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Celem pracy była ocena porównawcza 23 nowych odmian pszenżyta
ozimego oraz 115 starszych materiałów kolekcyjnych będących w regeneracji
pod względem wartości cech plonotwórczych oraz polowej odporności na
choroby grzybowe.

Materiał i metody badao

Tabela 1. Średnie wieloletnie, zakres zmienności i współczynniki zmienności (CV) dla
analizowanych cech nowych odmian pszenżyta ozimego oraz materiałów regenerowanych
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Rys. 1. Rozkład wybranych cech użytkowych
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Większośd badanych odmian (21) pochodziła z krajowych ośrodków
hodowli pszenżyta (DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. oraz Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.), jedna odmiana pochodziła z Niemiec i jedna z Holandii.
Wśród materiałów regenerowanych 69% stanowiły obiekty zagraniczne,
pochodzące głównie z Kanady, Meksyku i Ukrainy. Ponad 25% obiektów w tej
grupie pochodziło z krajowych ośrodków hodowli, a pozostałe 6% miało
nieznane pochodzenie.
Badane obiekty oceniano w latach 2015-2017 na jednopowtórzeniowych
doświadczeniach polowych prowadzonych w Gospodarstwie Doświadczalnym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Czesławicach koło Nałęczowa na glebie
lessowej o podłożu brunatnym. Ziarniaki w/w obiektów wysiano ręcznie na
5-cio rządkowych poletkach o powierzchni 2 m2, przy rozstawie rzędów 20 cm.
W okresie wegetacji dokonano oceny porażenia roślin przez następujące
choroby grzybowe: mączniak właściwy, rdza brunatna, septorioza liści i kłosów
oraz fuzarioza w oparciu o 9-cio stopniową skalę wg COBORU, w której
9 oznacza stan najkorzystniejszy z rolniczego punktu widzenia, a 1 – stan
najgorszy. Przeprowadzono również pomiar wysokości roślin w 3 losowo
wybranych miejscach na każdym poletku.
W okresie pełnej dojrzałości roślin z każdego badanego obiektu wybrano
losowo po 50 kłosów. Na 20 kłosach wykonano pomiary długośd kłosa i liczby
kłosków w kłosie, natomiast liczbę i masę ziarn z kłosa oraz masę 1000 ziarn
obliczono na podstawie omłotu 50 kłosów. Oznaczono także zawartośd białka
w ziarnie metodą Kjeldahla w analizatorze Kjeltec (FOSS) (CLA/PSO/13/2013
wersja 3 z dnia 19.12.2013r.; PN-75/A-04018) w Centralnym Laboratorium
Agroekologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, stosując
współczynnik azot/białko = 6,25.
Przedstawione w niniejszej pracy wyniki obejmują średnie wieloletnie
oraz zakres zmienności i współczynniki zmienności dla analizowanych cech
plonotwórczych oraz średnie wieloletnie oceny polowej odporności na
choroby grzybowe.
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Rys. 2. Rozkład oceny odporności na septoriozę kłosów

Podsumowanie
1. Uzyskane wyniki wskazują, że nowe odmiany pszenżyta
ozimego charakteryzowały się mniejszą zmiennością pod
względem analizowanych cech plonotwórczych oraz
zawartości białka w ziarnie w porównaniu do starszych
materiałów. Jedynie pod względem masy 1000 ziarn
nowe odmiany przewyższały materiały w regeneracji, co
może świadczyd o lepszym wypełnieniu ziarna.
2. Biorąc pod uwagę odpornośd roślin na choroby grzybowe
stwierdzono, że w obu grupach średnie wieloletnie oceny
odporności na poszczególne patogeny grzybowe były na
podobnym poziomie, przy czym wśród materiałów
regenerowanych więcej było obiektów silniej
porażonych, szczególnie przez rdzę brunatną i septoriozę
kłosów.
3. Starsze materiały kolekcyjne, ze względu na szersze
spektrum zmienności cech, mogą byd wykorzystane w
pracach
hodowlanych
dotyczących
szczególnie
podwyższenia zawartości białka w ziarnie oraz wybranych
cech plonotwórczych, np. liczby i masy ziarn z kłosa.

