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Aktualne projekty 

• Sady Dawnych odmian-finansowanie 

Hotele Accor 

• Demokratyzacja BIO-finansowanie 

Fundacja Carrefour 

 



Suwerenność Żywnościowa 

Bioróżnorodność rolnicza 

Wolność NASION 



Suwerenność 

Zdolność do decydowania o sobie  

Wolność decydowania o sobie 

Wolna WOLA 

Suwerenność Żywnościowa 

Nie jest możliwa bez dostępu do ziemi 

oraz do nasion 



Bioróżnorodność Rolnicza 

• Bioróżnorodność podstawa życia na 

Ziemi  

• O Bioróżnorodności rolniczej nadal 

mało mówimy ale odzwierciedla ogólny 

stan bioróżnorodności na poziomie 

mikro i makro  

(gleba-mikrobiom, krajobraz rolniczy-ptaki 

itd. ) 





40 lat temu spostrzeżono zagrożenia dla rolniczej różnorodności 

biologicznej.  

Przyczyny - rozwój przemysłu rolno-spożywczego, przejęcie 

kontroli nad rolnictwem przez koncerny nastawione na ilość a nie 

jakość produktu, na jego ujednolicenie, na patentowanie roślin i 

zwierząt (GMO). 

  

Od 1900 roku na świecie: 

• zginęło ponad 75% odmian roślin użytkowych  

• każdego roku o 5% zmniejszały się zasoby genetyczne ras 

zwierząt gospodarczych  

• 43% pozostałych jest zagrożonych wyginięciem 

• 20% ryb słodkowodnych przestało istnieć  
 

 

Bioróżnorodność w 

rolnictwie 





 

W XX stuleciu człowiek zniszczył 75% różnorodności 

genetycznej roślin uprawnych. 

 

•We Włoszech w ciągu ostatnich 30 lat wyginęły prawie wszystkie 

stare gatunki pszenicy, cebuli, pomidorów, sałaty, grochu. 

 

•W Południowej Korei w ciągu ośmiu lat (1985-1993) przestało 

istnieć ponad 3/4 gatunków roślin uprawnych. 

 

•W Chinach jeszcze w 1949 roku istniało 8000 gatunków ryżu;  

dziś uprawia się tam zaledwie 50. 

 

•W Meksyku od 1930 roku wyginęło 80% gatunków kukurydzy. 

 

•Między rokiem 1903 a 1983 ponad 7300 odmian warzyw zostało 

wykreślonych z narodowej listy nasion USA. 
 

Bioróżnorodność w rolnictwie 



 
  

 

PORY 

-brabanckie 

-karantańskie 

-rueńskie 

-słoń 

-zygfryd 

-olbrzymie 

-słoniowa trąba 

…. 

 

 

 

 

 



• Działania wokół rolnictwa i nasion są 

szczególnie ważne dla zachowania i 

przywrócenia bioróżnorodności 

 

 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

Systemowe wyniszczanie 

bioróżnorodności 

• W rolnictwie i nie tylko 

• Standardyzacja, uprzemysłowienie, 

jednolitość, narzucone wzorce, 

sztuczna „wydajność”. KONTROLA 

• GMO i inne paskudztwa 

• Zubożenie naszej diety najbardziej 

widoczne i o widocznych efektach 

 

 



Nasiona –regulacje  

• EU 

• Sprzedaż tylko dozwolona dla firm 

nasiennych. Rejestracja-wymóg 

jednolitości, powtarzalności 

• Wymiana pod znakiem zapytania 

• Coraz bardziej ścisłe regulacje 

szczególnie w rolnictwie ekologicznym 



Działania w Polsce 

• Nie udało się stworzyć jeszcze 

ogólnopolskiego ruchu pomimo wielu 

prób  

• To samo dotyczy innych rolniczych 

tematów… 

 

 



Struktura polskich obszarów 
wiejskich 

• obszary wiejskie  - 96,4% kraju  

• 38,6% ludności mieszka na wsi  (14,7 milionów ) 

• 11% ludności pracuje jako rolnicy  

• 88% uprawianej ziemi należy do gospodarstw  

           rodzinnych  

• 9% należy do prywatnych przedsięwzięć  

• 4% należy do skarbu państwa 

• 1 800 000 rodzinnych gospodarstw   

• średnia gospodarstwa rolnego  -  10 ha 

• 33% gospodarstw  posiada od 2 to 5 ha  ziemi 



 

 

73 tysiące genotypów roślin użytkowych objętych jest 

różnymi formami zachowania. 51 tysięcy próbek nasion 

zdeponowano w przechowalni długoterminowej  

Centrum Zasobów Genowych IHAR. 

2000 próbek przechowuje się w Ogrodzie 

Botanicznym PAN.  

10 000 obiektów przechowywanych jest w formie 

wegetatywnej (drzewa owocowe, krzewy, 

ziemniaki, czosnek, szparagi). 
 



Założono poletka doświadczalne 
lokalnych odmian roślin użytkowych 

• Zboża – m.in. pszenica płaskurka i 
orkisz, owies Proporczyk, Tatrzański i 
Udycz, jęczmień Lubicki i Hanna 
• Ziemniaki, m.in. odmiany: Wyszoborski, 
Bem, Flisak, Pierwiosnek, Dalila, 
Amerykany, Alma, Giewont.  
• Motylkowate: fasola karłowa, Raba, Nida, 
Piękny Jaś, groszek cukrowy, soczewica, 
peluszka, wyka i lędźwian.  







W Europie 

• Organizacja członkowska 

najbardziej zaangażowana w 

Europie w sieciowanie inicjatyw 

związanych z 

bioróżnoronodnością i 

lobbingiem na rzecz zmian w 

prawie 

 



www.arche-noah.at 

• 23-24 marca spotkanie organizacji z 

całej EU w Austrii 













Lokalne SEED CIRCLES 

• Zasada: grupa osób wymienia się 

nasionami-każda osoba zbiera np. 2-3 

rodzaje, w grupie 5 osób to już 

możliwość 15 rodzajów własnych 

nasion    







O czym warto pamiętać 

• Nasiona konwencjonalne-z reguły 

zaprawiane 

• Mieszańce F1-to nie GMO ale 

zdecydowanie nie sprzyja zachowaniu 

suwerenności ani bioróżnorodności 

• Własne nasiona –ważne i możliwe 

szczególnie w uprawach 

bioróżnorodnych na małą skalę 

 





Nasiona są żywe 

• Wysiewane w różnych warunkach 

klimatycznych, rośliny się 

przystosowują, te same nasiona 

pokolenie później mogą mieć już inne 

cechy. Życia nie da się kontrolować 

• Nasiona należy wysiewać 



Lokalne Banki Nasion 



• Wymiana Nasion- spotkania itd. 

 

• Jak zbierać i przechowywać własne 

nasiona- dużo materiałów jest 

dostępnych w sieci 



Suwerenność Żywnościowa 

Bioróżnorodność rolnicza 

Wolność NASION 



Na zakończenie (lub 

początek) 

• Łączmy ludzi i inicjatywy 

• Nie istnieje konkurencja w pozytywnych 

działaniach, jest miejsce dla wszystkich 

i wszyscy są potrzebni szczególnie tu i 

teraz 

• Energię inwestujmy w tworzenie 

NOWEGO 



Dziękujemy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/Bnsl9yNBy-0/

