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Cel tematu:
Zabezpieczenie przed utratą zasobów genowych
roślin rolniczych i innych użytkowych (z wyłączeniem
roślin ogrodniczych), ich dzikich krewniaków i roślin
towarzyszących uprawom polowym poprzez ich zbiór,

Działania związane z rozmnożeniem i regeneracją
oraz upowszechnianiem informacji dotyczących
jęczmienia jarego i ozimego są prowadzone 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

utrzymywanie w stanie żywym w warunkach ex situ,
charakterystykę i ocenę dla obecnego i przyszłego
wykorzystania w hodowli nowych odmian, prac
badawczych i działalności szkoleniowej na rzecz
wyżywienia i zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju
terenów wiejskich




rozmnożenie
i
regeneracja
wybranych
obiektów kolekcyjnych jęczmienia jarego i
ozimego
opracowanie charakterystyki morfologicznej i
użytkowej wyselekcjonowanych obiektów
udostępnianie
niewielkich
zainteresowanym
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Zadania



Kontakty w sprawie kolekcji jęczmienia:

prób

nasion

Stanisław Placek
s.placek@grodkowice.zdhar.pl
Tel. 12 284 10 95

RÓŻNORODNOŚĆ ODMIAN
JĘCZMIENIA JAREGO
I OZIMEGO
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Radzików
Zakład Doświadczalny Grodkowice

Jęczmień w Krajowym Centrum
Roślinnych Zasobów Genowych

KCRZG posiada wiele cennych obiek-

W ramach zadania IHAR-PIB ZD Grodkowi-

Przechowalnia długoterminowa posiada w

tów, których rozmnożenie pozwoli na

ce organizuje szkolenia i prezentacje po-

swoich zasobach ponad 75 tys. obiektów

wzbogacenie różnorodności upraw.

lowe kolekcji jęczmienia jarego i ozimego

wśród których znajdują się nasiona jęczmienia

Na chwilę obecną monokultury, któ-

jarego i ozimego.

rych głównym celem jest osiągnięcie
maksymalnego plonu, który często nie

dla zainteresowanych osób – uczniów, doradców rolnictwa, rolników itd.

ma związku z jakością uzyskiwanego
materiału. Sięgniecie po materiały
KCRZG może poprawić tę sytuacje.

Podczas prowadzenia rozmnożenia i regeneracji oceniane zostają wybrane cechy morfologiczne, plonotwórcze i odpornościowe, co
stanowi cenną informacje dla hodowców.

Zgromadzony w ramach zadania materiał
stanowić może podstawę do dalszych badań, służyć celom szkoleniowym i edukacyjnym oraz ważnych gospodarczo celów.

W ramach szkoleń przedstawiona jest rola Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych oraz sposób korzystania z jego zasobów
celem wzbogacenia bioróżnorodności prowadzonych upraw w gospodarstwach.

