PROWADZENIE KOLEKCJI



zasoby KCRZG obejmują 6881 obiekty
kolekcyjne pszenicy ozimej oraz 4519
pszenicy jarej;



materiały te stanowią unikalne źródło
zmienności genetycznej i fenotypowej,
są jedynym miejscem w którym zachowuje się dawne odmiany i formy pszenicy;



wykorzystywane są w badaniach naukowych i hodowlanych mających na
celu poprawienie właściwości żywieniowych i prozdrowotnych ziarna, poszukiwania form tolerancyjnych na
choroby grzybowe czy szkodniki zbóż
oraz stanowią potencjalnie cenne źródło form wyjściowych dla hodowli heterozyjnej;

Prace 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 z kuratorami pszenicy ozimej:
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul.
Główna 20; 99-307 Strzelce,
dr Zygmunt Nita
dr Przemysław Matysik
Tel. 24 356 69 00
Kontakt z kuratorem pszenicy jarej:
Oddział Kończewice
87-140 Chełmża
pow. Toruń, woj. kujawsko - pomorskie
mgr inż. Barbara Żmijewska
Tel. 56 675 92 97, 56 675 92 89

ZASOBÓW GENOWYCH PSZENICY
OZIMEJ I JAREJ
HODOWLA ROSLIN STRZELCE Sp. z o.o.
Grupa IHAR

W Zakładzie Głównym Hodowli Roślin w
Strzelcach prowadzona jest kolekcja
pszenicy ozimej.
W Oddziale Hodowli Roślin w Strzelcach
w Kończewicach prowadzona jest kolekcja pszenicy jarej.
Cele i charakterystyka kolekcji:







kolekcja pszenicy reprezentuje możliwie szeroką zmienność puli genowej
pszenicy występującej w Polsce
i Europie

Zadania wykonywane w ramach prowadzenia
kolekcji pszenicy:


gromadzenie wartościowych obiektów pszenicy
uprawnej poprzez wymianę z innymi instytucjami



charakterystyka i ocena zebranych i przechowywanych materiałów, w tym: identyfikacja
botaniczna, charakterystyka morfologiczna,
ocena cech użytkowych tj. rolniczych, jakościowych i technologicznych



opracowanie oraz przekazywanie danych paszportowych i waloryzacyjnych oraz dokumentacji
fotograficznej poszczególnych faz rozwojowych
ocenianych materiałów do centralnej bazy danych EGISET



regeneracja i rozmnażanie i przekazanie do
przechowalni długoterminowej obiektów kolekcyjnych pszenicy ozimej i jarej

celem kolekcji jest zabezpieczenie
i zachowanie gromadzonych zasobów genetycznych i zapewnienie
dostępu do nich
kolekcja ta może być wykorzystywana do badań naukowych mających
na celu podniesienie poziomu odporności na choroby, polepszenia
właściwości jakościowych ziarna
oraz znalezienia form tolerancyjnych
na stresowe warunki środowiska
(susza, mróz, wysokie temperatury,
zasolenie gleby itd.)

