Idea ochrony zasobów genowych buraka sięga końca lat siedemdziesiątych, kiedy to powszechnie przyjęta na
świecie metodyka hodowli jednonasiennych odmian mieszańcowych syntetyzowanych z wykorzystaniem linii
męskosterylnych spowodowała szybkie
wycofywanie z uprawy genotypów o
dużym zakresie zmienności i cennych
cechach użytkowych. Z czasem konieczne stało się zgromadzenie i zabezpieczenie przed wyginięciem zróżnicowanych populacji buraka cukrowego i pastewnego, a także gatunków dzikich, którym w niedalekiej przyszłości grozi wymarcie na skutek postępu cywilizacyjnego. Taką rolę pełni
powstała w 1981 roku polska kolekcja
buraka, której celem jest zachowanie
cennych zasobów genowych buraka
ex situ.

Działania związane z promocją starych odmian
roślin rolniczych 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
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KOLEKCJA POLOWA FORM
DZIKICH BURAKA
Kolekcja polowa wieloletnich gatunków
dzikich buraka sekcji Corollinae mieszcząca się na poletkach doświadczalnych Oddziału Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Bydgoszczy powstała na bazie
materiałów pochodzących z naturalnych
stanowisk. Gatunki zgromadzone w tej kolekcji i ich mieszańce międzygatunkowe
stanowią bardzo cenne źródło genów warunkujących
odporność
na
suszę
i wahania temperatury oraz na powszechne choroby grzybowe i wirusowe buraka.

KOLEKCJA IN VITRO

KOLEKCJA NASION BURAKA

Obecnie w kolekcji in vitro rozmnażane
i przechowywane są dzikie gatunki, które naturalnie zasiedlają rejony basenu Morza Śródziemnego oraz wybrzeża zachodniej i północnej Europy - m.in. B.maritima Arcang.

Najczęściej stosowaną metodą ochrony
zasobów genowych buraka jest długoterminowe przechowywanie prób nasion w
niskiej temperaturze pozwalającej na zachowanie ich wysokiej żywotności. W banku genów Krajowego Centrum Roślinnych
Zasobów Genowych w Radzikowie zgromadzonych jest ponad 500 bardzo zróżnicowanych obiektów. Są to populacje
miejscowe buraka cukrowego i pastewnego, rodzime odmiany, materiały hodowlane i inne stanowiące źródło zmienności
cech. Zostały one pozyskane w ramach
ekspedycji naukowych bądź na drodze
wymiany z innymi ośrodkami hodowli.
Zgromadzone zasoby genowe buraka są
udostępniane zainteresowanym.

KOLEKCJA POLOWA FORM UPRAWNYCH
BURAKA
Dzięki kolekcji istnieje możliwość ochrony wycofanych z rejestru dawnych odmian uprawnych
buraka cukrowego i pastewnego, cennych materiałów hodowlanych, oraz zagrożonych wyginięciem lokalnych, oryginalnych populacji. Zgromadzone zasoby genowe buraka są wykorzystywane w badaniach naukowych i do celów dydaktycznych na uczelniach. Kolekcja jest bogatym źródłem zmienności cech i odporności na
choroby i czynniki abiotyczne, z którego korzysta
się bądź w przyszłości będzie się korzystać przy
tworzeniu nowych odmian buraka.

