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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne –  
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Stare, zapomniane
Stare odmiany i gatunki roślin 

używane niegdyś przez człowieka, 

giną bezpowrotnie, a na ich  

miejsce wchodzą bardziej wydaj-

ne odmiany. Jak wielka jest skala 

tego zjawiska, może obrazować 

fakt, że w czasach, gdy człowiek 

zajmował się głównie  

zbieractwem, spożywał  

ok 2 tysięcy gatunków,  

dziś tylko  ok 180. 

Dane te pokazują, jak drastycznie 
na  przestrzeni historii ludzkości 
zmniejsza się różnorodność biolo-
giczna środowiska oraz ilość spoży-
wanego pokarmu roślinnego. Niepo-
kój budzi również fakt, że z każdym 
rokiem w przyrodzie tracimy warto-
ściowe taksony oraz genotypy roślin 
uprawnych.

Konwencja o  różnorodności biolo-
gicznej (1992) – Rio de Janeiro (ra-
ty+kowana przez Polskę 13 grudnia 
1995 r.)
Ochrona starych odmian jest nie tylko 
wyraz sentymentu do dawnych tradycji, 

to przede wszystkim zachowanie sze-
rokiego materiału wyjściowego do ho-
dowli roślin w  przyszłości, zwiększe-
nie liczby odmian roślin dostępnych 
na  rynku, a  także możliwość wyboru 
tych które są najlepiej dostosowane 
do  potrzeb lokalnych. Ponadto, Pol-
ska podpisując światową Konwencję 
o  różnorodności biologicznej, zobo-
wiązała się badać, chronić i w sposób 
zrównoważony wykorzystywać ga-
tunki tworzące krajową różnorodność 
biologiczną.

Ochrona ex situ
Zasoby genetyczne roślin chronione są 
głównie w wybranych instytucjach na-
ukowych tworząc Polski Bank Genów, 
tzw. kolekcje „ex situ”. Instytucje te po-
siadają zarówno odpowiednie pomiesz-
czenia, jak i  metody przechowywania, 
co pozwala na  bezterminowe groma-
dzenie materiałów. Szczególnie waż-
nym zadaniem banku genów jest zbiór 
i zachowanie jeszcze istniejących miej-
scowych odmian roślin uprawnych oraz 
odmian hodowlanych, które były histo-
rycznie uprawiane na terenie Polski.

Ochrona in situ
Najwłaściwszą metodą ochrony za-
sobów genowych roślin użytkowych 
jest ich zachowanie w środowisku 
naturalnym in situ, w regionach ściśle 
związanych z ich pochodzeniem. Ten 
rodzaj ochrony pozwala nie tylko 
na zachowanie danej formy w miej-
scu jej pochodzenia, ale także pod-
dawanie jej w  dalszym ciągu trady-
cyjnemu sposobowi uprawy i selekcji, 
który doprowadził do jej powstania.

Cele PROW 2014-2020
Głównym celem nowego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 jest poprawa konkuren-
cyjności rolnictwa, zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi 
i działania w dziedzinie klimatu oraz 
zrównoważony rozwój terytorialny 
obszarów wiejskich. Jednym z  prio-
rytetów PROW 2014-2020 jest od-
twarzanie, chronienie i  wzmacnianie 
ekosystemów zależnych od rolnictwa 
i leśnictwa, w szczególności w ramach 
pakietów przyrodniczych Działania 
rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Tabela 1. Stawki płatności oraz gatunki roślin zagrożonych erozją genetyczną

Stawki PROW 2014-2020 Degresywność

Pakiet 6.
Zachowanie 
zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin  
w rolnictwie

Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin  
w rolnictwie –
w przypadku uprawy:

750 zł/ha 100% stawki — 0,10 ha-50 ha 
75% stawki — 50 ha-100 ha 
60% stawki — pow. 100 ha

Płatność przysługuje do maksymalnej powierzchni 5 ha  
dla poszczególnych gatunków /odmian roślin uprawnych

Wariant 6.2. Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin  
w rolnictwie –
w przypadku wytwarzania nasion lub 
materiału siewnego:

1000 zł/ha

Gatunki roślin zagrożonych erozją genetyczną

Pszenica płaskurka,
Pszenica samopsza,
Żyto krzyca (roślina dwuletnia),
Lnianka siewna,
Nostrzyk biały (roślina roczna oraz roślina dwuletnia),
Lędźwian siewny
Soczewica jadalna,
Pasternak zwyczajny (roślina dwuletnia),
Przelot pospolity (roślina dwuletnia),
Gryka zwyczajna.

Dla wymienionych roślin nie 
jest wymagany kwalifikowany 
materiał siewny
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Działanie PRŚK
Działanie rolno-środowiskowo-kli- 
matyczne ukierunkowane jest 
na  zrównoważone gospodarowanie 
nawozami, działania zapobiegają-
ce erozji gleb i  przyczyniające się 
do  ochrony gleb i  wód, zachowanie 
i  ochronę cennych siedlisk przyrod-
niczych i  zagrożonych gatunków ro-
ślin i  zwierząt, ochronę zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin upraw-
nych i zwierząt gospodarskich, a także 
ochronę różnorodności krajobrazu. 

 Pakiet 6. Zachowanie zagrożo-
nych zasobów genetycznych roślin 
w rolnictwie
Celem pakietu 6. jest zachowanie gi-
nących i  cennych odmian, gatunków, 
ekotypów roślin uprawnych, dywer-
sy4kacja upraw na  obszarach wiej-
skich, wytwarzanie nasion gatunków 
zagrożonych erozją genetyczną speł-
niających minimalne wymagania ja-
kościowe oraz uprawa i  produkcja 
materiału siewnego odmian regional-
nych i  amatorskich zarejestrowanych  
w Krajowym Rejestrze. Realizacja pa-
kietu polega na uprawie lub wytwarza-
niu materiału siewnego/nasion odmian 
regionalnych i/lub amatorskich, zareje-
strowanych w Krajowym Rejestrze oraz 
pozostałych wskazanych gatunków ro-
ślin zagrożonych erozją genetyczną.

 Wymogi wariantu 6.1. 
Obowiązek uprawy odmian regio-
nalnych i/lub amatorskich, zareje-
strowanych w  Krajowym Rejestrze 
z  kwali4kowanego materiału siew-

nego w pierwszym i czwartym roku 
uprawy danej odmiany. W  dru-
gim, trzecim i  piątym roku uprawy 
tej odmiany ‒ obowiązek uprawy  
z materiału siewnego uzyskanego ze 
zbioru w poprzednim roku. 
Na dzień 30 września 2015 roku, 
w  Krajowym Rejestrze nie zareje-
strowano żadnej odmiany regional-
nej, w związku z czym jest możliwość 
wytwarzania tylko nasion gatunków 
roślin zagrożonych erozją genetyczną 
wymienionych w tabeli 1. 

 Wymogi wariantu 6.2.
Obowiązek wytwarzania materiału 
siewnego zarejestrowanych w  Krajo-
wym Rejestrze odmian regionalnych 
i/lub amatorskich zgodnie z przepisa-
mi o nasiennictwie, przy utrzymaniu 
czystości i  tożsamości odmianowej, 
prowadzenie dokumentacji plantacji 
oraz wykonywanych zabiegów i uzy-
skanie świadectwa oceny laborato-
ryjnej i/lub obowiązek wytwarzania 
nasion gatunków roślin zagrożonych 
erozją genetyczną (tabela 1), speł-
niających minimalne wymagania ja-
kościowe (określone w  przepisach 
krajowych) oraz posiadanie wyników 
badań laboratoryjnych w tym zakresie.

Płatność do hektara
Płatność w ramach tego pakietu jest 
przyznawana rolnikowi, jeżeli po-
siada gospodarstwo rolne położone 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, o powierzchni użytków rolnych 
nie mniejszej niż 1 ha.

Zobowiązanie na 5 lat
Rolnik dobrowolnie przyjmuje na sie-
bie zobowiązanie uprawiania w gospo-
darstwie odmian regionalnych, ama-
torskich lub gatunków zagrożonych 
erozją genetyczną przez 5 lat. 

W ramach wariantu 6.2 rolnikowi 
przysługują koszty transakcyjne, jako 
rekompensata kosztów wykonania 
oceny wytworzonych nasion w akre-
dytowanych laboratoriach urzędo-
wych lub akredytowanych. Dotyczy to 
wytwarzania nasion gatunków roślin: 
pszenica płaskurka, pszenica samo-
psza, żyto krzyca, lnianka siewna, no-
strzyk biały lędźwian siewny, soczewi-
ca jadalna,pasternak zwyczajny, przelot 
pospolity, gryka zwyczajna lub koszt 
wykonania oceny wytworzonego ma-
teriału siewnego odmian regionalnych  
i amatorskich, wpisanych wpisanych do 
rejestru odmian, prowadzonego przez 
Centralny Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Urwanych COBORU.

Koszty transakcyjne zależą od liczby 
uprawianych gatunków roślin. Kwota 
ta będzie nie większa niż 20% całko-
witej płatności. Kwota na refunda-
cję kosztów transakcyjnych będzie 
wypłacana wraz z wypłatą płatności 
za każdy rok realizacji tego pakietu, 
w którym dokonana została ocena 
wytworzonego materiału siewnego/
nasion.

Monika Miniewska DODR we Wrocławiu
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