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Reduced number of crops & varieties per crop
Ograniczona liczba upraw i odmian w przeliczeniu na
uprawę

Maize, rice & wheat cover more
than 50% of global calorie demand
Kukurydza, ryż i pszenica
pokrywają ponad 50% ogólnego
zapotrzebowania kalorycznego
Dramatic drop of varieties during last 80 years
Gwałtowny spadek liczby odmian w ciągu ostatnich3
80 lat

Development in Plant
Breeding
from farmer’s activity to business
breeding
from breeder’s observation skills to
technical / molecular genetic /
informatic skills
from low cost to capital intensive,
high throughput business
from open to closed systems
(patents, club varieties)
from many crops to few but highly
profitabel crops
from seed regulations to protect
farmers to regulations to support
competitiveness of breeding
companies
Adopted from

Rozwój hodowli roślin
Od działalności rolniczej do hodowli
przemysłowej
Od zdolności obserwacyjnych
hodowców do umiejętności
technicznych/molekularnogenetycznych/informatycznych
Od działalności niskonakładowej do
kapitałochłonnej i wysokowydajnej
Od systemów otwartych do
zamkniętych (patenty, odmiany
„klubowe”)
Od wielu upraw do upraw
nielicznych, lecz
wysokodochodowych
Od przepisów dot. nasion służących
ochronie hodowców do przepisów
wspierających konkurencyjność firm
hodowlanych

Edith Lammerts van Büren (Wageningen University & Louis Bolk Institute) 22.Jan 2014
Demeter International Meeting in Brussels
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Concentration on global seed market
Koncentracja na globalnym rynku nasion

Howard, 2009, Visualizing Consolidation in the Global Seed Industry: 1996–2008
Sustainability
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Varieties used in
organic farming
I. Varieties derived from
conventional plant breeding
Selected under mainstream conditions
using seed treatment, herbizides & mineral
fertilizer

II. Varieties derived from
breeding programs for organic
farming (product oriented)
Refraining from gen technology and cell
fusion
Integrating breeding goals for organic
farming & certain selection steps under
organic

III. Varieties derived from
organic plant breeding programs
(process oriented)

Odmiany stosowane w
rolnictwie ekologicznym
I. Odmiany pochodzące z
konwencjonalnej hodowli roślin
Selekcjonowane według uwarunkowań
ogólnych przy użyciu zapraw nasiennych,
herbicydów i nawozów mineralnych

II. Odmiany pochodzące z
programów hodowli dla rolnictwa
ekologicznego (ukierunkowane
na produkt)
Wykluczenie technologii genowej i łączenia
komórek
Połączenie celów hodowlanych dla
rolnictwa ekologicznego i określonych
działań selekcyjnych w ramach tego
rolnictwa

III. Odmiany pochodzące z
programów hodowli roślin
ekologicznych (ukierunkowane
na proces)
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ECO-PB Position paper on
Organic Plant Breeding
within frame of IFOAM
principles of organic agriculture
Improve Soil fertility
Promote agro-biodiversity
Conserve natural resources
Aiming for ecological equilibrium
Social justice and equality
Process of breeding as important as
final cultivar

Dignity of creatures with
intrinsic value
Integrity of plant
Respecting crossing barriers
Maintain Fertility & Adaptability

Allow plant to interact with its
environment (epigenetic effects)

Opinia ECO-PB ws.
ekologicznej hodowli roślin
W ramach zasad IFOAM dot.
rolnictwa ekologicznego
Poprawa żyzności gleby
Promowanie różnorodności
agrobiologicznej
Zachowywanie zasobów naturalnych
Dążenie do równowagi ekologicznej
Równość i sprawiedliwość społeczna
Proces hodowli tak samo ważny jak
odmiana końcowa

Ranga istot posiadających
wartość wewnętrzną
Integralność roślin
Respektowanie barier krzyżowalności
Utrzymanie urodzajności i umiejętności
przystosowywania się

Umożliwienie roślinom interakcji
z ich środowiskiem (skutki
epigenetyczne)
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Aims of Organic Plant
Breeding
Sustainable use of genetic
resources
Dynamic equilibrium of the
whole agro-ecosystem
Food security & nutritional quality
Food sovereignty
Secure supply of plant products
Serve welfare of society
Improve Agro-biodiversity
Adaptation to climate change
Breeding goals match demand of
complete market chain incl.
customers’ needs

Cele ekologicznej
hodowli roślin
Zrównoważone stosowanie
zasobów genetycznych
Dynamiczna równowaga całego
agroekosystemu
Bezpieczeństwo żywnościowe i
jakość odżywcza
Suwerenność żywnościowa
Zabezpieczenie dostaw produktów
roślinnych
Dobrobyt społeczny
Udoskonalenie różnorodności
agrobiologicznej
Adaptacja do zmian klimatycznych
Cele hodowli są zgodne z
wymogami całego łańcucha
handlowego, w tym z potrzebami
klienta
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Criteria for Organic
Plant Breeding
Ethical issues
Genom is respected as indivisible
entity, no technical/physical intervention
(e.g. isolated DNA)
Cell is respected as indivisible
functional entity, no technical/physical
intervention (e.g. cell fusion)
Maintain reproducibility in species
specific manner
No legal or technical barriers to restrict
breeders’ right
Natural crossing barriers
Promotion of open pollinated varieties
as alternative to F1 hybrids

Kryteria dla
ekologicznej hodowli
roślin
Kwestie etyczne
Genom jest postrzegany jako jednostka
niepodzielna, nie występują żadne
interwencje techniczne/fizyczne (np.
wyizolowany DNA)
Komórka jest postrzegana jako
niepodzielna jednostka funkcjonalna, nie
występują żadne interwencje
techniczne/fizyczne (np. łączenie komórek)
Utrzymanie zdolności do rozmnażania w
sposób typowy dla danego gatunku
Brak barier prawnych lub technicznych
ograniczających prawo hodowców
Naturalne bariery krzyżowalności
Promowanie odmian swobodnie
zapylanych jako alternatywy dla odmian
hybrydowych F1
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Criteria for Organic
Plant Breeding
Breeding criteria
Selection takes place under organic
farming to benefit from plant –
environment interaction
Phenotypic selection can be
supplemented by other methods (e.g.
Marker assisted selection)
Exclusion of GMO progenies

Socio-economic criteria
Exchange of genetic material is
encouraged & patenting of living
organisms is prohibited
Disclosure of breeding material and
techniques used
Promotion of participatory breeding
involving all stakeholders
Plurality of breeding programs

Kryteria dla
ekologicznej hodowli
roślin
Kryteria hodowlane
Selekcja ma miejsce w rolnictwie
ekologicznym, aby zapewnić korzyści
wynikające z interakcji roślina-środowisko
Selekcja fenotypowa może być uzupełniona
innymi metodami (np. selekcja wspomagana
markerami (MAS)
Wykluczenie następców GMO

Kryteria społeczno-gospodarcze
Promowanie wymiany materiału
genetycznego i zakaz patentowania
organizmów żywych
Ujawnianie materiału genetycznego i
stosowanych technik
Promowanie hodowli farmerskiej
obejmującej wszystkich zainteresowanych
Różnorodność programów hodowlanych
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IFOAM Norms on
organic plant breeding
Selection under organic
conditions
Refraining from genetic
engineering
Disclosure of breeding
techniques
genome as well as cell is
respected as an impartible
entity
natural reproductive ability
No patents on seeds

Standardy IFOAM dot.
ekologicznej hodowli
roślin
Selekcja według warunków
rolnictwa ekologicznego
Wykluczenie inżynierii
genetycznej
Ujawnianie technik
hodowlanych
Genom i komórka są
postrzegane jako jednostki
niepodzielne
Naturalna zdolność do
rozmnażania
Brak patentów na nasiona
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Proposed by

Edith Lammerts van Büren (Wageningen University & Louis Bolk Institute)
22.Jan 2014 Demeter International Meeting in Brussels

Systems-based
Breeding
Farmer-based, chain-based, or
community based breeding
approaches
On-farm Research
Participatory Research
Multi stakeholder networking
Open Source
Action Research

→ Restoring/renewing lost
relationships among
partners in the
community!

Hodowla oparta na
systemach
Podejścia hodowlane oparte na
rolnikach, łańcuchu wartości lub
wspólnocie
Badania w gospodarstwach
rolnych
Badania partycypacyjne
Tworzenie sieci zainteresowanych
Otwarte źródła
Badania w działaniu
→ Odnowienie utraconych

relacji między partnerami
danej wspólnoty!
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Level of participation
Conventional research
Research managed on station or
on farm trials

Poziom uczestnictwa
Badanie konwencjonalne
Badanie prowadzone w stacjach
badawczych lub w gospodarstwach rolnych

Consultative

Konsultacja

Information sharing, farmers are
consulted, scientists take
decision

Dzielenie się informacjami; odbywają się
konsultacje z rolnikami, zaś decyzje
podejmowane są przez naukowców

Collaborative

Współpraca

Task sharing between farmers
and scientists

Farmer managed

Podział zadań między rolnikami i
naukowcami

Zarządzanie rzez rolników
Brak zaangażowania ze strony naukowców

no scientists involved

→ Optimal:
collective decision in
group process
sharing of
responsibilities

→ Rozwiązanie
optymalne:

Gonsolves et al. 2005

Wspólne decyzje
podejmowane w
procesie
grupowym,
podział
13
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Participatory Cultivar Evaluation and Plant Breeding
Partycypacyjna ocena odmian i hodowla roślin
Formal plant breeding and seed
supply / Formalna hodowla roślin i
dostawa nasion
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Participatory plant breeding and
seed multiplication / Farmerska
hodowla roślin i nasiennictwo

Participatory cotton breeding in India
Farmerska hodowla bawełny w Indiach
Collaboration
between
bioRe association
Chetna organic
UAS Dharwad
FiBL
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28.03.2014

Dominique Declaux (INRA Montpellier) www.selection.participative.cirad.fr
Hodowla farmerska lokalnie
Participatory breeding of locally
przystosowanej pszenicy
adapted Durum wheat
Durum
Goal: locally adapted varieties for
local products, supporting
diversity, strengthening of rural
regions
Comprehension of farmers,
breeders, merchant, consumer,
sociologists → leading to new
breeding criteria
Decentralized on farm testing
Farmers are involved in decision
processes
Marketing aspects are included
from the start

Cel: lokalnie przystosowane
odmiany dla pozyskiwania
lokalnych produktów, wspieranie
różnorodności, wzmacnianie
regionów rolniczych
Zrozumienie rolników, hodowców,
sprzedawców, konsumentów i
socjologów prowadzi do
stworzenia nowych kryteriów
hodowlanych
Decentralizacja badań w
gospodarstwach rolnych
Rolnicy są zaangażowani w
proces decyzyjny
Kwestie marketingowe są ujęte od
samego początku
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Edith Lammerts van Büren (Wageningen University & Louis Bolk Institute)

Chain based breeding in Bioimpuls – organic late blight
resistance potato breeding / Hodowla oparta na łańcuchu
wartości w ramach Bioimpuls – ekologiczna hodowla
pomidora odpornego na zarazę ziemniaka

Forscher

12 LandwirtZüchter
6 Züchtungsfirmen

Organic farming systems
Systemy rolnictwa ekologicznego
Species and genetic
diversity on farm level
Closed nutrient
cycles, farm based
fertiliser &
biological N
fixation

Różnorodność gatunkowa
i genetyczna na poziomie
gospodarstwa rolnego

adapted
varieties
przystosowane
odmiany

Self-regulating systems
promotion of beneficial
organisms, symbiota,
soil microbiota

Systemy
samoregulujące,
soil fertility
promowanie
żyzność gleby
pożytecznych
organizmów,
symbioza, mikroflora i
mikrofauna gleby
Conservation of resources, sustainable
Zachowywanie zasobów, równowaga
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Zamknięte cykle
odżywcze, nawozy
rolne i biologiczne
wiązanie azotu

Request of farmers
Varieties adapted to organic farms,
high and stable yields with a high
quality even under low-external input
conditions
Special requirements for varieties:
Fast youth development
Nutrient efficiency (slow releasing
fertilizer)
Capability of weed suppression or
tolerant against weeds/weeding
Resistant towards seed born diseases
Utilization of symbioses with soil
organisms

Possibility of farm saved seeds
Broad choice of crops & varieties
Prohibition of GMO (incl. cell fusion)
Preservation and free access to GMO
free genetic resources

Wymagania rolników
Odmiany przystosowane do
gospodarstw ekologicznych, wysokie
i zrównoważone plony o wysokiej
jakości nawet przy niskich nakładach
zewnętrznych

Szczególne wymogi dla odmian:
Szybki rozwój
Wydajność odżywcza (nawozy o
przedłużonym działaniu)
Zdolność zwalczania chwastów lub
odporność na chwasty
Odporność na choroby odnasienne
Wykorzystanie symbiozy z organizmami
glebowymi

Możliwość stosowania nasion
własnych (FSS)
Szeroki wybór upraw i odmian
Zakaz GMO (w tym łączenie komórek)
Utrzymanie i swobodny dostęp do
wolnych zasobów genetycznych GMO
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Selection trials with maize under organic farming
Próby selekcjonowania kukurydzy w rolnictwie
ekologicznym

Conventional farming CF

Organic farming OF

Rolnictwo konwencjonalne RK

Rolnictwo ekologiczne RE
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Lost opportunities if selected under convential farming (CF)
Utracone możliwości podczas selekcji w rolnictwie
konwencjonalnym (RK)
Dry matter grain yield of maize breeding material
group 151 across 3 locations in 2008
Plon suchej masy kukurydzy, grupa 151,
3 lokalizacje, hodowla przeprowadzona w roku 2008

Organic farming DMY (T/ha)

14

Plon suchej
13

masy w
rolnictwie
12
ekologicznym

Most genotypes performing best
under OF would be discarded by
indirect selection under CF

11

rp = 0.36
rg = 0.59

10
9
9

Selected
under CF
Plon suchej
masy w
10
11
12
13
rolnictwie 14
Conventional farming DMY (T/ha) konwencjonal
nym
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Większość
genotypów, które
osiągnęły
najlepsze wyniki
w systemie
ekologicznym,
zostałaby
odrzucona
podczas selekcji
pośredniej w
systemie
konwencjonalnym

Breeding for mixed cropping /
Hodowla ukierunkowana na uprawy mieszane
Plant – Plant Interaction /
Interakcja roślina – roślina

Plant – Fauna –
Microbe
Interaction /
Interakcja roślina
– fauna –
drobnoustroje

Plant – soil microbe Interaction /
Interakcja roślina – drobnoustroje
glebowe
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Organic seed system / System nasion
ekologicznych
Plant Breeding
Hodowla roślin

Variety
Testing
Badanie odmian

Propagation

Rozmnażanie

Conventional
breeding
conventional
breeding

Conventional
conventional

Conventional
untreated
organic

Breeding for
Organic
organic plant
breeding

organic

organic

organic

organic
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Valorization of organic plant breeding along the
value chain
Waloryzacja hodowli roślin ekologicznych w ramach
łańcucha wartości
Communication tool
to show added value
of organic plant
breeding
Labell for organic
products derived
from organically
bred cultivars

Narzędzie
komunikacji, by
pokazać wartość
dodaną hodowli roślin
ekologicznych
Oznakowanie dla
produktów
ekologicznych
pochodzących z
odmian hodowanych
ekologicznie

www.bioverita.ch
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Thanks a lot for your attention

Dziękuję za
uwagę

Joseph Tychonievich
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