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1. Mechanizmy rynkowe w rolnictwie, w tym także przemiany organizacyjno
własnościowe w hodowli roślin i nasiennictwie, w tym także perspektywa 
bliskiej integracji Polski z krajami Unii Europejskiej (UE) wymuszają po
trzebę dokonania głębokich przekształceń merytoryczno-strukturalnych w 
krajowym doświadczalnictwie odmianowym. 

2. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), w 
ramach dostosowania rodzimego doświadczalnictwa odmianowego do gos
podarki rynkowej i standardów UE, powinien kontynuować rozpoczęte w 
1998 roku tworzenie zrębów nowego systemu badań odmianowych zwanego 
porejestrowym doświadczalnictwem odmianowym (PDO). 

3. PDO powinno być wielopodmiotowym i międzyistytucjonalnym systemem 
badań odmianowych na szczeblu wojewódzkim, będącym regulatorem do
pływu najbardziej przydatnych regionalnie odmian dla rolnictwa i prze
twórstwa. 

4. W ramach działalności COBORU w ustawowo usankcjonowanej współpra
cy z administracją samorządową i rządową szczebla wojewódzkiego oraz z 
Izbami Rolniczymi prowadzi doświadczenia PDO, roboczo współdziałając z 
wszelkimi jednostkami zainteresowanymi użytkowaniem postępu odmiano
wego, a więc: 

jednostkami badawczymi (uczelnie, instytuty), 
służbami doradczymi, 
placówkami hodowlanymi i hodowlano-nasiennymi, 
producentami rolnymi, 
przemysłem przetwórczym, 
innymi instytucjami. 

5. Badania odmianowe realizowane w strukturze PDO dotyczą najwazmeJ
szych gatunków roślin uprawnych. Na podstawie wyników tych badań będą 
tworzone listy najbardziej przydatnych i polecanych do uprawy odmian, 
zwane Listami Odmian Rekomendowanych (LOR). 
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6. Badania te i tworzone na ich podstawie LOR będą głównym źródłem infor
macji o przydatności gospodarczej odmian zarówno krajowych, jak i w 
prz.'jszlosci t'jch pochodzących z.e W spó\n'jch K.ata\ogów UE i ma}ą spe\niać 
funkcję głównego regulatora dopływu najlepszych odmian dla rolnictwa. 

7. W tworzonym systemie badań odmianowych przewiduje się prowadzenie 
uzupełniających doświadczeń upowszechnieniowych i demonstracji polo
wych przez rolników dysponujących odpowiednimi warunkami i wiedzą. 

8. W sezonie wegetacji 2001/2002 doświadczenia PDO w liczbie 598 prowa
dzone są w blisko 100 punktach doświadczalnych, należących do różnych 
instytucji (tj. COBORU, jednostki badawcze, placówki hodowlane i in.) 
funkcjonujących na terenie województw. 

9. W porównaniu do sezonu wyjściowego (1998/1999), liczba doświadczeń 

PDO wzrosła o ponad 250%, a około 60% wszystkich doświadczeń realizo
wanych jest ze środków pozabudżetowych. 

10. Realizowany program PDO wypełni lukę informacyjną w doradztwie rolni
czym i praktyce rolniczej, powstałą w latach 90. w wyniku drastycznego 
ograniczenia (z powodów finansowych) liczby doświadczeń z odmianami 
zarejestrowanymi. Uprzednio badania te były w całości ze środków budże
towych, w ramach badań urzędowych COBORU, oraz w doświadczalnictwie 
terenowym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (JUNG) 1 w 
doświadczalnictwie Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR). 

11. Główne korzyści jakie polskie rolnictwo odniesie z realizacji nowego syste
mu doświadczalnego to: 

pełniejsze wykorzystanie postępu biologicznego, 
zapewnienie bieżącej i obiektywnej informacji o wartości gospodarczej od
mian, w tym również ich reakcji na różne czynniki agrotechniczne i modyfi
kacje w technologiach uprawy, 
racjonalizacja stosowania pestycydów i innych agrochemikaliów, 
poprawa efektywności ekonomicznej gospodarowania. 

12. System PDO będzie w przyszłości jedynym, opartym na merytorycznych 
podstawach mechanizmem regulacji i cenzorem dopływu odmian dla 
rolnictwa polskiego ( co będzie mieć szczególne znaczenie po integracji 
naszego kraju z UE). 

13. Działalność doświadczalna w ramach doświadczalnictwa odmianowego jest 
obecnie i docelowo będzie finansowana z następujących źródeł: 

środki budżetowe centralne, 
środki budżetowe samorządów terytorialnych (województwo, gmina), 
środki Izb Rolniczych, 
firmy hodowlane i nasienne, 
związki i organizacje rolnicze. 
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14. W dalszej perspektywie, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe po
winno przekształcić się w sieć terenowego doświadczalnictwa rolniczego, 
obejmującego swym zakresem wszelkie typy doświadczeń polowych i uzu
pełniających je badań dla zaspokojenia potrzeb praktyki rolniczej. 
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