landraces –

the valuable gene pool for searching the traits of adaptability / 

Rasy lokalne –

cenna pula genowa do poszukiwań cech związanych z adaptacją.

Percentage of landraces in the collection of 
the main crops / Procent ras rodzimych w 
kolekcjach głównych roślin uprawnych

faba bean / Bobik 67% 

fodder pea / Groch pastewny 65% 

common vetch / Wyka zwyczajna 30% 

grasspea / Lędźwian siewny 30% 

Lentil / Soczewica 80% 

Chickpea / Ciecierzyca 72%



• they are  resistant to stressors; / Bo są odporne na stresory, 
• they adapt to changing environmental pressures; / adaptują się do 
zamiennych warunków środowiska,

• they often form the basis for improved cultivars; / są często podstawą do 
ulepszania odmian hodowlanych, 
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Why should we  to  preserve  landraces? / 
Dlaczego powinniśmy chronić rasy lokalne?

Why should we  to  preserve  landraces? / 
Dlaczego powinniśmy chronić rasy lokalne?

• because of traditional reasons or 
organoleptic peculiarities, which make them 
highly valued and expensive on the local and 
city markets; / ze względu na tradycję czy 
właściwości organoleptyczne, które 
sprawiają że są wysoko cenione i drogie na 
lokalnym rynku

• because of traditional reasons or 
organoleptic peculiarities, which make them 
highly valued and expensive on the local and 
city markets; / ze względu na tradycję czy 
właściwości organoleptyczne, które 
sprawiają że są wysoko cenione i drogie na 
lokalnym rynku

• simply because they are appreciated by 
the families. / Po prostu dlatego, że są
doceniane przez rodziny.

• simply because they are appreciated by 
the families. / Po prostu dlatego, że są
doceniane przez rodziny.



Landraces usually possess more diverse phenotypes and 

genotypes than commercial varieties. The diversity they 

represent, like their cultural value, is priceless. / 

Odmiany rodzime zwykle posiadają bardziej zróżnicowane 

genotypy i fenotypy niż odmiany komercyjne. Ta 

różnorodność jak i wartość kulturowa są bezcenne. 

Modern methods (DNA analysis), as a rule, reveal that 
there are distinct plant populations in each of the 

locations, especially in mountains and islands. 

Modern methods (DNA analysis), as a rule, reveal that 
there are distinct plant populations in each of the 

locations, especially in mountains and islands. 

A complex interaction of factors (drift, LR isolation, 
farmer selection, migration within LRs) explains the 
observed pattern of diversity. / 
Nowoczesne metody – analiza DNA – z reguły 
wskazują, że istnieją odrębne populacje roślin w 
każdym z miejsc, zwłaszcza w górach i na
Złożona interakcja czynników (dryft, izolacji , wybory 
rolnika, migracji w ramach ras lokalnych) wyjaśnia 
obserwowany wzór różnorodności.

A complex interaction of factors (drift, LR isolation, 
farmer selection, migration within LRs) explains the 
observed pattern of diversity. / 
Nowoczesne metody – analiza DNA – z reguły 
wskazują, że istnieją odrębne populacje roślin w 
każdym z miejsc, zwłaszcza w górach i na
Złożona interakcja czynników (dryft, izolacji , wybory 
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Wild species / 
Dzikie gatunki

Early domesticates
(landraces) / 

wcześnie 
udomowione (rasy 

lokalne)

Modern varieties / 
współczesne odmiany

Loss of genetic diversity as a result of domestication and breeding / 
Utrata różnorodności genetycznej jako wynik hodowli i 

udomowienia.

In the course of crop evolution there occurred two major 
bottlenecks in the loss of biodiversity: between the wild progenitors and the landraces and 

again between the landraces and the modern cultivars. / 
W trakcie rozwoju roślin uprawnych nastąpiły dwa główne 

wąskie gardła utraty różnorodności biologicznej: pomiędzy dzikimi przodkami i lokalnymi 
odmianami i ponownie między lokalnymi odmianami a współczesnymi odmianami.

(Tanksley, McCouch, 1997. Science, 277: 1063-1064).



Besides, many of these traditional crop varieties 
themselves have gone out of cultivation and are 

lost forever. 
Genetic erosion threatens these invaluable crops 

as they are replaced by a smaller number of 
modern varieties.  / 

Poza tym, wiele tych tradycyjnych odmian roślin 
uprawnych przestało być uprawianych i 

wyginęło. 
Erozja genetyczna zagraża tym bezcennym 

roślinom w miarę jak są one zastępowane przez 
mniejszą liczbę nowoczesnych odmian.

Besides, many of these traditional crop varieties 
themselves have gone out of cultivation and are 

lost forever. 
Genetic erosion threatens these invaluable crops 

as they are replaced by a smaller number of 
modern varieties.  / 

Poza tym, wiele tych tradycyjnych odmian roślin 
uprawnych przestało być uprawianych i 

wyginęło. 
Erozja genetyczna zagraża tym bezcennym 

roślinom w miarę jak są one zastępowane przez 
mniejszą liczbę nowoczesnych odmian.

As reservoirs of useful genetic 

diversity 

landraces need to be preserved / 

Jako rezerwuary użytecznej 

różnorodności genetycznej rasy lokalne 

muszą być zachowane.
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On farm conservation / Ochrona on farmOn farm conservation / Ochrona on farm

On farm conservation is not developed in Russian Federation:  / 

Ochrona on farm nie jest rozwinięta w Rosji 

�There is not very well developed farming sector in agriculture in Russian 
Federation because of three main problems: feed cost, complexity with product 
sales and low profits. / W Rosji nie jest za dobrze rozwinięty sektor rolny w 
rolnictwie ze względu na 3 główne problemy: ceny żywności, złożoność sprzedaży 
produktów i niskie zyski, 

�There is not proper investigation of the question and popularization of the 
problem all around the country. / Nie odpowiednim jest szukanie rozwiązań i 
popularyzacja problemu na skalę krajową,

�The observation of yard-gardens even in a very distant villages had been revealed 
that nowadays people prefer modern varieties.  / Obserwacja przydomowych 
ogródków nawet w odległych wioskach wykazała że obecnie ludzie preferują nowe 
odmiany, 

�Some monasteries can be considered as an estimated model of  on farm 
conservation, nevertheless they, as a rule, already lost old  germplasm (somewhere 
because of the historic reasons).  / Niektóre zakony mogą być pojmowane jako 
przybliżony wzór ochrony on farm, niemniej jednak , z reguły, nie istnieją już stare 
plazmy zarodkowe ( gdzieś z powodów historycznych )
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produktów i niskie zyski, 
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problem all around the country. / Nie odpowiednim jest szukanie rozwiązań i 
popularyzacja problemu na skalę krajową,

�The observation of yard-gardens even in a very distant villages had been revealed 
that nowadays people prefer modern varieties.  / Obserwacja przydomowych 
ogródków nawet w odległych wioskach wykazała że obecnie ludzie preferują nowe 
odmiany, 

�Some monasteries can be considered as an estimated model of  on farm 
conservation, nevertheless they, as a rule, already lost old  germplasm (somewhere 
because of the historic reasons).  / Niektóre zakony mogą być pojmowane jako 
przybliżony wzór ochrony on farm, niemniej jednak , z reguły, nie istnieją już stare 
plazmy zarodkowe ( gdzieś z powodów historycznych )



There are examples when Vavilov Institute 
facilitated repatriation of  landraces to 
different countries. For the last decade we 
transferred seeds of  grain legumes landraces 
lost in their native habitats in: / 

Istnieją przykłady gdy Instytut Vavilov’a 
ułatwiał repatriacje rodzimych gatunków do 
różnych krajów. Przez ostatnią dekadę
przenieśliśmy nasiona rodzimych roślin 
strączkowych do ich naturalnych siedlisk w:

• USA, / USA, 

• Israel, / Izraelu, 

• Lithuania, / Litwie, 

• Germany et al. / Niemczech, itd
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Two German lentil landraces from Swabian Alps preserved in the collection of Vavilov
Institute (since 1963 and 1965) have been reintroduced to Germany, in the region of Baden-

Württemberg in 2006. / 
Dwie rasy rodzime soczewicy z Alp Szwabskich zachowane w kolekcji instytutu zostały 

ponownie przeniesione do Niemiec, w region Baden-Württemberg. 
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Original packets / Oryginalne paczki.

The association of organic farmers of the region 
Öko-EZG "Alb-Leisa" and the university of 
Nürtingen (HfWU) had organized the joint  
regeneration and distribution project of these 
varieties. / Stowarzyszenie rolników ekologicznych 
regionu Öko-EZG "Alb-Leisa i wyższej szkoły w 
Nurtingen zorganizowalo wspólny projekt 
regeneracji i dystrybucji tych odmian.
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Conclusions: / Wnioski

� PGR collection of Vavilov Institute preserves the richest gene pool  for investigation 
and using in organic farming and breeding; / Kolekcje ZGR Instytutu Vavilov’a 
przechowują najbogatszą pulę genową do badań i użytku w hodowli i rolnictwie 
ekologicznym

� All species concerning are represented by wide diversity  collected throughout the 
world and preserved during decades; / Wszystkie gatunki są reprezentowane  przez 
szeroką różnorodność zebraną z całego świata i przechowywane przez dekady

� The evaluation of the gene pool is always in the process; / Ocena puli genowej jest 
cały czas w trakcie

� Efficient using of this diversity itself and the proper characters of the crops and wild 
species which make them friendly with the environment  - is the very important  task 
for today and for tomorrow. / important  task for today and for tomorrow. / 
Efektywne wykorzystanie tej różnorodności oraz odpowiedniego charakteru roślin 
uprawnych i dzikich gatunków, które sprawi że będą przyjazne środowisku – to bardzo 
ważne zadanie na dzisiaj i jutro.
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«It is better to be extra 

economical now; than to

expose to the destruction 

everything, that had being 

created by nature during 

thousands and millions years…»

/ 

«Lepiej być bardzo oszczędnym 

teraz niż narażać na zniszczenie 

wszystko co zostało stworzone 

przez naturę w ciągu milionów 

lat…»

N.Vavilov



m.vishnyakova@vir.nw.ru


