Zadanie nr 1.2: 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
Prowadzenie kolekcji pszenżyta i pszenicy
twardej

Działania związane z kolekcją zasobów genowych pszenżyta i pszenicy
twardej prowadzone są w ramach
programu wieloletniego
pt. „Tworzenie naukowych podstaw
postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem
innowacji wsparcia zrównoważonego
rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” koordynowanego
przez
IHAR-PIB a finansowanego przez
MRiRW

Kontakt w sprawie odmian pszenżyta i pszenicy
twardej
Wanda Kociuba

wanda.kociuba@up.lublin.pl

Zbigniew Segit

zbigniew.segit@up.lublin.pl

Aneta Kramek

aneta.kramek@up.lublin.pl

KOLEKCJA PSZENŻYTA
I PSZENICY TWARDEJ
INSTYTUT GENETYKI, HODOWLI I
BIOTECHNOLOGII ROŚLIN
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE



Hodowla roślin jako nauka o doskonaleniu roślin
uprawnych realizuje różnorodne kierunki prac
hodowlanych.



Rosnące oczekiwania społeczne wymuszają
stały postęp, który wiąże się z otrzymywaniem
coraz bardziej udoskonalonych i konkurencyjnych odmian roślin uprawnych.



Realizacja programu hodowlanego jest związana z możliwością wykorzystania materiału wyjściowego, charakteryzującego się dużym spektrum zmienności, a także poznanych źródeł genetycznych.




Źródła materiału wyjściowego w hodowli gromadzone są w kolekcjach roślin, czyli „bankach
genów”.
Dla zapewnienia trwałego postępu w hodowli
roślin niezbędne jest zachowanie zmienności
genetycznej, która może być wykorzystana jako
materiał wyjściowy w programach hodowlanych obecnie lub w
przyszłości.

Cel badań kolekcyjnych jest:

systematyczne gromadzenie:






Pochodzenie zgromadzonych
obiektów pszenżyta ozimego
i jarego.

odmian zarejestrowanych, jak i skreślanych z rejestru
wartościowych materiałów genetycznych otrzymanych w placówkach hodowlanych i badawczych
zabezpieczenie zasobów genowych rodzaju
´Triticosecale Wittmack i Triticum durum Desf.
dla hodowli i prac badawczych

Materiały włączane do badań kolekcyjnych pochodzą:


ze światowych banków genów



z krajowych i zagranicznych ośrodków hodowli

Przedmiotem badań kolekcyjnych są standardowe
obserwacje i pomiary ważniejszych cech, pozwalające na określenie zmienności w badaniach wieloletnich.

Zmienność cech
plonotwórczych w kolekcji
pszenżyta i pszenicy twardej

Wyniki badań kolekcyjnych, jak i danych paszportowych
(dawca, kraj pochodzenia) są dostępne w formie elektronicznej
na stronie internetowej Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów
Genowych IHAR w Radzikowie – lub kontakt z kuratorem kolekcji,
który może wskazać interesujące obiekty przydatne do wykorzystania.

