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PROGRAMY BADAWCZE IHAR-PIB WSPIERAJĄ
POLSKĄ BRANŻĘ ZIEMNIACZANĄ
Hodowla i nasiennictwo wspierane przez naukę są niewątpliwie najważniejszymi elementami w tworzeniu potencjału zarówno polskiego ziemniaka, jak i innych roślin ważnych gospodarczo. Postęp odmianowy decyduje o wysokości i jakości plonu, jeśli tylko producenci
chcą skutecznie skorzystać z oferowanych im przez naukę i hodowlę nowych, wartościowych
odmian ziemniaka. Odmiana bowiem przenosi osiągnięcia naukowe i hodowlane do praktyki. Każda odmiana wymaga jednak właściwej agrotechniki, która powinna być opracowywana już na etapie tworzenia odmiany. Przy niewłaściwej agrotechnice następuje spadek plonu
każdej odmiany.
Ziemniak należy do strategicznych roślin w polskim rolnictwie. Uprawa ziemniaków obejmuje około 3,7% areału zasiewów. Ziemniak jest ważną rośliną uprawną ze względu na swe
wartości odżywcze, jako surowiec dla przetwórstwa spożywczego, a także odgrywa ważną
rolę w zmianowaniu upraw. W ostatnich latach maleje wielkość produkcji ziemniaków. Według
wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. ziemniaki były uprawiane na powierzchni
387 tys. ha, ale ich spożycie w Polsce tradycyjnie należy do większych w świecie (121 kg per
capita rocznie). Wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem ziemniaków do produkcji bioenergii i tworzyw biodegradowalnych.
Jednym z celów prowadzonych prac badawczych w IHAR jest określenie uwarunkowań
ekonomicznych oraz tendencji zmian na rynku przetwórstwa skrobiowego i spożywczego ziemniaków w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Przeprowadzono ocenę czynników kształtujących efekty nakładów oraz możliwości zmniejszenia ryzyka rynkowego w produkcji roślinnej.
Rozwój przetwórstwa, obok eksportu, stanowi główną szansę zwiększenia produkcji towarowej i odbudowy rynku ziemniaka w Polsce. Najkorzystniejsze perspektywy dotyczą przetwórstwa na frytki, chipsy i susze spożywcze. Według opracowanej prognozy w najbliższych latach
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przerób ziemniaka powinien wzrosnąć do 2500 tys. ton, a udział przetworów w ogólnym spożyciu ziemniaków do ponad 20%. Realizacja tych celów uwarunkowana jest aktywną i skuteczną
polityką państwa. W sferze regulacyjnej istnieje potrzeba zwiększenia przyznanego Polsce limitu produkcji skrobi ziemniaczanej w ramach WPR UE przynajmniej do 180 tys. ton.
W Rejestrze Odmian w 2010 r. wpisanych było 138 odmian ziemniaka, z czego 75 to odmiany krajowe, a 63 zagraniczne, które wymagają wszechstronnej oceny w aspekcie przystosowania do uprawy w warunkach Polski. Powierzchnia upraw nasiennych ziemniaka utrzymuje się na poziomie niewiele ponad 5000 ha (5607 ha w 2011 r.). Jest to ciągle zbyt mała
powierzchnia, aby należycie zaopatrzyć producentów ziemniaka w kwalifikaty nasienne.
W doświadczeniach odmianowych COBORU plony ziemniaków są dwukrotnie wyższe niż
w uprawie na polu rolnika. Poziom kwalifikowanej produkcji nasiennej sadzeniaków wskazuje,
że z wykorzystaniem potencjału plonowania, jaki niesie z sobą postęp odmianowy, od lat są
podobne kłopoty. Wprowadzane w ostatnich latach badania odmian w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) z czasem powinny przynieść oczekiwane efekty
ułatwiające rolnikom dobór odmian do lokalnych warunków produkcji.
Należy podkreślić, że nie tylko warunki produkcji ziemniaka, ale i warunki przyrodnicze,
ekonomiczne i kulturowe do produkcji rolniczej są w Polsce zróżnicowane. Oddziały i Zakłady Naukowe IHAR są usytuowane w różnych regionach kraju (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie i małopolskie), co daje duże możliwości powiązania
prac badawczo-rozwojowych IHAR z regionalną strategią innowacyjną różnych województw.
Struktura organizacyjna Instytutu pozwala na włączenie się nauki i hodowli IHAR w efektywną
realizację strategii regionalnych. Materiały hodowlane testowane są w różnych środowiskach,
co przyczynia się do hodowli odmian dostosowanych zarówno do zróżnicowanych wymagań
środowiska, jak i technologii produkcji.
Uruchomiony przez IHAR w 1999 r. na szeroką skalę program wytwarzania materiałów
wyjściowych do hodowli roślin uprawnych, w tym ziemniaka, integruje środowiska polskiej
hodowli i nauki i bez wątpienia przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności polskich odmian, które wartością gospodarczą faktycznie nie ustępują odmianom zagranicznym. Priorytety hodowlano-nasienne stanowione są wspólnie przez naukę i hodowlę. Na bazie materiałów wytworzonych przez Oddział IHAR w Młochowie wyhodowano dotychczas kilkadziesiąt
odmian ziemniaka. Wkład nauki w tworzenie postępu biologicznego, hodowlanego i odmianowego jest niezaprzeczalny, głównie za przyczyną wyczerpywania się konwencjonalnych
metod uwalniania zmienności genetycznej, pozyskiwania cech dla tworzenia nowej jakości,
hodowli ziemniaka ekologicznego o różnych barwach skórki i miąższu. Przyczyn i priorytetów
można by wymienić wiele, ale nie jest to przedmiotem tego artykułu.

Programy IHAR wspierające polską branżę ziemniaczaną
Działalność statutowa. Tematyka prac badawczych IHAR na najbliższe lata obejmuje
całokształt prac potrzebnych do osiągania coraz to lepszej i nowocześniejszej produkcji ziemniaków. Tematy badawcze przewidziane do finansowania z dotacji statutowej obejmują zagadnienia zgodne z celami statutowymi Instytutu. Statut Instytutu stwierdza, że: „przedmiotem
działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie hodowli roślin rolniczych i nasiennictwa, agrotechniki nowych odmian roślin oleistych,
korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych w tym zakresie”.
8

Ziemniaki – cenne warzywo i nowoczesny biznes

wydanie 3 – wrzesień 2011 r.

AGRO
SERWIS

WSPARCIE
W planie IHAR znajdują się tematy o charakterze rozpoznawczym, podstawowym, metodycznym i aplikacyjnym. Wyniki wielu z nich mogą być wykorzystywane bezpośrednio przez
hodowców oraz sektor nasienny i przyczyniają się do podniesienia efektywności rolnictwa.
W planowanych pracach przewidzianych do finansowania z działalności statutowej prowadzone są badania mające na celu znalezienie bądź wytworzenie genotypów tolerancyjnych na występujące często w centralnej Polsce niedobory wody, ostrzejsze zimy w rejonach wschodnich, na naturalne zakwaszenie gleb lekkich. W dobie intensywnego rozwoju
i ekspansji obcego kapitału na tereny Polski, prowadzenie badań zmierzających do udoskonalenia programów hodowlanych i zwiększenia ich konkurencyjności jest zadaniem priorytetowym.
Zgodnie z Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (MRiRW, marzec
2006 r.) w tematach badawczych IHAR uwzględnione są potrzeby hodowli odmian ziemniaka i innych roślin dla rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego oraz kontroli jakości produktów pochodzenia roślinnego, w tym produktów ziemniaczanych, pod względem obecności
organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Instytut uzyskał Certyfikat Polskiego Centrum
Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 748 dla Laboratorium Kontroli Genetycznie
Modyfikowanych Organizmów, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:
2005 dla:
1. badanych obiektów/grup obiektów normy i/lub udokumentowane procedury badawcze dotyczące produktów żywnościowych, pasz i komponentów do pasz, roślin uprawnych i nasion;
2. badanych cech i metod badawczych: organizmy zmodyfikowane genetycznie – wykrywane ilościowo; oznaczane metodą PCR; PB/LKGMO/01, wydanie 1, data wydania
14.12.2005 r.
Certyfikat wydano dnia 17.07.2006 r. z ważnością do dnia 16.07.2014 r.
Plan działalności statutowej składa się z problemów podzielonych na podproblemy, a te na
tematy zbiorcze według gatunku rośliny uprawnej.
W ramach podproblemu „Ziemniak” realizowanych jest ok. 40 tematów badawczych z zakresu odporności na patogeny grzybowe, bakteryjne i wirusowe, agrotechniki w powiązaniu
z aspektami ekologicznymi, reakcji ziemniaków na stresy abiotyczne. Znaczna liczba realizowanych tematów statutowych ma charakter prac ciągłych, W tematyce badawczej zostały silnie zaznaczone najnowsze zdobycze nauki, dla przykładu wykorzystanie markerów molekularnych cech użytkowych ziemniaka oraz doskonalenie metod diagnozowania chorób i ochrony roślin. W kilku tematach są kompleksowo rozwiązywane problemy przechowalnictwa ziemniaków. Są też tematy z dziedziny biotechnologii, włączając metodykę oceny ziemniaków
transgenicznych i uzyskiwanie mieszańców metodą fuzji protoplastów.
Wraz z ogólnym postępem w nauce i gospodarce do hodowli i nasiennictwa ziemniaka wkraczają nowe techniki i technologie. Dlatego badania są ukierunkowywane na ocenę
ekonomiczną nowoczesnych technologii stosowanych lub proponowanych do szerokiego
wdrożenia w hodowli i nasiennictwie ziemniaka. Analiza kosztów i efektów nowych technologii jest prowadzona na tle technik tradycyjnych celem dostarczenia przesłanek decyzyjnych odnośnie wyboru określonych metod w przedsiębiorstwach hodowlano-nasiennych
i nasiennych.
Ogólnym celem wdrażania nowych technik i technologii jest usprawnienie i przyśpieszenie
procesów hodowli i nasiennictwa ziemniaka oraz polepszenie jakości otrzymywanych odmian
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i materiałów elitarnych i kwalifikowanych. Najważniejszym kryterium oceny celowości zmian
w tym zakresie jest jednak kryterium ekonomiczne. Koszty stanowią bowiem jeden z najważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności produktu w gospodarce rynkowej,
poddanej procesom globalizacji. Stąd podejmowane są próby wyszacowania kosztów i efektów stosowania nowych metod. W szczególności analizowane są dwie metody:
1. technologia mikrorozmnażania materiałów hodowlanych i nasiennych oraz wykorzystania
mikrobulw i minibulw w produkcji polowej,
2. technologia produkcji nasiennej z wyorywaniem zagonów i odkamienianiem gleby.
Omówione wyżej obszary badań statutowych pokrywają się z realnymi potrzebami polskiej
branży ziemniaczanej i polskiego rolnictwa. Kluczowe zagadnienia opracowywane w ramach
działalności statutowej są następnie rozwijane w międzynarodowe i krajowe projekty badawcze finansowane przez Unię Europejską, polskie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przez inne agendy krajowe i międzynarodowe.

Krajowe programy badawcze oraz współpraca dwustronna
z instytucjami krajowymi w ramach umów i wspólnie uzgodnionych
programów badań i doświadczeń
Szereg zadań badawczych i rozwojowych nad ziemniakiem jest rozwijanych w ramach
uruchamianego w 2011 r. przez MRiRW programu badań podstawowych na rzecz postępu
biologicznego. Program ten obejmuje głównie tematykę związaną z pracami ukierunkowanymi na rozwój hodowli i nasiennictwa ziemniaka. Znaczna liczba tematów wykonywana jest
wspólnie przez pracowników naukowych Instytutu i hodowców spółek hodowli roślin i nasiennictwa. Siła tego programu tkwi we wspólnym ustalaniu tematów przez hodowlę i naukę.
Tematyka dotycząca branży ziemniaczanej jest szeroko prezentowana w Programie Wieloletnim IHAR zaplanowanym na lata 2008-2013 pt. „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych
AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”.
Prace w programie ukierunkowane są na pozyskiwanie już w początkowych etapach hodowli
wysokiej jakości pierwotnego surowca pochodzenia roślinnego do produkcji żywności, paszy
oraz wykorzystanie do celów przemysłowych i jako źródeł energii odnawialnej (bioenergia),
a tym samym zwiększania konkurencyjności polskiego rolnictwa.
Poprzez wprowadzanie do uprawy odmian odpornych na patogeny i stresy środowiskowe, efektywnie wykorzystujących naturalną zasobność gleby, program wnosi istotny wkład
w ograniczenie skażenia środowiska przez rolnictwo.
Proponowany program jest zgodny z celem głównym Strategii Rozwoju Kraju (SRK) –
podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin – przyczyniając się do efektywniejszego wykorzystania zasobów biologicznych w rolnictwie przy ograniczeniu zużycia środków chemicznych i nieodnawialnych surowców energetycznych. Program wieloletni zmierza do rozwijania produkcji roślinnej i kształtowania środowiska rolniczego, w oparciu o wiedzę. Program będzie stanowił wsparcie dla programów
operacyjnych, które będą konstruowane na podstawie kierunków rozwoju zdefiniowanych
w SRK. Jednym z takich programów jest program operacyjny:” Rozwój Obszarów Wiejskich”,
którego głównym celem jest zwiększenie roli wiedzy i innowacyjności w procesie trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce”, a jednym z celów
szczegółowych jest „zwiększenie efektywności transferu wiedzy i nowoczesnych technologii
do gospodarki”.
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Ziemniaki są podatne na wiele chorób i szkodników, a także na stresy fizyczne. Dlatego w programie wieloletnim IHAR położono nacisk na monitorowanie zmian w zdolnościach
chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych ziemniaka, a także
innych roślin uprawnych. Wysokość i jakość plonów roślin uprawnych, w tym także ziemniaka, jest zagrożona przez organizmy szkodliwe, czyli wszelkie gatunki, szczepy lub biotypy roślin, zwierząt lub czynników patogenicznych szkodliwych dla roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów. Zgodnie z Ustawą o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 r. (DzU z 2004 r. Nr 11,
poz. 94) za organizmy szkodliwe uważane są:
1. organizmy szkodliwe szczególnie groźne, dotychczas nie występujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których występowanie nie jest szeroko rozpowszechnione, zwane „organizmami kwarantannowymi” lub
2. organizmy szkodliwe szeroko rozpowszechnione, stwarzające zagrożenie rozprzestrzeniania się i możliwości wywoływania strat gospodarczych zwane „organizmami niekwarantannowymi”.
W programie położono nacisk na ograniczenie występowania chorób kwarantannowych
ziemniaka, a w szczególności bakteriozy pierścieniowej, nicieni i raka ziemniaka. Tematyka
ta jest powiązana z wykorzystaniem bioróżnorodności gatunków rodziny Solanaceae w ulepszaniu ziemniaka uprawnego S. tuberosum L. pod względem odporności na stresy biotyczne,
a także dla różnych systemów uprawy i użytkowania.
Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowane
w IHAR są projektami celowymi, zamawianymi bądź indywidualnymi realizowanymi przez naukowców Instytutu. Problematyka tych projektów wpisuje się w plan badawczy IHAR i realizowana jest na potrzeby branży ziemniaczanej.
Poza programami finansowanymi przez w/w ministerstwa Instytut realizuje projekty badawczo-rozwojowe zamawiane na potrzeby spółek hodowli i nasiennictwa ziemniaka. Projekty te dotyczą różnych zagadnień istotnych dla spółek, a finansowane są przez Agencję Nieruchomości Rolnych z partycypacją finansową spółek.

Międzynarodowe programy badawcze oraz współpraca bilateralna
w ramach umów i wspólnie uzgodnionych programów badań
i doświadczeń
Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w ramach planu badawczego IHAR nad ziemniakiem są zgodne z priorytetami badawczymi w 6 i 7 Programie Ramowym UE, dotyczącymi bezpieczeństwa żywności oraz zachowania bioróżnorodności. Harmonizacja priorytetów
badawczych polskich i unijnych umożliwia nawiązywanie współpracy międzynarodowej z jednostkami naukowymi krajów Unii Europejskiej i innymi krajami zainteresowanymi ziemniakiem. Jeśli idzie o kraje pozaunijne to dotyczy to przede wszystkim krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, takich jak Irak, Uzbekistan, Kazachstan, Chiny, Korea Płn., a także USA, Peru,
Algieria i Sri Lanka. Z każdym z tych krajów realizowano badania odmian lub są w trakcie
uzgadniania porozumienia ukierunkowane na porównawcze testowanie wydajności polskich
odmian w warunkach klimatycznych tych krajów i Polski. Z należytą starannością, chroniącą interes polskich spółek, prowadzona jest wymiana plazmy zarodkowej ziemniaka. Celem
głównym współpracy naukowej są nie tylko wyniki badań mierzone publikacjami, ale przede
wszystkim ulokowanie polskich odmian z wymiernym efektem ekonomicznym na rynkach krajów współpracujących ze spółkami polskiej hodowli i nasiennictwa ziemniaka.
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