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Wstęp
Konwencja o różnorodności biologicznej, przyjęta przez Organizację Narodów
Zjednoczonych w 1992 r. w Rio de Janeiro i ratyfikowana przez 194 kraje, zainicjowała zwiększoną aktywność międzynarodową na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej w rolnictwie, w tym zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
W ramach prac FAO realizowano program, mający na celu koordynację tych
działań – Światową Strategię Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich (FAO, 1999), a następnie, na podstawie 169 raportów krajowych
opracowano pierwszy Raport o Stanie Zasobów Genetycznych Zwierząt w Świecie
(FAO, 2007). W oparciu o krajowe priorytety działań, zawarte w tych raportach,
społeczność międzynarodowa uzgodniła i przyjęła pierwszy w historii Światowy
Plan Działań na rzecz Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt. Światowy Plan
obejmuje 23 Strategiczne Priorytety Działań, których celem jest lepsze rozpoznanie
stanu zasobów genetycznych zwierząt, ich zrównoważone użytkowanie oraz przeciwdziałanie erozji różnorodności genetycznej zwierząt na poziomie ras i populacji
oraz budowanie potencjału dla realizacji tych zadań. Światowy Plan Działań stanowi wytyczne do opracowania Krajowych Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt i Planów Działań na rzecz ich
ochrony.
W Polsce Krajowa Strategia Zrównoważonego Użytkowania i Ochrony Zasobów
Genetycznych Zwierząt Gospodarskich została opracowana w 2013 r. na zlecenie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Wieloletniego
„Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich na lata 2011–2015”. Należ podkreślić, że Krajowa Strategia Zrównoważonego Użytkowania i Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich jest
spójna ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata
2012–2020 i stanowi jej rozwinięcie w zakresie produkcji zwierzęcej.
1. Główne założenie Krajowej strategii
W ostatnich latach obserwujemy dość dynamiczny rozwój sektora produkcji zwierzęcej, co znajduje potwierdzenie w eksporcie produktów rolno-spożywczych
(12% całkowitej wartości polskiego eksportu). Od kilku lat notowany jest dodatni
bilans wymiany handlowej w wysokości ponad 2 mln euro. Utrzymanie konkurencyjnego i wielofunkcyjnego rolnictwa jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia
bezpieczeństwa żywnościowego kraju i generowania dochodów dla osób zatrudnionych w rolnictwie. Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony
zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich uwzględnia szeroki zakres zadań,
stojących przed produkcją zwierzęcą w warunkach modelu rolnictwa wielofunkcyjnego i zrównoważonego, który wymaga zarówno rozwoju gospodarstw komercyjnych, o dużym potencjale produkcyjnym, jak i utrzymania gospodarstw, mających szczególne znaczenie dla zachowania funkcji pozaprodukcyjnych rolnictwa,
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m.in. ochrony ekosystemów rolnych, bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego.
Krajowa Strategia musi również uwzględniać potrzeby przystosowania sektora do
zmieniających się warunków ekonomicznych, produkcyjnych i środowiskowych
oraz możliwości, jakie dają innowacyjne metody i technologie.
1.1. Cel ogólny
Wizja rozwoju chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w perspektywie do roku
2025 opiera się na realizacji następującego celu ogólnego:
Efektywne wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ich
ochrona na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Cel ogólny będzie realizowany ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
Lepsze rozpoznanie potencjału zasobów genetycznych zwierząt użytkowanych w rolnictwie;
Utrzymanie i doskonalenie bazy hodowlanej na potrzeby produkcji zwierzęcej;
Zachowanie zmienności genetycznej między rasami i w obrębie ras w celu
pokrycia przyszłych potrzeb hodowli zwierząt;
Zapewnienie podaży wysokiej jakości, bezpiecznej żywności pochodzenia
zwierzęcego na rynek krajowy i na eksport;
Podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych osób zatrudnionych
w sektorze produkcji zwierzęcej;
Zwiększenie świadomości konsumentów o walorach produktów pochodzenia zwierzęcego oraz różnorodnych funkcjach, jakie pełnią zwierzęta gospodarskie.
1.2. Obszary z podziałem na priorytety i kierunki działań
Zgodnie z założeniami Światowego Planu Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt, przyjętego przez Konferencję FAO w 2007 r., realizacja priorytetów i działań Krajowej strategii będzie skoncentrowana w obrębie czterech obszarów:
Obszar I. Charakterystyka, inwentaryzacja i monitoring populacji oraz trendów i zagrożeń
Obszar II. Zrównoważone użytkowanie i rozwój
Obszar III. Ochrona
Obszar IV. Strategie, instytucje i budowanie potencjału
Obszarom tym przypisano priorytety a priorytetom kierunki działań, co przedstawiono na rysunkach 1–5.
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Szeroki zakres priorytetów i kierunków działań, które zidentyfikowano jako kluczowe dla zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt, w dużej mierze stanowi kontynuację działań krajowych i wspólnotowych, ale
zawiera również nowe elementy, które mają zapewnić bazę genetyczną dla rozwoju produkcji zwierzęcej i wpłyną na podniesienie poziomu konkurencyjności
sektora. Wszystkie priorytety i wynikające z nich kierunki działań mają charakter
horyzontalny, a ich realizacja obejmuje wszystkie gatunki zwierząt gospodarskich
użytkowanych w rolnictwie, przy hierarchii ważności uzależnionej między innymi
od znaczenia gatunku i rozwoju jego hodowli w kraju.
Należy podkreślić, że proces przygotowania Krajowej strategii, z szerokim udziałem środowiska naukowego, przedstawicieli związków hodowców, organizacji
pozarządowych i administracji rządowej, przebiegał zgodnie z procesem zalecanym przez FAO i przedstawionym w „Wytycznych do przygotowania Krajowych
Strategii i Planów Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt”.
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Rysunek 1. Obszary realizacji celu ogólnego
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Rysunek 2. Kierunki działania w obrębie priorytetów obszaru I
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Rysunek 3. Kierunki działania w obrębie priorytetów obszaru II

Rysunek 4. Kierunki działania

Obszar III.
Ochrona
Priorytet 9.
Kontynuacja, usprawnienie
i wspieranie działań na rzecz
ochrony in situ

9.1 Wzmocnienie
współpracy pomiędzy
podmiotami
zaangażowanymi
w realizację programów
ochrony

9.2 Analiza realizacji
programów ochrony i ich
nowelizacja

9.3 Utrzymanie liczebności
populacji i liczby stad objętych
programami ochrony na
zrównoważonym poziomie,
z zachowaniem właściwej
proporcji samic i samców
objętych tymi programami

9.4 Monitoring i kontrola
spokrewnienia i inbredu
w populacjach chronionych

Priorytet 10.

Priorytet 11.

Zainicjowanie i prowadzenie
rutynowych działań
w ramach ochrony ex situ

Monitorowanie trendów i zagrożeń
dotyczących zasobów genetycznych
zwierząt oraz opracowanie systemów
wczesnego ostrzegania

10.1 Określenie zakresu
ochrony ex-situ dla zwierząt
objętych programami
doskonalenia ochrony
zasobów genetycznych
zwierząt

10.2 Określenie
w programach ochrony
zakresu kriokonserwacji
materiału biologicznego

10.3 Opracowanie procedur
wyboru dawców materiału
biologicznego do
kriokonserwacji

10.4 Opracowanie
mechanizmów
instytucjonalnych
przekazywania materiału
biologicznego
do/z Krajowego Banku
Materiałów Biologicznych

10.5 Wdrożenie
innowacyjnych osiągnięć
biotechnologii zwierząt do
ochrony ex-situ
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11.1 Uwzględnienie
w programach ochrony
mechanizmów
przeciwdziałania
zagrożeniom

11.2 Podjęcie działań na rzecz
utworzenia systemu wymiany
informacji o stadach objętych
programem ochrony, szczególnie
o ich statusie zdrowotnym

Rysunek 5. Kierunki działania w obrębie priorytetów obszaru IV

Obszar IV.
Strategie, instytucje i budowanie potencjału

Priorytet 12.
Rozwijanie
współpracy
hodowców,
producentów
i konsumentów

Priorytet 13.
Rozwój kapitału
ludzkiego
zaangażowanego
w produkcji zwierzęcej

12. 1 Wspieranie
tworzenia związków
branżowych
i rasowych oraz
grup producenckich
12.2 Promowanie
marki na
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
bezpiecznych dla
konsumenta
12.3 Promowanie
uczestnictwa
w systemach jakości
produktów
pochodzenia
zwierzęcego

Priorytet 14.
Kształtowanie
świadomości społecznej
o roli i znaczeniu hodowli
i chowu zwierząt

13.1 Specjalistyczne
szkolenia hodowców,
producentów i służb
doradztwa rolniczego

14.1 Wykorzystanie
wystaw i pokazów
hodowlanych do edukacji
i popularyzacji hodowli
zwierząt

13.2 Wspieranie
inicjatyw lokalnych na
rzecz zrównoważonego
użytkowania
i ochrony zasobów
genetycznych zwierząt

14.2 Popularyzacja
pozarolniczych funkcji
zwierząt gospodarskich

14.3 Popularyzacja
wiedzy
o dobrostanie
i zasadach dobrej
praktyki rolniczej
w hodowli i chowie
zwierząt

13.3. Wspieranie
inicjatyw
społeczności lokalnych
kultywujących tradycję
oraz wyrób produktów
regionalnych
i tradycyjnych

14.4 Promocja
i popularyzacja ras
rodzimych i konieczności
ich ochrony
14.5 Promocja produktów
tradycyjnych
pochodzących
od ras rodzimych
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Priorytet 15.
Analiza i doskonalenie
prawodawstwa
w obszarze hodowli
zwierząt
15.1 Analiza
obowiązującego
prawodawstwa pod kątem
zapewnienia skuteczności
ochrony zasobów
genetycznych zwierząt
gospodarskich

15.2 Promowanie celów
i priorytetów Krajowej
strategii
w nowych dokumentach
strategicznych kraju

15.3 Analiza procedur
związanych
z uczestnictwem
w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym,
w pakietach związanych
z ochroną zasobów
genetycznych zwierząt, pod
kątem ich uproszczenia

15.4 Analiza wpływu
porozumień międzyrządowych
dotyczących dostępu do
zasobów i dzielenia się
korzyściami (Protokół
z Nagoi) na obrót materiałem
hodowlanym zwierząt oraz
opracowanie rekomendacji dla
legislacji krajowej wdrażającej
postanowienia Protokołu

1.3. Opis priorytetów z wyznaczeniem kierunków działań
1.3.1. Obszar I. Charakterystyka, inwentaryzacja i monitoring populacji oraz trendów i zagrożeń
Cel długoterminowy
Efektywne zarządzanie zrównoważonym użytkowaniem, doskonaleniem i ochroną
zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w oparciu o właściwie zorganizowany system zbierania informacji i monitoringu stanu chowu i hodowli zwierząt
gospodarskich oraz występujących trendów i zagrożeń. Ponadto, monitoring bioróżnorodności, w tym zasobów genetycznych zwierząt, jest obowiązkiem wynikającym z Artykułu 7 Konwencji o różnorodności biologicznej.
Zasoby genetyczne zwierząt stanowią istotną część biologicznych podstaw bezpieczeństwa żywnościowego. Charakterystyka i inwentaryzacja zasobów genetycznych zwierząt oraz rutynowe monitorowanie populacji pod względem ich zmienności mają fundamentalne znaczenie dla prawidłowej realizacji programów doskonalenia oraz programów ochrony poszczególnych ras.
Priorytet 1. Monitoring struktury rasowej pogłowia poszczególnych gatunków
zwierząt (wielkości populacji ras/mieszańców użytkowanych w kraju)
Opis priorytetu
W ramach omawianego priorytetu należy wypracować mechanizmy prowadzenia
regularnych ilościowych i jakościowych obserwacji struktury rasowej pogłowia
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i ich rozmieszczenia w kraju
oraz gromadzenia tych danych. Pozwoli to na lepsze rozeznanie sytuacji pogłowia
krajowego oraz podjęcie właściwych działań w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych i potencjalnych zagrożeń.
Wymiar terytorialny priorytetu
W ramach priorytetu 1 szczególne znaczenie należy przyznać działaniu 1.1, które
pozwoli na skuteczne uzupełnianie baz danych, a tym samym przyczyni się do
wzmocnienia systemu informacji krajowej i światowej o populacjach aktywnych
poszczególnych ras w obrębie najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich
użytkowanych w Polsce.
Priorytet obejmuje cały obszar chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i jego
realizacja będzie przebiegać w sposób ciągły.
Działania
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1.1 Wypracowanie zasad oraz przekazywanie danych o stanie populacji aktywnej od podmiotów prowadzących księgi do bazy informatycznej IZ PIB
na potrzeby uzupełniania baz danych: krajowej, europejskiej i światowej
(EFABIS i DAD-IS)
Podmioty uczestniczące i okres realizacji
W działaniu 1.1 uczestniczy Instytut Zootechniki PIB, podmioty prowadzące księgi
hodowlane oraz Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW. Po
dokonaniu uzgodnień co do przekazywania danych, działanie będzie wykonywane
przez cały okres realizacji Strategii – sukcesywne uzupełnianie bazy danych
i coroczne przekazywanie danych do europejskiej i światowej bazy danych.
Uwarunkowania realizacyjne
Wystąpienie do MRiRW o udostępnienie informacji zawartych w sprawozdaniach
rocznych podmiotów prowadzących prace hodowlane.
Przewidywane efekty
Wypracowanie zasad systematycznego przekazywania danych o wielkości
i strukturze populacji poszczególnych ras zwierząt gospodarskich między posiadającymi ich podmiotami stworzy możliwość prowadzenia monitoringu populacji
aktywnych na podstawie na bieżąco aktualizowanych baz danych.
1.2 Podjęcie działań na rzecz lepszego rozpoznania struktury rasowej populacji towarowej
Pomioty uczestniczące i okres realizacji
Związki hodowców, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny
Urząd Statystyczny, Instytut Zootechniki PIB, Inspekcja Weterynaryjna. Należy
rozważyć możliwość ujęcia w okresowych spisach rolnych i sprawozdawczości
informacji o przynależności rasowej dla populacji masowej (towarowej) zwierząt
gospodarskich.
Uwarunkowania realizacyjne
Wystąpienie do GUS o uwzględnienie informacji o przynależności rasowej zwierzęcia podczas spisów, prowadzonych przez GUS. Po dokonaniu uzgodnień co do
procedur pozyskiwania informacji o strukturze rasowej populacji towarowej,
realizacja będzie przebiegać cyklicznie.
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Przewidywane efekty
Stworzenie możliwości monitorowania zmian struktury rasowej i potencjału produkcyjnego populacji towarowej.
Priorytet 2. Tworzenie i rozwój centralnych elektronicznych baz danych dla
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich
Opis priorytetu
Wprowadzenie do praktyki hodowlanej nowoczesnych metod chowu i hodowli
zwierząt wymaga utworzenia systemu informatycznego adresowanego do hodowców, którzy mieliby możliwość stałego dostępu w trybie on-line do wyników
szacowania wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich. Zapewnienie
bezpośredniego dostępu do wyników oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich pozwala na podejmowanie świadomych decyzji przez hodowców, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności sektora hodowli zwierząt
gospodarskich oraz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.
Realizacja kierunków działań w ramach tego priorytetu jest związana
z koniecznością zapewnienia dostępu do istniejących informacji przez podmioty
odpowiedzialne.
Wymiar terytorialny priorytetu
Priorytet ten ma zasadnicze znaczenie dla realizacji programów doskonalenia
i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, obejmuje hodowców
wszystkich gatunków zwierząt.
Realizacja tego priorytetu pobudzi hodowców do wprowadzenia we własnych
stadach nowoczesnych metod hodowlanych i będzie miała wpływ na przyspieszenie postępu hodowlanego, zwiększenie konkurencyjności oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Realizacja kierunków działania jest
przewidywana w sposób cykliczny i ciągły.
Działania
2.1 Udostępnianie aktualnej informacji o wartości użytkowej i hodowlanej
zwierząt, w tym on-line dla bydła i świń
Podmioty uczestniczące i okres realizacji
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Podmioty uprawnione przez Ministerstwo do prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, IZ PIB oraz hodowcy uczestniczący w programach
doskonalenia i ochrony zwierząt gospodarskich. W ramach platformy informatycznej Instytutu Zootechniki PIB udostępnianie na bieżąco wyników krajowej i międzynarodowej oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich – w całym
okresie realizacji strategii.
Uwarunkowania realizacyjne
Dostęp hodowców do informacji
Przewidywane efekty
Powszechny dostęp hodowców do informacji hodowlanej przyczyni się do większej efektywności realizacji programów doskonalenia i programów ochrony.
2.2 Wykorzystanie baz danych do monitorowania zmienności genetycznej
w populacjach zwierząt gospodarskich
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Podmioty upoważnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg hodowlanych, Instytut Zootechniki PIB i inne ośrodki naukowe, stacje
unasienniania, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW.
Działanie wykonywane przez cały okres realizacji Strategii.
Uwarunkowania realizacyjne
Dostęp do informacji o zmienności genetycznej populacji aktywnej zwierząt gospodarskich.
Przewidywane efekty
Bieżący dostęp do informacji o zmienności genetycznej populacji aktywnej zwierząt gospodarskich i wykorzystywanie tych informacji w realizacji programów
doskonalenia i programów ochrony.
2.3 Uwzględnienie trendów fenotypowych i genetycznych w populacjach
aktywnych w publikacjach wyników oceny wartości użytkowej
i hodowlanej
Podmioty uczestniczące i okres realizacji
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Podmioty upoważnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej, Instytut Zootechniki PIB oraz
ośrodki współpracujące przy tej ocenie, hodowcy uczestniczący w programach
doskonalenia i ochrony zwierząt gospodarskich. Działanie wykonywane przez cały
okres realizacji Strategii.
Uwarunkowania realizacyjne
Uwzględnienie trendów fenotypowych i genetycznych w publikacjach dotyczących
wyników oceny wartości użytkowej i hodowlanej.
Przewidywane efekty
Przedstawianie w publikowanych wynikach oceny wartości użytkowej
i hodowlanej trendów fenotypowych i genetycznych pozwoli na obserwacje postępu, uzyskanego dzięki prowadzeniu prac hodowlanych i powinno stanowić motywację do szerszego w nich udziału.
2.4 Monitoring stanu zinbredowania w populacjach aktywnych poszczególnych ras w ramach prowadzonych programów doskonalenia i ochrony
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Podmioty upoważnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg hodowlanych, Instytut Zootechniki PIB, współpracujące ośrodki
naukowe, hodowcy uczestniczący w programach doskonalenia i ochrony zwierząt
gospodarskich.
Globalizacja hodowli, a zwłaszcza prowadzenie prac hodowlanych w małych
populacjach stwarza konieczność bieżącego wykorzystywania informacji
o współczynniku inbredu i spokrewnienia. Praca ciągła w okresie realizacji Strategii.
Uwarunkowania realizacyjne
Zadanie ujęte w zakresie obowiązków podmiotów realizujących programy hodowlane. Dostęp do informacji o współczynniku inbredu i spokrewnienia.
Przewidywane efekty
Wykorzystanie w pracach hodowlanych bieżącej informacji o stanie zinbredowania
w celu zapobiegania depresji inbredowej.
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Priorytet 3. Wypracowanie mechanizmu współpracy, dotyczącej transferu
i gromadzenia informacji o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich
Opis priorytetu
W Polsce istnieje kilka ośrodków, które gromadzą dane, dotyczące zwierząt gospodarskich (IZ PIB, ARiMR, podmioty prowadzące księgi, stacje unasienniania,
służby weterynaryjne), brak jest natomiast mechanizmów wzajemnego udostępniania informacji. Sytuacji tej nie sprzyjają również rozwiązania formalno-prawne
i wynikające z nich ograniczenia przekazywania informacji.
Warunkiem udostępniania informacji o stanie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich będzie wypracowanie systemu wzajemnego transferu danych, gromadzonych
przez zainteresowane strony oraz dokonanie rozwiązań prawnych, które pozwolą
na ich przekazywanie. Działania te będą sprzyjać rozwojowi hodowli zwierząt
gospodarskich.
Wymiar terytorialny priorytetu
Realizacja priorytetu dotyczy całej populacji zwierząt gospodarskich w Polsce i ma
na celu wsparcie dla ustanowienia odpowiedzialności instytucjonalnej i monitorowania trendów, dotyczących zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz
współpracy na tym polu wszystkich zainteresowanych podmiotów (włączając
hodowców).
Działania
3.1 Wypracowanie mechanizmu i przekazywanie informacji o stadach uczestniczących w programach ochrony między podmiotami prowadzącymi
księgi, IZ PIB, ARiMR, służbami weterynarii i stacjami unasienniania
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB, podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg, inspekcja weterynaryjna, ARiMR, stacje
unasienniania, hodowcy uczestniczący w programach doskonalenia i ochrony
zwierząt gospodarskich. Wypracowanie mechanizmu planowane jest w okresie
początkowym w latach 2014–2015; następnie działanie będzie realizowane cyklicznie przez cały okres realizacji Strategii.
Uwarunkowania realizacyjne
Przyjęcie rozwiązań prawnych na wzajemne przekazywanie informacji.

16

Przewidywane efekty
Bieżąca informacja o stadach uczestniczących w programach ochrony zasobów
genetycznych zwierząt.
3.2 Wymiana informacji o stanie pogłowia i strukturze rasowej gatunków
objętych rejestracją i identyfikacją
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
IZ PIB, MRiRW, ARiMR, PZHK, inspekcja weterynaryjna. Działanie będzie
realizowane przez cały okres realizacji Strategii.
Uwarunkowania realizacyjne
Podjęcie rozmów z ARiMR i PZHK w sprawie przekazywania danych o stanie
pogłowia i strukturze rasowej gatunków, objętych rejestracją i identyfikacją do
podmiotu koordynującego realizację programów ochrony.
Przewidywane efekty
Bieżąca informacja o strukturze rasowej i rozmieszczeniu stad objętych rejestracją
i identyfikacją.
Priorytet 4. Poszerzenie charakterystyki
ras/odmian/linii zwierząt gospodarskich

fenotypowej

i

genetycznej

Opis priorytetu
Jednym z warunków skutecznego doskonalenia i użytkowania zwierząt gospodarskich jest dobre rozpoznanie cech fenotypowych i ich uwarunkowań genetycznych
w doskonalonych i chronionych populacjach zwierząt. Działania z tego zakresu
powinny stanowić przedmiot badań ośrodków naukowych we współpracy ze
związkami hodowców, a informacja o wynikach tych badań szeroko rozpowszechniona. Działania te będą realizowane w dwóch kierunkach.
Wymiar terytorialny
Właściwe rozpowszechnienie cech poszczególnych ras użytkowanych w Polsce
jest konieczne dla dalszego doskonalenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej
zwierząt oraz nowelizacji programów doskonalenia i programów ochrony.
Działania
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4.1 Podejmowanie i kontynuacja badań, dotyczących charakterystyki fenotypowej i genetycznej populacji zwierząt gospodarskich
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB i współpracujące ośrodki naukowe, podmioty upoważnione przez Ministerstwo do oceny wartości użytkowej i hodowlanej. Działanie
o charakterze ciągłym.
Uwarunkowania realizacyjne
Zapewnienie finansowania wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych.
Przewidywane efekty
Podejmowanie wspólnych projektów badań dla rozwiązywania bieżących problemów hodowlanych. Wykorzystanie uzyskanych wyników badań i informacji do
nowelizacji programów doskonalenia i programów ochrony.
4.2 Udostępnianie informacji o prowadzonych projektach badawczych
w zakresie populacji objętych programami ochrony oraz ich wynikach
na stronie IZ PIB
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB, współpracujące ośrodki naukowe oraz Centralna Biblioteka Rolnicza (CBR).
Coroczne przekazywanie do bazy danych Instytutu informacji o prowadzonych
projektach badawczych.
Uwarunkowania realizacyjne
Coroczne przekazywanie informacji o podejmowanych projektach przez ośrodki
naukowe do IZ PIB; ewentualne złożenie zapytania do NCB i NCBR.
Przewidywane efekty
Wzajemna wymiana informacji o prowadzonych badaniach.
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Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

2014/2015 –
uzgodnienia,
a następnie
ciągły

Wystąpienie do
MRiRW
o udostępnienie
informacji
zawartych
w sprawozdaniach rocznych
podmiotów
prowadzących
prace hodowlane

Aktualizacja
baz danych
i możliwość
prowadzenia
monitoringu
populacji
aktywnych
poszczególnych ras
zwierząt
gospodarskich

2014/2015 –
uzgodnienia,
a następnie
cyklicznie

Wystąpienie do
GUS o uwzględnienie informacji o przynależności
rasowej
zwierzęcia
podczas spisów
prowadzonych
przez GUS

Możliwość
monitorowania struktury
rasowej
pogłowia oraz
potencjału
produkcyjnego poszczególnych
gatunków i ras
zwierząt
gospodarskich

Podmioty
uczestniczące

Okres
realizacji

Podmioty
prowadzące
księgi hodowlane,
Dep. ŻW
MRiRW

1.2 Podjęcie działań Związki
na rzecz
hodowców
rozpoznania
zwierząt
struktury
rasowej populacji towarowej

GUS,
IZ PIB,
ARiMR,
Inspekcja
Weterynaryjna

2.1 Udostępnienie
informacji
o wartości
użytkowej
i hodowlanej
zwierząt w tym
on-line dla
bydła i świń
(w ramach
platformy)

Hodowcy
Ciągły
uczestniczący
w programach
doskonalenia
i ochrony
zwierząt
gospodarskich

Lp.

1.1 Wypracowanie
zasad oraz
przekazywanie
danych o stanie
populacji
aktywnej od
podmiotów
prowadzących
księgi do bazy
informatycznej
IZ PIB na
potrzeby
uzupełniania
krajowych
i światowych
baz danych
(EFABIS
i DAD-IS)

IZ PIB

Podmioty
uprawnione
przez
MRiRW do
prowadzenia
oceny
wartości
żytkowej
i hodowlanej
IZ PIB
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Dostęp hodow- Zwiększenie
ców do inforefektywności
macji
realizacji
programów
doskonalenia
i programów
ochrony
zwierząt
gospodarskich

Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
uczestniczące

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

Dostęp do
informacji
o zmienności
genetycznej
populacji
aktywnej
zwierząt
gospodarskich

Wykorzystanie informacji
o stanie i trendach w zmienności przy
nowelizacji
programów
doskonalenia
i programów
ochrony

Hodowcy
Cyklicznie
uczestniczący
w programach
doskonalenia
i ochrony
zwierząt
gospodarskich, ośrodki
naukowe

Uwzględnienie
trendów
fenotypowych
i genetycznych
w publikacjach
dotyczących
wyników oceny
wartości
użytkowej
i hodowlanej

Wykorzystanie informacji
o wielkości
i kierunkach
trendów
fenotypowych
i genetycznych w populacjach
aktywnych
w pracach
hodowlanych,
w tym do
nowelizacji
programów
doskonalenia
i ochrony

Hodowcy
Ciągły
uczestniczący
w programach
doskonalenia
i ochrony
zwierząt
gospodarskich,
ośrodki
naukowe

Zadanie ujęte
w zakresie
obowiązków
podmiotów
realizujących
programy
hodowlane;
dostęp do
informacji
o współczynniku inbredu
i spokrewnienia

Zapobieganie
wystąpieniu
depresji
inbredowej

2.2 Wykorzystanie
baz danych do
monitorowania
zmienności
genetycznej
w populacjach
zwierząt
gospodarskich

podmioty
prowadzące
księgi
hodowlane,
IZ PIB
DBŻiW
MRiRW

Stacje unasienniania

2.3 Uwzględnienie
trendów
fenotypowych
i genetycznych
w populacjach
aktywnych
w publikacjach
wyników oceny
wartości
użytkowej
i hodowlanej

IZ PIB,
podmioty
prowadzące
ocenę
wartości
użytkowej
i hodowlanej
oraz ośrodki
współpracujące przy tej
ocenie

2.4

Podmioty
prowadzące
księgi
hodowlane
i IZ PIB

Monitoring
stanu zinbredowania w populacjach
aktywnych
poszczególnych
ras w ramach
prowadzonych
programów
doskonalenia
i ochrony

Okres
realizacji
Ciągły
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Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
uczestniczące

Okres
realizacji

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

3.1

Wypracowanie IZ PIB
mechanizmu
i przekazywanie
informacji
o stadach
uczestniczących
w programach
ochrony między
podmiotami
prowadzącymi
księgi, IZPIB,
ARiMR,
służbami
weterynarii
i stacjami
unasienniania

Podmioty
prowadzące
księgi, stacje
unasienniania,
ARiMR
i inspekcja
weterynaryjna

Wypracowanie mechanizmu
2014/2015,
następnie
cyklicznie

Przyjęcie
rozwiązań
prawnych na
wzajemne
przekazywanie
informacji

Uzyskanie
bieżącej
informacji
o stadach
uczestniczących
w programach
ochrony

3.2

Wymiana
informacji
o stanie pogłowia i strukturze
rasowej gatunków objętych
rejestracją
i identyfikacją

PZHK,
ARiMR,
MRiRW

Okresowo

Podjęcie
rozmów
z ARiMR
i PZHK
w sprawie
przekazywania
danych o stanie
pogłowia
i strukturze
rasowej
gatunków
objętych
rejestracją
i identyfikacją
do podmiotu
koordynującego realizację
programów
ochrony

Uzyskanie
bieżącej
informacji
o stanie
pogłowia
i strukturze
rasowej
gatunków
objętych
rejestracją
i identyfikacją

IZ PIB
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Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
uczestniczące

Okres
realizacji

Współpracu- Ciągły
jące ośrodki
naukowe,
podmioty
upoważnione
przez MRiRW
do oceny
wartości
użytkowej
i hodowlanej

4.1

Podejmowanie
i kontynuacja
badań dotyczących charakterystyki fenotypowej
i genetycznej
populacji
zwierząt
gospodarskich

IZ PIB

4.2

Udostępnienie
informacji
o prowadzonych projektach
badawczych
w zakresie
populacji
objętych
programami
ochrony oraz
ich wynikach na
stronie IZ PIB

IZ PIB,
Centralna
współpracu- Biblioteka
jące ośrodki Rolnicza
naukowe

Cyklicznie/
raz do roku

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

Zapewnienie
finansowania
wspólnych
projektów
badawczych
i wdrożeniowych

Poprawa stanu
wiedzy,
dotyczącej
specyficznych
cech i ich
podłoża
genetycznego
w populacjach
użytkowanych
w kraju,
a także
wykorzystanie
uzyskanych
wyników
badań do
nowelizacji
programów
doskonalenia
i programów
ochrony
zwierząt

Coroczne
przekazywanie
informacji
o podejmowanych projektach przez
ośrodki
naukowe do IZ
PIB; ewentualne złożenie
zapytania do
NCB i NCBR

Wykorzystanie projektów
badawczych
w populacjach
objętych
programami
ochrony do
publikacji

1.3.2. Obszar II. Zrównoważone użytkowanie i rozwój
Cel długofalowy
Wzrost poziomu i opłacalności produkcji zwierzęcej w warunkach wielofunkcyjnego rolnictwa z zachowaniem ochrony środowiska.
Programy zrównoważonego użytkowania zwierząt powinny równoważyć cele
bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju ekonomicznego z długookresowymi
celami zrównoważonego rozwoju zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
i ich adaptacji do zmian środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Skuteczne
wykorzystanie zasobów genetycznych przy zastosowaniu odpowiednich technolo22

gii i lepszego zarządzania da większe możliwości wzrostu produkcji i dochodu
hodowców przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. Realizacja strategii zrównoważonego użytkowania zasobów genetycznych powinna
zapewnić utrzymanie dużej zmienności genetycznej zarówno pomiędzy rasami, jak
i w ich obrębie, jako bardzo ważnego czynnika rozwoju produkcji zwierzęcej
i utrzymania wysokiego poziomu opłacalnego eksportu produktów pochodzenia
zwierzęcego.
Priorytet 5. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej oraz publikowanie jej
wyników
Opis priorytetu
Ocena wartości użytkowej i szacowanie wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich jest procesem ciągłym a ich wyniki są podstawowym narzędziem, służącym
do prowadzenia pracy hodowlanej. Prawidłowa i dokładna ocena przy użyciu
nowoczesnych metod gwarantuje uzyskanie postępu hodowlanego w zakresie cech
użytkowych doskonalonych populacji, a w konsekwencji przynosi wymierny efekt
w postaci zwiększenia ilości i poprawy jakości pozyskiwanych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Biorąc pod uwagę pozycję, jaką zajmuje polska
hodowla i produkcja niektórych gatunków zwierząt gospodarskich w Europie oraz
dużą konkurencyjność w tym zakresie na rynkach europejskich i światowych,
należy zwracać szczególną uwagę na stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych
metod hodowli. Działania te obejmują zarówno kontynuację już prowadzonych
prac hodowlanych, jak i dalszy ich rozwój oraz doskonalenie. W działaniach tych
konieczne jest bieżące przekazywanie wyników oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich hodowcom i zainteresowanym podmiotom.
Niezmiernie ważne jest zwiększenie uczestnictwa hodowców w realizacji prac
hodowlanych, gdyż ostatecznie doprowadzi to do poprawy wartości genetycznej
użytkowanych zwierząt. Prace z tego zakresu będą prowadzone w ramach czterech
działań.
Wymiar terytorialny
Ocena wartości użytkowej i hodowlanej jest podstawowym elementem programów
doskonalenia genetycznego, mając kluczowe znaczenie dla rozwoju i doskonalenia
ras. Dlatego też, duże znaczenie mają działania 5.2 i 5.3, decydujące o wprowadzeniu innowacyjnych metod oceny i wiarygodności ich wyników.
Działania
5.1 Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz publikowanie
jej wyników przez upoważnione podmioty
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Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia
oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz hodowcy uczestniczący
w programach doskonalenia i ochrony zwierząt gospodarskich; działanie ciągłe.
Uwarunkowania realizacyjne
Konieczność udziału państwa w finansowaniu oceny wartości hodowlanej i upowszechnianiu nowoczesnych i innowacyjnych metod oceny, jako podstawy realizacji programów doskonalenia i ochrony zwierząt gospodarskich.
Przewidywane efekty
Ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt jest działalnością rutynową,
stanowiącą bazę dla działań, zmierzających do wyznaczenia celów hodowlanych
i dostarczenia informacji dla hodowców, które służą prawidłowej realizacji prac
hodowlanych.
5.2 Doskonalenie metod i poszerzenie zakresu oceny wartości użytkowej
i hodowlanej, walidacje i wdrożenia
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB oraz współpracujące ośrodki naukowe, Interbull, Eurogenomics, podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do oceny
wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt. Działalność ciągła.
Uwarunkowania realizacyjne
Pomoc państwa w stworzeniu podstaw do realizacji krajowych programów hodowlanych (prowadzenie ksiąg, kontroli użytkowości oraz oceny wartości hodowlanej)
ze względu na duże rozdrobnienie w polskiej hodowli oraz niską opłacalność
produkcji.
Przewidywane efekty
Ocena programów doskonalenia ras oraz ich weryfikacja.
5.3 Podjęcie działań na rzecz wypracowania mechanizmów szerszego
uczestnictwa stad w ocenie użytkowości
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
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Podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia
oceny wartości użytkowej oraz ksiąg hodowlanych, Instytut Zootechniki PIB
i współpracujące ośrodki naukowe, hodowcy uczestniczący w programach doskonalenia i ochrony zwierząt gospodarskich, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,
Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Działalność ciągła.
Uwarunkowania realizacyjne
Wprowadzenie mechanizmu motywacyjnego dla hodowców do uczestnictwa
w ocenie wartości użytkowej.
Przewidywane efekty
Zwiększenie uczestnictwa hodowców i liczebności zwierząt poddanych ocenie
wartości użytkowej, a tym samym możliwość poprawy dokładności oceny wartości
hodowlanej zwierząt i zwiększenie postępu hodowlanego.
Priorytet 6. Przegląd i aktualizacja programów hodowlanych zwierząt gospodarskich
Opis priorytetu
Jednym z podstawowych warunków uzyskania postępu w hodowali zwierząt jest
stała aktualizacja programów hodowlanych z zastosowaniem nowoczesnych metod
oceny i selekcji oraz modyfikacji celu hodowlanego ze względu na rozwój wiedzy
oraz zmieniające się warunki opłacalności produkcji i wymagania rynku. W wielu
rasach rozważenia wymaga poszerzenie celu hodowlanego o cechy dotychczas nie
uwzględnione, jak na przykład cechy funkcjonalne czy dotyczące jakości produktu.
Szybki rozwój metod oceny genomicznej stwarza zupełnie nowe możliwości
w hodowli zwierząt, których właściwe zastosowanie i wykorzystanie może stanowić przełom w stosowanych metodach hodowlanych. W ramach tego priorytetu
realizowane będą cztery kierunki działań.
Wymiar terytorialny
Populacje aktywne zwierząt gospodarskich w Polsce. Priorytet 6 ma zasadnicze
znaczenie dla optymalizacji bazy genetycznej produkcji zwierzęcej i powinien być
realizowany w gospodarstwach rolnych o wysokim poziomie hodowli zwierząt.
Działania
6.1 Uwzględnienie w celach hodowlanych cech funkcjonalnych
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Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia
ksiąg hodowlanych, Instytut Zootechniki PIB i współpracujące ośrodki naukowe,
stacje unasienniania i Konsorcjum Genomika Polska oraz w ramach współpracy
międzynarodowej Interbull i Eurogenomics – działalność sukcesywna.
Uwarunkowania realizacyjne
Uzyskanie wiarygodnych danych, dotyczących cech funkcjonalnych oraz opracowanie metody ich wykorzystania w selekcji.
Przewidywane efekty
Nowelizacja programów doskonalenia i poprawa efektywności ekonomicznej
chowu i hodowli zwierząt oraz lepsza jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.
6.2 Wykorzystanie osiągnięć genomiki w pracach hodowlanych
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia
ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, Konsorcjum Genomika Polska oraz w ramach współpracy międzynarodowej Konsorcjum
Eurogenomics i Interbull; działalność sukcesywna.
Uwarunkowania realizacyjne
Prowadzenie oceny genomicznej materiału męskiego i żeńskiego.
Przewidywane efekty
Zwiększenie efektywności oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz
obniżenie kosztów oceny.
6.3 Uwzględnienie w programach hodowlanych działań na rzecz utrzymania
zmienności genetycznej
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia
ksiąg, przy udziale hodowców zwierząt, Instytut Zootechniki PIB i współpracujące
ośrodki naukowe, Konsorcjum Genomika Polska, Interbull i Eurogenomics. Działalność sukcesywna.
26

Uwarunkowania realizacyjne
Wykorzystanie istniejącej informacji w planach kojarzeń oraz programach doskonalenia i ochrony zwierząt gospodarskich.
Przewidywane efekty
Utrzymanie stabilnych warunków dla realizacji programów hodowlanych poszczególnych ras zwierząt gospodarskich. Zachowanie pełnej bazy genetycznej dla
przyszłych potrzeb hodowli.
6.4 Ocena efektywności programów doskonalenia i programów planowanego
krzyżowania zwierząt
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia
ksiąg hodowlanych przy współpracy Instytutu Zootechniki PIB i ośrodków naukowych, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, Krajowe
Centrum Hodowli Zwierząt. Działania okresowe.
Uwarunkowania realizacyjne
Wprowadzenie okresowej oceny programów doskonalenia i ochrony zasobów
genetycznych oraz programów krzyżowania zwierząt gospodarskich.
Przewidywane efekty
Ogólnie dostępna informacja o realizacji programów doskonalenia, ich efektywności i istniejących trendach.
Priorytet 7. Kontynuacja działań na rzecz poprawy opłacalności produkcji
zwierzęcej oraz rozwoju chowu gatunków o mniejszym znaczeniu ekonomicznym
Opis priorytetu
Polskie gospodarstwa rolne wykorzystują w swojej działalności w zdecydowanej
większości technologie tradycyjne, co częściowo sprzyja realizacji celu zrównoważonego rozwoju rolnictwa, równocześnie jednak wpływa na wzrost kosztów eksploatacji środków trwałych, a tym samym obniża opłacalność produkcji rolnej
i hodowli zwierząt. Produkcja żywności o wysokich walorach jakościowych może
poprawić opłacalność produkcji, a jednocześnie stanowi odpowiedź na rosnące
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wymagania konsumentów. Działania z tego zakresu powinny stanowić wsparcie
dla wytwarzania produktów wysokiej jakości metodami integrowanymi, ekologicznymi i tradycyjnymi z lokalnych surowców pochodzenia zwierzęcego.
Wymiar terytorialny
Z uwagi na strukturę agrarną polskiego rolnictwa, działania te są skierowane
w kierunku małych gospodarstw, spełniających ważne funkcje środowiskowe
i społeczne, posiadających duży potencjał w wytwarzaniu tradycyjnej żywności
lokalnej i produktów niszowych.
Działania
7.1 Promowanie niszowych, tradycyjnych i regionalnych surowców i produktów, pochodzących od zwierząt gospodarskich, w tym produktów wysokiej
jakości
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Związki hodowców i producentów, organizacje pozarządowe, hodowcy zwierząt,
ARiMR, ośrodki doradztwa rolniczego, Instytut Zootechniki PIB, Urzędy Marszałkowskie, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność ciągła.
Uwarunkowania realizacyjne
Możliwość pozyskania środków na promocję i szkolenia.
Przewidywane efekty
Wzrost świadomości konsumentów o właściwościach prozdrowotnych produktów,
pozyskiwanych w systemach tradycyjnych. Rozwój rynku produktów tradycyjnych
o wysokich walorach jakościowych i możliwość zwiększenia podaży dzięki wzrostowi popytu.
7.2 Promowanie użytkowania ras rodzimych w gospodarstwach ekologicznych, agroturystycznych oraz ekstensywnych
Podmioty uczestniczące i okres realizacji
Związki hodowców i producentów oraz hodowcy uczestniczący w programach
ochrony zasobów genetycznych zwierząt, organizacje pozarządowe, Instytut Zootechniki PIB, ODR, ARiMR. Działalność ciągła.
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Uwarunkowania realizacyjne
Możliwość pozyskania środków na promocję i szkolenia.
Przewidywane efekty
Stabilizacja realizacji programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt.
7.3 Promowanie niskonakładowych systemów utrzymania zwierząt oraz mało
popularnych kierunków ich użytkowania
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Związki hodowców i producentów, hodowcy zwierząt, ośrodki doradztwa rolniczego, IZ PIB, organizacje pozarządowe. Działalność ciągła.
Uwarunkowania realizacyjne
Możliwość pozyskania środków na promocję i szkolenia.
Przewidywane efekty
Zagospodarowanie terenów zagrożonych sukcesją, promowanie produkcji z wykorzystaniem gatunków takich, jak kozy czy jelenie.
Priorytet 8. Wykorzystanie zwierząt gospodarskich, w tym ras rodzimych,
w działaniach na rzecz ochrony i kształtowania środowiska
Opis priorytetu
Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa wymaga godzenia licznych funkcji: przede
wszystkim produkcji żywności i surowców pochodzenia zwierzęcego, przy jednoczesnym prowadzeniu produkcji rolnej zgodnie z wymaganiami środowiska, przy
zachowaniu bioróżnorodności agroekosystemów i typowego krajobrazu wsi. Znaczącą rolę odgrywają tu zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza roślinożerne, których
użytkowanie jest ściśle związane z trwałymi użytkami zielonymi i które stanowią
ważny element ekosystemów łąk i pastwisk. Zwierzęta gospodarskie, w tym ras
rodzimych, w coraz większym zakresie powinny być wykorzystywane do kontroli
wegetacji na terenach o wysokich walorach przyrodniczych, objętych różnymi
formami ochrony. Powinny one być także wykorzystywane w pielęgnacji krajobrazu, szczególnie na terenach zagrożonych sukcesją wtórną, na gruntach marginalnych i odłogach.
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Wymiar terytorialny
Działania tego priorytetu są skierowane na powiązanie gospodarki na użytkach
zielonych z chowem i hodowlą zwierząt przeżuwających i koni. Dotyczy to
zwłaszcza obszarów przyrodniczo , objętych programem Natura 2000 oraz terenów
odłogowanych.
Działania
8.1 Podjęcie działań na rzecz promowania utrzymania zwierząt na użytkach
zielonych oraz wykorzystania w pielęgnacji krajobrazu
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Związki hodowców i producentów oraz hodowcy zwierząt, samorządy, Instytut
Zootechniki PIB, ośrodki doradztwa rolniczego, ARiMR, MRiRW, Ministerstwo
Środowiska. Działanie ciągłe.
Uwarunkowania realizacyjne
Prowadzenie wspólnej akcji szkoleniowej i promocyjnej
Przewidywane efekty
Poprawa gospodarki na trwałych użytkach zielonych.
8.2 Podjęcie działań na rzecz wykorzystania ras rodzimych w czynnej ochronie przyrody
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Samorządy, organizacje pozarządowe, hodowcy uczestniczący w programach
ochrony zasobów genetycznych zwierząt, wybrane Parki Narodowe, Instytut
Zootechniki PIB, związki hodowców i producentów zwierząt, Ministerstwo Środowiska, organizacje pozarządowe – działania ciągłe.
Uwarunkowania realizacyjne
Zacieśnienie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami
w celu propagowania roli zwierząt w czynnej ochronie przyrody.
Przewidywane efekty
Wzrost liczby stad uczestniczących w czynnej ochronie przyrody.
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Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
Okres
uczestnirealizacji
czące

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

5.1 Prowadzenie
oceny wartości
użytkowej
i hodowlanej
oraz publikowanie jej wyników
przez upoważnione podmioty

Podmioty
prowadzące
ocenę
wartości
użytkowej
i hodowlanej

Hodowcy Ciągły
uczestniczący
w programach
doskonalenia
i ochrony
zwierząt
gospodarskich

Konieczność udziału
państwa w finansowanie oceny
wartości hodowlanej
i upowszechniania
nowoczesnych
i innowacyjnych
metod oceny jako
podstawy realizacji
programów doskonalenia i ochrony
zwierząt gospodarskich

Prawidłowa realizacja prac hodowlanych.
Poprawa wartości
genetycznej pogłowia, uzyskanie
postępu hodowlanego i produkcyjnego

5.2 Doskonalenie
metod i poszerzenie zakresu
oceny wartości
użytkowej
i hodowlanej,
walidacje
i wdrożenia

IZ PIB,
współpracujące ośrodki
naukowe

Podmioty Ciągły
odpowiedzialne za
realizacje
programów
hodowlanych
i ochrony,
Interbull,
Eurogenomics

Pomoc państwa
w stworzeniu
podstaw do realizacji krajowych
programów hodowlanych (prowadzenie
ksiąg, kontroli
użytkowości oraz
oceny wartości
hodowlanej) ze
względu na duże
rozdrobnienie
w polskiej hodowli
oraz niską opłacalność produkcji

Zwiększenie zakresu
doskonalonych cech
w rasach oraz
dokładności oceny
wartości hodowlanej

5.3 Podjęcie działań
na rzecz wypracowania
mechanizmów
szerszego
uczestnictwa
stad w ocenie
użytkowości

Podmioty
prowadzące
księgi oraz
ocenę
wartości
użytkowej
i hodowlanej

Hodowcy Ciągły
uczestniczący
w programach
doskonalenia
i ochrony
zwierząt
gospodarskich, IZ
PIB,
ośrodki
naukowe,
KCHZ,
ośrodki
doradztwa
rolniczego

Wprowadzenie
mechanizmu
motywacyjnego do
uczestnictwa
w ocenie wartości
użytkowej

Zwiększenie uczestnictwa hodowców
i liczebności stad
objętych oceną
wartości użytkowej
oraz zwiększenie
dokładności oceny
wartości hodowlanej
zwierząt i zwiększenie postępu hodowlanego
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Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
Okres
uczestnirealizacji
czące

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

6.1 Uwzględnienie Podmioty
w celach
prowadzące
hodowlanych
księgi
cech funkcjonalnych

IZ PIB,
Sukceośrodki
sywnie
naukowe,
stacje
unasienniania,
Konsorcjum
Genomika
Polska,
Interbull
i Eurogenomics

Uzyskanie wiarygodnych danych
dotyczących cech
funkcjonalnych oraz
opracowanie metody
ich wykorzystania
w selekcji

Nowelizacja programów doskonalenia
i poprawa efektywności ekonomicznej
chowu i hodowli
zwierząt. Ulepszenie
jakości produktów
pochodzenia zwierzęcego

6.2 Wykorzystanie
osiągnięć
genomiki
w pracach
hodowlanych

Podmioty
prowadzące
ocenę
wartości
hodowlanej
i podmioty
prowadzące
księgi
hodowlane

KonsorSukcecjum
sywnie
Genomika
Polska,
Interbull
i Eurogenomics

Prowadzenie oceny
genomicznej
materiału męskiego
i żeńskiego

Zwiększenie efektywności oceny
wartości hodowlanej
zwierząt gospodarskich oraz obniżenie
kosztów oceny

6.3 Uwzględnienie
w programach
hodowlanych
działań na rzecz
utrzymania
zmienności
genetycznej

Podmioty
prowadzące
księgi przy
udziale
hodowców
uczestniczących
w programach doskonalenia
i ochrony

IZ PIB,
Sukceośrodki
sywnie
naukowe,
Interbull
i Eurogenomics,
Konsorcjum
Genomika
Polska

Wykorzystanie
istniejącej informacji w planach
kojarzeń i programach doskonalenia
i ochrony zwierząt
gospodarskich

Utrzymanie stabilnych warunków
realizacji programów
hodowlanych
poszczególnych ras
zwierząt gospodarskich. Zachowanie
pełnej bazy genetycznej dla przyszłych potrzeb
hodowli

6.4 Ocena efektywności programów doskonalenia i programów krzyżowania zwierząt

Podmioty
prowadzące
księgi
hodowlane

IZ PIB,
ośrodki
naukowe,
DBŻiW,
MRiRW,
KCHZ

Okreso- Wprowadzenie
wo
okresowej oceny
programów doskonalenia i ochrony
zasobów genetycznych oraz programów krzyżowania
zwierząt gospodarskich

Realizacja programów doskonalenia
i ulepszenie ich
efektywności oraz
istniejących trendów
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Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
Okres
uczestnirealizacji
czące

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

7.1

Promowanie
niszowych,
tradycyjnych
i regionalnych
surowców
i produktów,
pochodzących
od zwierząt
gospodarskich,
w tym produktów wysokiej
jakości

Związki
hodowców
i producentów, organizacje
pozarządowe

Hodowcy
zwierząt,
IZ PIB,
ODR,
ARiMR,
urzędy
marszałkowskie,
ARR,
MRiRW

Ciągły

Możliwość pozyWzrost świadomości
skania środków na konsumentów
promocję i szkolenia o właściwościach
prozdrowotnych
produktów pozyskanych w systemach
tradycyjnych.
Rozwój rynku
produktów tradycyjnych o wysokich
walorach jakościowych i możliwość
zwiększenia podaży
dzięki wzrostowi
popytu

7.2

Promowanie
użytkowania
ras rodzimych
w gospodarstwach ekologicznych,
agroturystycznych oraz
ekstensywnych

Związki
hodowców
i producentów

Hodowcy Ciągły
zwierząt
ras rodzimych,
IZ PIB,
ODR,
ARiMR,
organizacje
pozarządowe

Możliwość pozyStabilizacja realizacji
skania środków na programów ochrony
promocję i szkolenia zasobów genetycznych zwierząt
w warunkach
rolnictwa zrównoważonego

7.3

Promowanie
niskonakładowych systemów
utrzymania
zwierząt oraz
mało popularnych kierunków ich użytkowania

Związki
hodowców
i producentów

Hodowcy Ciągły
zwierząt,
IZ PIB,
ODR,
organizacje
pozarządowe

Możliwość pozyZagospodarowanie
skania środków na terenów zagrożonych
promocję i szkolenia sukcesją, promowanie produkcji
z wykorzystaniem
gatunków przeżuwających

8.1

Podjęcie
działań na rzecz
promowania
utrzymania
zwierząt na
użytkach
zielonych oraz
wykorzystania
w pielęgnacji
krajobrazu

Związki
hodowców
zwierząt,
samorządy,
organizacje
pozarządowe

ARiMR,
Ciągły
MŚ, IZ
PIB, ODR,
Dep. ŻW
MRiRW,
hodowcy
zwierząt

Prowadzenie
wspólnej akcji
szkoleniowej
i promocyjnej
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Poprawa gospodarki
na trwałych użytkach
zielonych. Zmniejszenie sukcesji na
użytkach zielonych,
kontrola wegetacji na
obszarach marginalnych, nieużytkach.
Wzrost świadomości
społeczeństwa o roli
zwierząt w ochronie
przyrody

Lp.
8.2

Podmiot
odpowiedzialny

Kierunki
działań
Podjęcie
działań na rzecz
wykorzystania
ras rodzimych
w czynnej
ochronie
przyrody

Związki
hodowców
zwierząt,
samorządy,
organizacje
pozarządowe

Podmioty
Okres
uczestnirealizacji
czące
Hodowcy Ciągły
uczestniczący
w programach
ochrony
zasobów
genetycznych
zwierząt,
MŚ,
ARiMR,
Parki
Narodowe,
IZ PIB

Uwarunkowania
realizacyjne
Zacieśnienie
współpracy pomiędzy wszystkimi
zainteresowanymi
podmiotami w celu
propagowania roli
zwierząt w czynnej
ochronie przyrody

Przewidywane
efekty
Wzrost liczby stad
uczestniczących
w czynnej ochronie
przyrody

1.3.3. Obszar III. Ochrona
Cel długoterminowy
Ochrona bioróżnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich poprzez właściwą
realizację programów doskonalenia ras i programów ochrony zasobów in-situ, jak
i ex-situ.
Transformacja tradycyjnych systemów produkcji na systemy intensywne oraz
nacisk na użytkowanie niewielkiej liczby wysoko produkcyjnych ras i populacji
mieszańców zagraża genetycznej integralności lokalnych populacji. Erozja zasobów genetycznych zwierząt stanowi długotrwałe zagrożenie dla bezpieczeństwa
żywnościowego. Ochrona własnych zasobów genetycznych zwierząt powinna
uwzględniać, obok zachowania zmienności genetycznej cech produkcyjnych
i funkcjonalnych, również wartość ekologiczną, społeczną i kulturową. Należy
pamiętać, że rasy zwierząt gospodarskich spełniają kluczowe funkcje w agroekosystemach, stanowiąc integralną część ekosystemów i krajobrazów rolniczych. Ze
względu na fakt, że erozji zasobów genetycznych sprzyja szereg złożonych czynników, konieczne jest uzupełnienie preferowanej metody in-situ metodą ex-situ.
Priorytet 9. Kontynuacja, usprawnienie i wspieranie działań na rzecz ochrony
in-situ
Opis priorytetu
Istotnym elementem właściwie prowadzonej hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich jest ochrona zasobów genetycznych tych zwierząt oraz ich racjonalne
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wykorzystanie. Rasy objęte ochroną zasobów genetycznych występują lokalnie
i charakteryzują się unikalnym genotypem, są przystosowane do trudnych warunków środowiskowych, odporne na choroby, a specyficzne surowce i produkty od
nich pozyskiwane często mają walory prozdrowotne. Ze względu na unikalne
cechy, związane z adaptacją, zdrowiem i jakością produktu, niezbędna jest ochrona
tych ras, aby istniała możliwość ich wykorzystania przez kolejne pokolenia hodowców dla dobra produkcji zwierzęcej i przyszłych konsumentów. Ochrona
zasobów genetycznych in-situ jest koordynowana przez IZ PIB w oparciu o programy ochrony poszczególnych ras zwierząt przy współpracy związków hodowców; środki na te działania pochodzą z programu rolnośrodowiskowego oraz
pomocy krajowej.
Wymiar terytorialny priorytetu
Działania są skierowane do hodowców zainteresowanych uczestnictwem w programach ochrony zasobów genetycznych zwierząt i dotyczą gospodarstw rolnych
na terenie kraju.
Działania
9.1 Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami
w realizację programów ochrony

zaangażowanymi

Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Hodowcy uczestniczący w programach ochrony, podmioty upoważnione przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg hodowlanych, Instytut
Zootechniki PIB, Inspekcja Weterynaryjna, ARiMR. Działanie wykonywane przez
cały okres realizacji Strategii.
Uwarunkowania realizacyjne
Zacieśnienie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami
i wzajemna wymiana informacji dotyczących realizacji programów ochrony.
Przewidywane efekty
Bieżące przekazywanie informacji oraz współpraca dla ułatwienia realizacji ochrony in-situ.
9.2 Analiza realizacji programów ochrony i ich nowelizacja
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
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Instytut Zootechniki PIB, ośrodki naukowe, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,
podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia
ksiąg hodowlanych, hodowcy uczestniczący w realizacji programów ochrony –
cyklicznie.
Uwarunkowania realizacyjne
Sprawne działanie Grup Roboczych ds. zasobów genetycznych poszczególnych
gatunków/grup zwierząt.
Przewidywane efekty
Nowelizacja programów ochrony.
9.3 Utrzymanie liczebności populacji i liczby stad objętych programami
ochrony na zrównoważonym poziomie, z zachowaniem właściwej proporcji
samic i samców objętych tymi programami
Podmioty uczestniczące
Podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia
ksiąg, Instytut Zootechniki PIB, ARiMR, hodowcy uczestniczący w programach
ochrony zwierząt, stacje unasienniania zwierząt, Departament Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii MRiRW. Działalność ciągła.
Uwarunkowania realizacyjne
Zainteresowanie hodowców uczestnictwem w programach ochrony, utrzymanie
dopłat w wysokości poziomu utraconych korzyści.
Przewidywane efekty
Wspieranie i wdrażanie programów ochrony zasobów genetycznych oraz propagowanie rozwiązań zapewniających zrównoważone użytkowanie ras rodzimych
w ramach ochrony in-situ.
9.4. Monitoring i kontrola spokrewnienia i inbredu w populacjach chronionych
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
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Podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa do prowadzenia ksiąg hodowlanych, Instytut Zootechniki PIB, współpracujące ośrodki naukowe – działanie
okresowe.
Uwarunkowania realizacyjne
Współpraca hodowców i podmiotów realizujących programy ochrony.
Przewidywane efekty
Utrzymanie zmienności genetycznej w małych populacjach zwierząt objętych
programami ochrony.
Priorytet 10. Zainicjowanie i prowadzenie rutynowych działań w ramach
ochrony ex-situ
Opis priorytetu
Działania w ramach tego priorytetu będą prowadzone w oparciu o utworzony
w Instytucie Zootechniki PIB Krajowy Bank Materiału Biologicznego, w którym
będzie gromadzony materiał biologiczny zwierząt, pochodzących z ras objętych
programami ochrony zasobów genetycznych oraz z ras intensywnie użytkowanych.
Będzie to wymagać stworzenia procedur i mechanizmów, regulujących przekazywanie materiału biologicznego do/z Krajowego Banku Materiałów Biologicznych.
Działania te wynikają z wdrażania Światowego Planu Działań na rzecz zasobów
genetycznych zwierząt oraz pozwolą na wypełnianie zobowiązań, wynikających
z Konwencji o różnorodności biologicznej i jej Protokołu z Nagoi o dostępie do
zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym dzieleniu korzyści, wynikających z ich wykorzystania. Działania te pozwolą na aktywny udział w Grupie
Roboczej ERFP ds. ochrony ex-situ oraz zaangażowanie się Polski w prace Europejskiej sieci banków genów EUGENA.
Wymiar terytorialny priorytetu
Ochrona ex-situ stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed utratą zasobów genetycznych zwierząt w wyniku erozji i jest metodą komplementarną względem
ochrony in-situ, zarówno populacji zwierząt intensywnie użytkowanych, jak
i objętych programami ochrony na terenie Polski.
Działania
10.1 Określenie zakresu ochrony ex-situ dla zwierząt objętych programami
doskonalenia i ochrony zasobów genetycznych zwierząt
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Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB i współpracujące ośrodki naukowe, stacje unasienniania
zwierząt, podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa do prowadzenia ksiąg
oraz związki hodowców zwierząt. Działania będą realizowane w latach 2015–
2016.
Uwarunkowania realizacyjne
Współpraca podmiotów realizujących programy ochrony.
Przewidywane efekty
Wzmocnienie krajowej infrastruktury na rzecz ochrony ex-situ.
10.2 Określenie w programach ochrony zakresu kriokonserwacji materiału
biologicznego
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB, podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg hodowlanych, Departament Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii, stacje unasienniania. Działania będą realizowane w latach
2015–2016.
Uwarunkowania realizacyjne
Współpraca podmiotów realizujących programy ochrony. Sprawne działanie Grup
Roboczych ds. zasobów genetycznych poszczególnych gatunków/grup zwierząt.
Przewidywane efekty
Określenie w programach ochrony zasobów genetycznych bydła, koni, owiec
i świń zakresu kriokonserwacji materiału biologicznego.
10.3 Opracowanie procedur wyboru dawców materiału biologicznego do
kriokonserwacji
Podmioty uczestniczące i okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB, podmioty upoważnione przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg hodowlanych, Departament Bezpieczeństwa

38

Żywienia i Weterynarii, stacje unasienniania. Działania będą realizowane w latach
2015–2016.
Uwarunkowania realizacyjne
Wsparcie działania poprzez udział w pracach Grupy Roboczej ERFP ds. ochrony
ex-situ.
Przewidywane efekty
Wdrożenie procedur wyboru dawców zgodnie z celami ochrony zasobów genetycznych zwierząt oraz przepisani Unii.
10.4 Opracowanie mechanizmów instytucjonalnych przekazywania materiału
biologicznego do/z Krajowego Banku Materiałów Biologicznych
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB, Powiatowy Lekarz Weterynarii, związki hodowców
zwierząt, stacje unasienniania. Działania będą realizowane w latach 2015–2016.
Uwarunkowania realizacyjne
Rozwiązanie problemu pozyskania środków na koszty utrzymania kolekcji ex-situ
i obrotu materiałem genetycznym. Wsparcie działania poprzez udział w pracach
Europejskiej sieci banków genów EUGENA, udział w opracowaniu MAA i MTA.
Współpraca podmiotów realizujących programy ochrony i hodowców.
Przewidywane efekty
Możliwość użycia materiału genetycznego zgromadzonego w banku ex-situ. Działania te pozwolą na opracowanie MAA i MTA – modelowych kontraktów, dotyczących pozyskiwania i przekazywania materiału biologicznego i zapewnienie
legalności działania banku w świetle Protokołu z Nagoi.
10.5 Wdrożenie innowacyjnych osiągnięć biotechnologii zwierząt do ochrony
ex-situ
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB i współpracujące ośrodki naukowe. Działania ciągłe.
Uwarunkowania realizacyjne
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Współpraca podmiotów realizujących programy ochrony i ośrodków naukowych.
Przewidywane efekty
Metody ochrony ex-situ zasobów genetycznych są nieustannie rozwijane i wdrożenie innowacyjnych metod osiągnięć biotechnologicznych pozwoli na zwiększenie
efektywności tej metody.
Priorytet 11. Monitorowanie trendów i zagrożeń, dotyczących zasobów genetycznych zwierząt oraz opracowanie systemów wczesnego ostrzegania
Opis priorytetu
Hodowla zwierząt w małych populacjach ze względu na istniejące zagrożenia
wymaga szczególnej uwagi i stałego monitoringu zmienności genetycznej oraz
oceny występujących zagrożeń. Pozyskiwanie i szybka wymiana informacji
w warunkach zagrożenia jest niezbędna przy podejmowaniu niezbędnych działań
naprawczych.
Wymiar terytorialny
Monitorowanie ryzyka i zagrożeń wymaga opracowania systemu, pozwalającego
na szybką wymianę informacji w przypadku występujących zagrożeń dla zasobów
genetycznych zwierząt.
Działania
11.1 Uwzględnienie w programach ochrony mechanizmów przeciwdziałania
zagrożeniom
Podmioty uczestniczące i okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB, związki hodowców i producentów zwierząt gospodarskich. Działania okresowe.
Uwarunkowania realizacyjne
Umowy z hodowcami, możliwości przeprowadzenia relokalizacji.
Przewidywane efekty
Nowelizacja programów ochrony zasobów genetycznych.
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11.2 Podjęcie działań na rzecz utworzenia systemu wymiany informacji
o stadach objętych programem ochrony, szczególnie o ich statusie zdrowotnym
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB, Inspekcja Weterynaryjna – działanie w okresie realizacji
Strategii.
Uwarunkowania realizacyjne
Podjęcie rozmów z Inspekcją weterynaryjną w sprawie uwzględnienia w prowadzonej przez Inspekcję dokumentacji zgody hodowcy na przekazywanie danych
osobowych do podmiotu, koordynującego realizację programów ochrony.
Przewidywane efekty
Szybka wymiana informacji, zwłaszcza w przypadku występujących zagrożeń.
Lp.

Kierunki
działań

9.1 Wzmocnienie
współpracy
pomiędzy podmiotami zaangażowanymi
w realizację
programów
ochrony

Podmiot
odpowiedzialny
IZ PIB,
ARiMR,
hodowcy
uczestniczący
w programach
ochrony,
podmioty
upoważnione
do prowadzenia ksiąg

9.2 Analiza realizacji IZ PIB
programów
ochrony i ich
nowelizacja

Podmioty
uczestniczące

Okres
realizacji

IZ PIB,
Ciągły
MRiRW,
ARiMR,
hodowcy
uczestniczący
w programach
ochrony,
podmioty
upoważnione
do prowadzenia
ksiąg

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

Zacieśnienie
współpracy
pomiędzy
wszystkimi
zainteresowanymi
podmiotami
i wzajemna
wymiana informacji, dotyczących realizacji
programów
ochrony

Lepszy obieg
informacji,
wspólne szkolenia i współpraca
dla ułatwienia
realizacji programu ochrony
in-situ

Współpracujące Cyklicznie Sprawne działa- Nowelizacja
ośrodki naukonie Grup Robo- programów
we, KCHZ,
czych ds. zasoochrony
podmioty
bów genetyczprowadzące
nych poszczególksięgi hodownych gatunlane, hodowcy
ków/grup zwieuczestniczący
rząt
w programach
ochrony
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Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
uczestniczące

Okres
realizacji

ARiMR,
Ciągły
hodowcy
uczestniczący
w programach
ochrony, stacje
unasienniania,
MRiRW

Uwarunkowania
realizacyjne

9.3 Utrzymanie
liczebności
populacji i liczby
stad objętych
programami
ochrony na
zrównoważonym
poziomie,
z zachowaniem
właściwej
proporcji samic
i samców objętych tymi programami

IZ PIB,
podmioty
prowadzące
księgi hodowlane

Zainteresowanie
hodowców
uczestnictwem
w programach
ochrony, utrzymanie dopłat
w wysokości
poziomu utraconych korzyści

9.4 Monitoring
i kontrola spokrewnienia
i inbredu
w populacjach
chronionych

Podmioty
Współpracujące Okresowo Współpraca
prowadzące
ośrodki naukohodowców
księgi hodow- we
i podmiotów
lane,
realizujących
IZ PIB
programy
ochrony

Przewidywane
efekty
Skuteczna
realizacja
programów
ochrony zasobów
genetycznych
poszczególnych
ras. Propagowanie rozwiązań
zapewniających
zrównoważone
użytkowanie ras
rodzimych
w ramach
ochrony in-situ
Zachowanie
zmienności
genetycznej
w chronionych
populacjach

10.1 Określenie
IZ PIB
zakresu ochrony
ex-situ dla
zwierząt objętych
programami
doskonalenia
i ochrony zasobów genetycznych zwierząt

ośrodki nauko- 2015–2016 Współpraca
we, stacje
podmiotów
unasienniania
realizujących
zwierząt,
programy
podmioty
ochrony
prowadzące
księgi, związki
hodowców
zwierząt

Stworzenie
podstaw dla
prowadzenia
ochrony dla
ex-situ w kraju

10.2 Określenie
IZ PIB
w programach
ochrony zakresu
kriokonserwacji
materiału biologicznego

Związki
2015–2016 Współpraca
hodowców
podmiotów
zwierząt, stacje
realizujących
unasienniania,
programy
ochrony.
Sprawne działanie Grup Roboczych ds. zasobów genetycznych poszczególnych gatunków/grup zwierząt

Stworzenie
podstaw ochrony
ex-situ poszczególnych populacji objętych
programami
ochrony

10.3 Opracowanie
IZ PIB
procedur wyboru
dawców materiału biologicznego
do kriokonserwacji

Związki
2015–2016 Wsparcie działahodowców
nia poprzez
zwierząt, stacje
udział w pracach
unasienniania
Grupy Roboczej
ERFP ds. ochrony ex-situ

Stworzenie
podstaw merytorycznych kolekcji materiału
biologicznego
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Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
uczestniczące

Okres
realizacji

Uwarunkowania
realizacyjne

10.4 Opracowanie
IZ PIB
mechanizmów
instytucjonalnych
przekazywania
materiału biologicznego do/z
Krajowego
Banku Materiałów Biologicznych

Związki
2015–2016 Rozwiązanie
hodowców
problemu pozyzwierząt, stacje
skania środków
unasienniania,
na koszty utrzyPowiatowy
mania kolekcji ex
Lekarz Wetesitu i obrotu
rynarii
materiałem
genetycznym.
Wsparcie działania poprzez
udział w pracach
Europejskiej sieci
banków genów
EUGENA, udział
w opracowaniu
MAA i MTA.
Współpraca
podmiotów
realizujących
programy
ochrony i hodowców

10.5 Wdrożenie
innowacyjnych
osiągnięć biotechnologii
zwierząt do
ochrony ex-situ

Współpracujące Ciągłe
ośrodki naukowe

IZ PIB

11.1 Uwzględnienie IZ PIB
w programach
ochrony mechanizmów przeciwdziałania
zagrożeniom

Związki
hodowców
i producentów
zwierząt
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Przewidywane
efekty
Stworzenie
podstaw instytucjonalnych
kolekcji materiału biologicznego.
Opracowanie
kontraktów
pozyskiwania
i przekazywania
materiału
biologicznego
oraz zapewnienie
legalności
działania banku
w świetle
protokołu
z Nagoi

Współpraca
Poprawa efekpodmiotów
tywności ochrorealizujących
ny ex-situ
programy
ochrony i ośrodków naukowych

Okresowy Umowy
Zabezpieczenie
z hodowcami,
materiału
możliwości
genetycznego
przeprowadzenia
relokalizacji

Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
uczestniczące

11.2 Podjęcie działań Inspekcja
–
na rzecz stwoweterynaryjna,
rzenia systemu IZ PIB
wymiany informacji o stadach
objętych programem ochrony,
szczególnie o ich
statusie zdrowotnym

Okres
realizacji

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

2014/2015, Podjęcie rozmów
a następnie z Inspekcją
okresowo Weterynaryjną
w sprawie
uwzględnienia
w prowadzonej
przez Inspekcję
dokumentacji
zgody hodowcy
na przekazywanie
danych osobowych do podmiotu koordynującego realizację
programów
ochrony

Zabezpieczenie
materiału
genetycznego na
wypadek wystąpienia epidemii

1.3.4. Obszar IV. Strategie, instytucje i budowanie potencjału
Cel długoterminowy
Budowa silnego potencjału instytucjonalnego i zasobów ludzkich dla osiągnięcia
rozwoju sektora produkcji zwierzęcej poprzez realizację zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt.
Rosnące zapotrzebowanie na produkty pochodzenia zwierzęcego i ich eksport
wywołuje szybkie zmiany strukturalne w sektorze produkcji zwierzęcej, które
powinny uwzględniać potrzeby konsumentów, bezpieczeństwa żywnościowego,
standardy żywności oraz utrzymywanie bioróżnorodności przy minimalizacji
negatywnego wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. Stawienie czoła tym
wyzwaniom wymaga rozwoju potencjału wiedzy i umiejętności oraz zwiększenia
świadomości społecznej na temat znaczenia zasobów genetycznych zwierząt
i konieczności promocji wysoko wartościowych produktów pochodzących od
konkretnych ras.
Priorytet 12. Rozwijanie współpracy hodowców, producentów i konsumentów
Opis priorytetu
Produkcja bezpiecznej żywności o wysokich walorach jakościowych wymaga
współpracy wszystkich zainteresowanych stron: hodowców, producentów, przetwórców i konsumentów. Dotyczy to zarówno produktów o znanej marce, jak
i procesu opracowywania nowych produktów i wprowadzania ich na rynek. Nie-
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zbędna jest także promocja unikalnych cech jakościowych polskich produktów
tradycyjnych, doskonalenie i opracowywanie krajowych systemów jakości żywności oraz zapewnienie odpowiedniej kontroli jakości produktów, m.in. poprzez
certyfikaty i znaki jakości.
Wymiar terytorialny priorytetu
Kierunki działań dotyczą w szczególności zwiększenia wiedzy i informacji na
temat programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt, unikalności produktów
tradycyjnych pochodzących od ras rodzimych, zasad dobrej praktyki rolniczej
i wymagań dobrostanu zwierząt oraz pozarolniczych funkcji zwierząt gospodarskich. Głównym celem planowanych działań jest nawiązanie współpracy i wymiany informacji pomiędzy hodowcami, przedstawicielami przemysłu rolnospożywczego i konsumentami.
Działania
12.1 Wspieranie tworzenia związków branżowych i rasowych oraz grup producenckich
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Hodowcy i producenci zwierząt gospodarskich, Instytut Zootechniki PIB, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, ARiMR, organizacje
pozarządowe. Działanie wykonywane przez cały okres realizacji Strategii.
Uwarunkowania realizacyjne
Bezpośrednie zainteresowanie hodowców.
Przewidywane efekty
Wzrost poziomu hodowli i produkcji oraz możliwości korzystania z programów
rozwojowych i unijnych.
12.2 Promowanie marki na produktach pochodzenia zwierzęcego bezpiecznych dla konsumenta
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Zakłady przetwórcze, związki hodowców i producentów, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Weterynaryjna, MRiRW, organizacje konsumentów. Działanie ciągłe w czasie realizacji strategii.
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Uwarunkowania realizacyjne
Uwarunkowania prawno-organizacyjno-finansowe.
Przewidywane efekty
Wzrost świadomości konsumenckiej o jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i bezpieczeństwa żywnościowego.
12.3 Promowanie uczestnictwa w systemach jakości produktów pochodzenia
zwierzęcego
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Związki hodowców i producentów, zakłady przetwórcze, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ARiMR, ARR, MRiRW. Działanie ciągłe.
Uwarunkowania realizacyjne
Uwarunkowania prawno-organizacyjno-finansowe.
Przewidywane efekty
Wzrost świadomości społecznej o walorze polskich produktów pochodzenia zwierzęcego.
Priorytet 13. Rozwój kapitału ludzkiego zaangażowanego w produkcji zwierzęcej
Opis priorytetu
Niezwykle istotnym elementem, niezbędnym dla rozwoju produkcji zwierzęcej,
jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności hodowców, rolników, producentów
i służb rolnych, działających na rzecz tego sektora. Zwiększenie aktywności rolników oraz promowanie kreatywności i inicjatyw będzie sprzyjać poprawie efektywności produkcji, a tym samym zwiększeniu konkurencyjności polskich produktów
pochodzenia zwierzęcego na rynku europejskim. Niezwykle ważne są działania
wspierające gospodarstwa, które dzięki produkcji zwierzęcej realizują cele środowiskowe i społeczno-kulturowe oraz rozwijają ofertę produktów tradycyjnych,
regionalnych i ekologicznych.
Wymiar terytorialny
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Kierunki działania priorytetu 13 są nastawione na podnoszenie wiedzy, kwalifikacji, aktywizację hodowców i producentów oraz służb doradztwa rolniczego. Zakres
specjalistycznych szkoleń jest związany nie tylko z realizacją programów ochrony
zasobów genetycznych zwierząt, ale dotyczy również zagadnień wspierania inicjatyw lokalnych, kultywujących tradycyjne zwyczaje i podejmujących produkcję
wyrobów tradycyjnych.
Działania
13.1 Specjalistyczne szkolenia hodowców, producentów i służb doradztwa
rolniczego
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Ośrodki doradztwa rolniczego, MRiRW, ośrodki naukowe, Instytut Zootechniki
PIB, Inspekcja Weterynaryjna, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, związki
hodowców i producentów, hodowcy. Działanie wykonywane przez cały okres
realizacji Strategii.
Uwarunkowania realizacyjne
Dostępność środków finansowych.
Przewidywane efekty
Lepsza realizacja założonych celów w programach ochrony zasobów genetycznych
zwierząt, wzrost liczebności populacji zagrożonych.
13.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego użytkowania
i ochrony zasobów genetycznych zwierząt
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Samorządy, organizacje pozarządowe, Instytut Zootechniki PIB i współpracujące
ośrodki naukowe, związki hodowców i producentów. Działanie ciągłe.
Uwarunkowania realizacyjne
Dostępność środków finansowych.
Przewidywane efekty
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Udział w programach lokalnych, propagujących zrównoważone użytkowanie
i ochronę zasobów genetycznych zwierząt oraz programów ochrony środowiska.
13.3 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych, kultywujących tradycję
oraz wyrób produktów regionalnych i tradycyjnych
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Organizacje pozarządowe, samorządy, związki hodowców i producentów, Instytut
Zootechniki PIB, ośrodki naukowe, MRiRW, ARR. Działanie ciągłe.
Uwarunkowania realizacyjne
Dostępność środków finansowych.
Przewidywane efekty
Wzrost liczby produktów regionalnych i tradycyjnych wpisanych na listę Ministerstwa.
Priorytet 14. Kształtowanie świadomości społecznej o roli i znaczeniu hodowli
i chowu zwierząt
Opis priorytetu
Dla kondycji zdrowotnej społeczeństwa niezmiernie ważne jest promowanie wiedzy na temat zdrowego żywienia i kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych, „w tym m.in. upowszechnianie informacji na temat zasad żywienia
i wpływu diety na zdrowie, pogłębianie wiedzy konsumentów na temat jakości,
cech i zalet wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych, w tym wytwarzanych
metodami ekologicznymi i tradycyjnymi” (Strategia zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 2020, Priorytet 3.4). Działania objęte tym
priorytetem mają także na celu pogłębianie wiedzy społeczeństwa o roli i znaczeniu zwierząt gospodarskich oraz potrzebie ochrony ras rodzimych, jako elementu
dziedzictwa kulturowego i historii polskiej wsi. Ważne jest także przełamywanie
mitów i dostarczanie rzeczowej informacji o sposobach i warunkach, w jakich jest
prowadzona produkcja zwierzęca oraz działania na rzecz dialogu i wzajemnego
zrozumienia między producentami a konsumentami.
Wymiar terytorialny
Działania skierowane do środowiska zawodowo nie związanego z rolnictwem,
zwłaszcza konsumentów, w celu popularyzacji i wyjaśniania roli zwierząt, nie
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tylko jako źródła produktów pochodzenia zwierzęcego i roli tych produktów
w diecie człowieka. Zwierzęta gospodarcze spełniają kluczową funkcję w agroekosystemach. Należy zaznaczyć, że zasoby genetyczne zwierząt i systemy ich użytkowania stanowią integralną część ekosystemów i krajobrazów rolniczych na
całym świecie.
Działania
14.1 Wykorzystanie wystaw i pokazów hodowlanych do edukacji i popularyzacji hodowli zwierząt
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Departament Bezpieczeństwa Żywienia i Weterynarii MRiRW, Krajowe Centrum
Hodowli Zwierząt, Instytut Zootechniki PIB, związki hodowców i producentów
zwierząt, samorządy, hodowcy. Działania okresowe i cykliczne.
Uwarunkowania realizacyjne
Dostępność środków finansowych.
Przewidywane efekty
Konfrontacja własnych wyników hodowlanych z najlepszymi osiągnięciami hodowców wyróżnionych oraz wzrost wiedzy i świadomości społecznej.
14.2 Popularyzacja pozarolniczych funkcji zwierząt gospodarskich
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Ośrodki doradztwa rolniczego, media, związki hodowców i producentów, organizacje pozarządowe, Instytut Zootechniki PIB i współpracujące ośrodki naukowe.
Działania okresowe.
Uwarunkowania realizacyjne
Dostępność środków finansowych na prelekcje, szkolenia, programy specjalistyczne w mediach.
Przewidywane efekty
Wzrost świadomości społecznej o pozarolniczej roli zwierząt gospodarskich.
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14.3 Popularyzacja wiedzy o dobrostanie i zasadach dobrej praktyki rolniczej
w hodowli i chowie zwierząt
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Związki hodowców i producentów zwierząt, ośrodki doradztwa rolniczego, Inspekcja Weterynaryjna, Instytut Zootechniki PIB i współpracujące ośrodki naukowe, organizacje pozarządowe, media. Działalność ciągła.
Uwarunkowania realizacyjne
Dostępność środków finansowych na prelekcje, szkolenia, programy specjalistyczne w mediach.
Przewidywane efekty
Podniesienie poziomu dobrostanu zwierząt i wzrost wiedzy o podstawowych
zasadach produkcji rolniczej.
14.4 Promocja i popularyzacja ras rodzimych i konieczności ich ochrony
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Instytut Zootechniki PIB, ośrodki naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego, związki
hodowców i producentów, ARiMR, organizacje pozarządowe, media. Działanie
ciągłe.
Uwarunkowania realizacyjne
Dostępność środków finansowych na prelekcje, szkolenia, programy specjalistyczne w mediach.
Przewidywane efekty
Wzrost świadomości społecznej o znaczeniu ras rodzimych.
14.5 Promocja produktów tradycyjnych pochodzących od ras rodzimych
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Związki hodowców i producentów, Instytut Zootechniki PIB, ośrodki naukowe,
organizacje pozarządowe, ośrodki doradztwa rolniczego, zakłady przetwórcze,
ARiMR, ARR. Działalność ciągła.
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Uwarunkowania realizacyjne
Dostępność produktów na rynku oraz dostępność środków finansowych na promocję i edukację konsumentów.
Przewidywane efekty
Poprawa efektywności ekonomicznej programów ochrony zasobów genetycznych
zwierząt oraz wzrost udziału w rynku produktów tradycyjnych pochodzących od
ras rodzimych.
Priorytet 15. Analiza i doskonalenie prawodawstwa w obszarze hodowli zwierząt
Opis priorytetu
Dynamiczne zmiany zachodzące w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich
wprowadzają konieczność analizy i potencjalnej nowelizacji aktów prawnych
i przepisów regulujących takie zagadnienia, jak: ocena wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzenie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych, rozród zwierząt,
obrót zwierzętami i materiałem biologicznym, rejestracja i identyfikacja zwierząt,
ochrona zasobów genetycznych zwierząt. Przyjęcie nowych narzędzi prawa międzynarodowego (Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych i sprawiedliwym i równym dzieleniu korzyści wynikających z ich wykorzystania) oraz
wdrażającej go legislacji krajowej może wymagać dostosowania odpowiednich
aktów prawnych w obszarze hodowli i rozrodu zwierząt.
Wymiar terytorialny
Szereg dokumentów i instrumentów prawnych ma pośredni i bezpośredni wpływ
na użytkowanie, rozwój i ochronę zasobów genetycznych zwierząt. Dotyczy to nie
tylko rozwiązań krajowych, ale również konsekwencji, wynikających z umów
międzynarodowych oraz dyrektyw i rozporządzeń unijnych, zgodnie z którymi
należy dokonywać krajowych nowelizacji.
Działania
15.1 Analiza obowiązującego prawodawstwa pod kątem zapewnienia skuteczności ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IZ PIB, ARiMR oraz podmioty prowadzące księgi hodowlane. Działania w miarę potrzeb.
Uwarunkowania realizacyjne
Współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.
Przewidywane efekty
Poprawa rozwiązań legislacyjnych, regulujących ochronę zasobów genetycznych
zwierząt.
15.2 Promowanie celów i priorytetów Krajowej strategii w nowych dokumentach strategicznych kraju
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Zootechniki PIB, Ministerstwo
Środowiska. Działania w miarę potrzeb.
Uwarunkowania realizacyjne
Współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.
Przewidywane efekty
Podkreślenie znaczenia ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
15.3 Analiza procedur związanych z uczestnictwem w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym, w pakietach związanych z ochroną zasobów
genetycznych zwierząt, pod kątem ich uproszczenia
Podmioty uczestniczące
ARiMR, Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW, Instytut Zootechniki PIB,
związki hodowców i producentów. Działanie okresowo-cykliczne poprzedzające
wydanie stosowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Uwarunkowania realizacyjne
Przejrzystość zapisów, umożliwiająca jednolitą interpretację przez wszystkie
podmioty.
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Przewidywane efekty
Racjonalna realizacja programów ochrony zasobów genetycznych i możliwość
uzyskania wsparcia finansowego dla tej działalności.
15.4 Analiza wpływu porozumień międzyrządowych, dotyczących dostępu do
zasobów i dzielenia się korzyściami (Protokół z Nagoi) na obrót materiałem
hodowlanym zwierząt oraz opracowanie rekomendacji dla legislacji krajowej,
wdrażającej postanowienia Protokołu
Podmioty uczestniczące oraz okres realizacji
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Zootechniki PIB, związki hodowców i producentów. Działanie okresowe.
Uwarunkowania realizacyjne
Współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.
Przewidywane efekty
Informacja będąca podstawą do wniosku o zmiany legislacyjne.
Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
uczestniczące

Okres
realizacji

12.1 Wspieranie
tworzenia
związków
branżowych
i rasowych oraz
grup producenckich

Hodowcy
zwierząt
gospodarskich

Związki
Ciągły
hodowców
i producentów
zwierząt,
samorządy,
ARiMR,
organizacje
pozarządowe,
DBŻiW
MRiRW

12.2 Promowanie
marki na
produktach
pochodzenia
zwierzęcego
bezpiecznego
dla konsumenta

Związki
IJHARS, IW, Ciągły
hodowców
MRiRW
i producentów, zakłady
przetwórcze
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Uwarunkowania
realizacyjne
Bezpośrednie
zainteresowanie
hodowców

Przewidywane
efekty
Integracja
producentów,
umocnienie ich
pozycji rynkowej, wzrost
wiedzy specjalistycznej. Wzrost
poziomu hodowli i produkcji
oraz możliwości
korzystania
z programów
rozwojowych
i unijnych

Uwarunkowania Gwarancja marki
prawnoproduktu
organizacyjnofinansowe

Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
uczestniczące

Okres
realizacji

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

12.3 Promowanie
uczestnictwa
w systemach
jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Związki
hodowców
i producentów, zakłady
przetwórcze

Organizacje
Ciągły
konsumenckie
ARiMR, ARR,
IJHARS,
MRiRW

Uwarunkowania Gwarancja
prawnojakości produkorganizacyjno- tów
finansowe

13.1 Specjalistyczne
szkolenia
hodowców,
producentów
i służb doradztwa rolniczego

ODR,
MRiRW

IZ PIB,
Ciągły
ośrodki
naukowe,
związki
hodowców
i producentów
zwierząt,
KCHZ,
Inspekcja
Wet., hodowcy
zwierząt
gospodarskich

Dostępność
środków finansowych

Wzrost wiedzy
fachowej,
podniesienie
kwalifikacji.
Wzrost liczebności populacji
zagrożonych

13.3 Wspieranie
inicjatyw
społeczności
lokalnych
kultywujących
tradycję oraz
wyrób produktów regionalnych i tradycyjnych

Samorządy,
organizacje
pozarządowe,
związki
hodowców
i producentów

IZ PIB i inne Ciągły
ośrodki
naukowe,
MRiRW, ARR

Dostępność
środków finansowych

Powstawanie
nowych organizacji lokalnych ,
wzrost produkcji
wyrobów
regionalnych
i tradycyjnych

14.1 Wykorzystanie
wystaw
i pokazów
hodowlanych do
edukacji
i popularyzacji
hodowli zwierząt

KCHZ,
Hodowcy
Ciągły
MRiRW,
zwierząt gosp.,
związki
IZ PIB
hodowców
i producentów zwierząt

Dostępność
środków finansowych

Wzrost świadomości społecznej
o znaczeniu i roli
hodowli,
wymiana
doświadczeń
hodowców

Dostępność
środków finansowych na
prelekcje,
szkolenia,
programy
specjalistyczne
w mediach

Wzrost świadomości o roli
zwierząt
w ekosystemach

14.2 Popularyzacja ODR
pozarolniczych
funkcji zwierząt
gospodarskich

Związki
Ciągły
hodowców
i producentów,
media, IZ PIB,
współpracujące ośrodki
naukowe,
organizacje
pozarządowe

54

Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
uczestniczące

Okres
realizacji

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

IW, IZ PIB,
Ciągły
współpracujące ośrodki
naukowe,
media,
organizacje
pozarządowe

Dostępność
środków finansowych na
prelekcje,
szkolenia,
programy
specjalistyczne
w mediach

Wzrost świadomości o roli
zwierząt
w ekosystemach.
Podniesienie
poziomu dobrostanu zwierząt

14.4 Promocja
IZ PIB
i popularyzacja
ras rodzimych
i konieczności
ich ochrony

Ośrodki
Ciągły
naukowe,
związki
hodowców
i producentów,
ODR, ARiMR,
organizacje
pozarządowe,
media

Dostępność
środków finansowych na
prelekcje,
szkolenia,
programy
specjalistyczne
w mediach

Kształtowanie
świadomości
społecznej
o znaczeniu i roli
rodzimych ras
zwierząt
i potrzebie ich
ochrony

14.5 Promocja
produktów
tradycyjnych
pochodzących
od ras rodzimych

ODR, ARiMR, Ciągły
ARR, zakłady
przetwórcze,
organizacje
pozarządowe

Dostępność
produktów na
rynku.
Dostępność
środków finansowych na
promocję
i edukację
konsumentów

Poprawa efektywności
ekonomicznej
programów
ochrony zasobów genetycznych zwierząt
oraz wzrost
udziału w rynku
produktów
tradycyjnych,
pochodzących
od ras rodzimych

Współpraca
pomiędzy
wszystkimi
zainteresowanymi podmiotami

Usprawnienie
działań
w zakresie
ochrony zasobów genetycznych zwierząt

14.3 Popularyzacja
wiedzy
o dobrostanie
i zasadach
dobrej praktyki
rolniczej
w hodowli
i chowie
zwierząt

ODR,
związki
hodowców
i producentów zwierząt

IZ PIB,
związki
hodowców
i producentów zwierząt

15.1 Analiza obowią- MRiRW
zującego
prawodawstwa
pod kątem
zapewnienia
skuteczności
ochrony zasobów genetycznych zwierząt
gospodarskich

IZ PIB,
podmioty
prowadzące
księgi,
ARiMR
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W miarę
potrzeb

Lp.

Kierunki
działań

Podmiot
odpowiedzialny

15.2 Promowanie
MRiRW
celów i prioryte- i MŚ
tów Krajowej
strategii
w nowych
dokumentach
strategicznych
kraju

Podmioty
uczestniczące
IZ PIB

15..3 Analiza proce- IZ PIB, DPB, Związki
dur związanych MRiRW,
hodowców
z uczestnictwem ARiMR
i producentów
w programie
rolnośrodowiskowoklimatycznym,
w pakietach
związanych
z ochroną
zasobów
genetycznych
zwierząt, pod
kątem ich
uproszczenia
15.4 Analiza wpływu MRiRW
porozumień
międzyrządowych, dotyczących dostępu do
zasobów
i dzielenia się
korzyściami
(Protokół
z Nagoi) na
obrót materiałem hodowlanym zwierząt
oraz opracowanie rekomendacji dla legislacji
krajowej,
wdrażającej
postanowienia
Protokołu

Okres
realizacji

Uwarunkowania
realizacyjne

Przewidywane
efekty

W miarę
potrzeb

Współpraca
pomiędzy
wszystkimi
zainteresowanymi podmiotami

Usprawnienie
działań
w zakresie
hodowli;
wypełnianie
zobowiązań
w zakresie
realizacji
Światowego
Planu Działań na
rzecz Zasobów
Genetycznych
Zwierząt FAO

2014/2015
oraz
sukcesywnie w miarę
potrzeb

Przejrzystość
Usprawnienie
zapisów, umoż- wdrażania
liwiająca jednoli- programu
tą interpretację
przez wszystkie
podmioty

Związki
Okresowe
hodowców
i producentów,
IZ PIB
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Współpraca
pomiędzy
wszystkimi
zainteresowanymi podmiotami

Przygotowanie
sektora do zmian
wynikających
z wdrażania
Protokołu
z Nagoi

Uwagi końcowe dotyczące wdrażania Planu Działań
Krajowa Strategia Zrównoważonego Użytkowania i Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich stanowi rozwinięcie Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012 2020 w obszarze produkcji
zwierzęcej.
Strategia zawiera priorytety działań na najbliższą dekadę dla całego sektora hodowli i produkcji zwierzęcej. W związku z tym, wszystkie podmioty działające
w tym obszarze: związki hodowców, Resort Rolnictwa, placówki naukowe, w tym
IZ PIB, wyższe uczelnie oraz organizacje pozarządowe muszą być zaangażowane
i wziąć na siebie odpowiedzialność za jej realizację.
Szczególnie istotne są tu działania z Obszaru I, związane z udostępnianiem informacji i tworzeniem oraz poszerzaniem baz danych. W wielu działaniach, w których
pierwszym etapem jest wypracowanie mechanizmu przekazywania danych, brak
współpracy ze strony którejkolwiek ze stron może spowodować, że kolejne kroki
nie będą możliwe.
Słownik skrótów
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARR – Agencja Rynku Rolnego
IZ PIB – Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
ODR

ośrodki doradztwa rolniczego

MRiRW
MŚ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Środowiska

PZHK – Polski Związek hodowców Koni

57

Spis treści
Wstęp ..............................................................................................................................................

3

1. Główne założenia Krajowej strategii .........................................................................................

3

1.1. Cel ogólny ..........................................................................................................................
1.2. Obszary z podziałem na priorytety i kierunki działań ......................................................
1.3. Opis priorytetów z wyznaczeniem kierunków działań ......................................................

4
4
11

1.3.1. Obszar I. Charakterystyka, inwentaryzacja i monitoring populacji oraz trendów
i zagrożeń .................................................................................................................

11

Priorytet 1. Monitoring struktury rasowej pogłowia poszczególnych gatunków zwierząt
(wielkości populacji ras/mieszańców użytkowanych w kraju ..........................................

11

Priorytet 2. Tworzenie i rozwój centralnych elektronicznych baz danych dla
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich .......................................................

13

Priorytet 3. Wypracowanie mechanizmu współpracy, dotyczącej transferu i gromadzenia
informacji o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich
........................................

16

Priorytet 4. Poszerzenie charakterystyki fenotypowej i genetycznej ras/odmian/linii
zwierząt gospodarskich ......................................................................................................

17

1.3.2. Obszar II. Zrównoważone użytkowanie i rozwój ..................................................

22

Priorytet 5. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej oraz publikowanie jej wyników

23

Priorytet 6. Przegląd i aktualizacja programów hodowlanych zwierząt gospodarskich

25

Priorytet 7. Kontynuacja działań na rzecz poprawy opłacalności produkcji zwierzęcej
oraz rozwoju chowu gatunków o mniejszym znaczeniu ekonomicznym ..........................

27

Priorytet 8. Wykorzystanie zwierząt gospodarskich, w tym ras rodzimych, w działaniach
na rzecz ochrony i kształtowania środowiska .....................................................................

29

1.3.3. Obszar III. Ochrona ................................................................................................

34

Priorytet 9. Kontynuacja, usprawnienie i wspieranie działań na rzecz ochrony in-situ

34

Priorytet 10. Zainicjowanie i prowadzenie rutynowych działań w ramach ochrony ex-situ

37

Priorytet 11. Monitorowanie trendów i zagrożeń, dotyczących zasobów genetycznych
zwierząt oraz opracowanie systemów wczesnego ostrzegania .........................................

40

1.3.4. Obszar IV. Strategie, instrukcje i budowanie potencjału ........................................

44

Priorytet 12. Rozwijanie współpracy hodowców, producentów i konsumentów

...........

44

.......

46

Priorytet 14. Kształtowanie świadomości społecznej o roli i znaczeniu hodowli i chowu
zwierząt .............................................................................................................................

48

Priorytet 15. Analiza i doskonalenie prawodawstwa w obszarze hodowli zwierząt .........

51

Priorytet 13. Rozwój kapitału ludzkiego zaangażowanego w produkcji zwierzęcej

Uwagi końcowe dotyczące wdrażania Planu Działań
Słownik skrótów

.................................................................

57

.........................................................................................................................

57

