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Kolekcja rodzaju Humulus w IUNG-PIB w Puławach
Urszula Skomra
Gromadzenie odmian chmielu rozpoczęto w Puławach już w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Początkowo kolekcja
miała charakter roboczy, a zgromadzone obiekty były wykorzystywane jako materiały wyjściowe do hodowli. W latach
siedemdziesiątych kolekcja została włączona do Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych,
którego celem jest zachowanie różnorodności biologicznej roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin
towarzyszących, a także charakterystyka, dokumentacja i udostępnianie zbiorów.
Zasoby genowe chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.) są
utrzymywane w kolekcji polowej, która ze względu na dwupienność
gatunku podzielona jest na dwie części. Jedna obejmuje wyłącznie
formy żeńskie i liczy 217 obiektów (fot.1), natomiast w drugiej, liczącej
164 obiekty, zgromadzone są rośliny męskie (fot.2).
W kolekcji form żeńskich zgromadzone są aktualnie uprawiane i
wycofane z uprawy polskie odmiany chmielu oraz cenniejsze klony
hodowlane wytworzone w naszym kraju,
a także odmiany
zagraniczne pochodzące z trzynastu różnych krajów. Materiały polskie
stanowią 17,5% wszystkich obiektów w tej części kolekcji. Licznie
reprezentowane są również odmiany chmielu pochodzące z Wielkiej
Brytanii, Republiki Czeskiej oraz Niemiec. Ewenementem na skalę
światową jest bogaty zbiór odmian rosyjskich i ukraińskich (tab.1).
W kolekcji roślin męskich zgromadzone są wyłącznie materiały
polskie. Osobniki męskie uzyskane podczas prac hodowlanych
stanowią 65% obiektów zgromadzonych w tej części kolekcji,
pozostałe 35% to rośliny męskie zebrane podczas ekspedycji
obejmujących różne rejony naszego kraju.
Tab. 1
Pochodzenie obiektów zgromadzonych w kolekcji
roślin żeńskich chmielu

Pochodzenie obiektów
Polska
Australia
Belgia
Francja
Japonia
Litwa
Niemcy
Nowa Zelandia
Republika Czeska
Rosja
Słowenia
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Razem

Fot. U. Skomra

Fot. 3. Zróżnicowanie barwy pędu
głównego (fot. U.Skomra)

Liczba obiektów
38
1
8
11
3
5
22
2
24
10
18
33
17
25
217

Fot. 1. Roślina żeńska chmielu

Fot. 2. Roślina męska chmielu

(fot. U.Skomra)

(fot. U.Skomra)

Zbiory rodzaju Humulus są charakteryzowane pod względem 21 cech
morfologicznych i użytkowych. Zakres zmienności wybranych cech
biometrycznych w grupie 150 obiektów charakteryzowanych w latach 20042016 przedstawia tabela 2. Zróżnicowanie pod względem niektórych cech
niemierzalnych prezentują fot. 3-6. Na podstawie zgromadzonych informacji
tworzone są karty charakterystyki poszczególnych obiektów zawierające
dane ewaluacyjne oraz fotografię typowej szyszki. Dane te są udostępniane
w centralnej bazie EGISET.
Tab. 2
Zakres zmienności wybranych cech w grupie 150 obiektów rodzaju Humulus
charakteryzowanych w latach 2004-2016
Badana cecha

Zakres zmienności

Wysokość osadzenia pierwszych pędów owocujących (cm)
Długość pędów bocznych (cm)
Długość międzywęźli (cm)
Wskaźnik skręcalności pędów (liczba skrętów łodygi na odcinku 1m)
Wielkość szyszek (cm)
Zawartość alfa kwasów (% s.m.)

40,4 – 158,2
41,1 – 128,8
9,8 – 28,5
5,3 – 11,0
1,9 – 4,1
1,6 – 14,0
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Fot. 4. Zróżnicowanie pokroju roślin
chmielu (fot. U.Skomra)
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Fot. 5. Zróżnicowanie liczebności
szyszek na roślinie (fot. U.Skomra)
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Fot. 6. Zróżnicowanie gęstości ulistnienia
roślin (fot. U.Skomra)

Opracowanie wykonano w ramach realizacji zad. 1. 2 PW IHAR-PIB „Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie
zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących”

