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Mikrorozmnażanie- szybka i nowoczesna 
metoda uzyskania materiałów 
wyjściowych dla produkcji nasiennej 
ziemniaka. 
Materiał wyjściowy stanowią rośliny 
in vitro pobrane z banku genów 
ziemniaka w Boninie. ziemniaka w Boninie. 



Bank genów ziemniaka 
w Boninie jest jedynym 

źródłem zdrowego 
materiału wyjściowego dla 

całej polskiej hodowli całej polskiej hodowli 
ziemniaka. 

Jest to jedyna tak duża 
kolekcja odmian ziemniaka. 



Materiał zgromadzony w banku genów 
w Boninie jest całkowicie zdrowy, wolny od 
powszechnie występujących:

• wirusów ziemniaka (PVX, PVS, PVM, 
PVY, PVA, PLRV)

• bakterii Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (bakterioza pierścieniowa)

• Ralstonia solanacearum (śluzak)
• wiroida wrzecionowatości bulw 

ziemniaka (PSTVd)
Utrzymanie roślin in vitro (w szkle) 
zabezpiecza materiał przed ponowną 
infekcją. 



Stan zasobów genowych:
1608 odmian 

z 23 krajów świata.

Kolekcja podstawowa:
280 polskich odmian 

(20% zasobów).



Mikrorozmnażanie ziemniaka na etapie roślin in vitro

• Metoda mikrorozmnażania ziemniaka oparta na kulturach 
sadzonek in vitro z jednym międzywęźlem



Mikrotuberyzacja- to proces 
tworzenia bulw ziemniaka 

w warunkach in vitro. Do produkcji 
mikrobulw stosuje się kulturę 

wyprowadzoną z jednowęzłowych 
fragmentów roślin, fragmentów roślin, 

a następnie poddaje się je działaniu 
czynników indukujących tuberyzację

(cukier, temp. wzrostu, światło).
Zwykle z jednej rośliny in vitro 
uzyskuje się 1-2 mikrobulwy.



Minibulwy- to bulwy uzyskane 
w pierwszym pokoleniu z roślin in vitro 

lub mikrobulw prowadzone pod osłonami 
(szklarnia, namiot foliowy). Mają ogromne 

znaczenie w nasiennictwie ze względu 
na swoją 100% zdrowotność, a także 

na możliwość szybkiego wyprodukowania na możliwość szybkiego wyprodukowania 
zdrowego materiału wyjściowego. 



Wykorzystanie zasobów genowych ziemniaka w hodowli

• przygotowanie zdrowego materiału wyjściowego dla hodowli twórczej

• możliwość uzyskania zdrowego materiału dla hodowli zachowawczej 
(całkowita zdrowotność, skraca czas produkcji sadzeniaków, obniża koszty 
przechowywania, ułatwia transport)

• wykorzystanie materiału wyjściowego dla produkcji nasiennej

Hodowla Ziemniaka Zamarte - 35 odmian -180 roślin in vitro;

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka O/ Strzekęcino - 30 odmian -30 
roślin in vitro;

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka O/ Szyldak -20 odmian – 180 
roślin in vitro;

 LIND Kędrzyno - 1 odmiana – 10000 roślin in vitro,



Wykorzystanie zasobów genowych ziemniaka w praktyce

• utrzymanie materiału wolnego od porażenia ważnymi dla ziemniaka 
patogenami (kontrolowane, sterylne warunki- wyeliminowany wpływ 
warunków zewnętrznych)

• uzyskanie dużej liczby roślin potomnych z 1 rośliny macierzystej w 
stosunkowo krótkim czasie i niezależnie od pory roku 
1→ 10 → 100 → 1000 → 100000 → 10000001→ 10 → 100 → 1000 → 100000 → 1000000

• reaktywowanie starych odmian np. dla gospodarstw ekologicznych
• materiał dla jednostek badawczych w badaniach genetycznych, 

biochemicznych i fizjologicznych wspomagających hodowlę.


