Zadanie 1.6, temat 3-1-06-0-01:
Poszerzanie różnorodności gatunków
i odmian roślin rolniczych i zielarskich na
obszarach wiejskich oraz podnoszenie
świadomości społeczeństwa w zakresie
znaczenia roślinnych zasobów
genowych.

DAWNE ODMIANY ROŚLIN
ROLNICZYCH PONOWNIE
NA POLU

Cel tematu:
Zwiększenie różnorodności gatunków
dawnych i miejscowych odmian roślin
rolniczych i zielarskich
Zadania:



rozmnożenie wybranych dawnych i miejscowych odmian
roślin rolniczych i gatunków roślin zielarskich



opracowanie charakterystyki
morfologicznej i oceny cech
rolniczych wyselekcjonowanych obiektów



udostępnianie niewielkich prób
nasion



opracowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących
dawnych odmian

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

Kontakt w sprawie starych odmian roślin
rolniczych:

Denise Fu Dostatny

d.dostatny@ihar.edu.pl

Dorota Dziubińska

d.dziubinska@ihar.edu.pl

Grzegorz Kloc

g.kloc@ihar.edu.pl

www.egiset.ihar.edu.pl
Tel.: 22 733 46 48

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI
ROŚLIN PIB RADZIKÓW
KRAJOWE CENTRUM ROŚLINNYCH
ZASOBÓW GENOWYCH
PRACOWNIA GROMADZENIA I OCENY
ROŚLIN

Dawne odmiany zbóż w KCRZG

Dawne odmiany

W przechowalni długoterminowej znajduje

Puławska Twarda - odmiana jara pszenicy

się ponad 75 tys. obiektów. Z czego 97

twardej, uprawiana w Polsce do 1957 r. Rośli-

obiektów pszenicy, 65 jęczmienia i 115

ny mają średnio 68,2 cm wysokości. Długość

owsa. Stanowią one cenną pulę gene-

kłosa, w którym znajduje się średnio 30 ziarnia-

tyczną, którą można wykorzystać jako ba-

ków, to ok. 11,3 cm. Kłos jest ościsty, gładki,

zę do hodowli nowych odmian, a zara-

średnio zbity, natomiast ziarno szkliste i twar-

zem

de. Odmiana charakteryzuje się sztywną sło-

bogate źródło

składników
czych

odżyw-

mą, dlatego też nie ma dużych skłonności do

stanowiące

wylegania. Ponadto odznacza się również

urozmaicenie

naszej

małą wrażliwością na rdzę brunatną, septo-

zróżnicowane

riozę oraz rdzę żółtą, a także wysoką odpor-

diety. Dawne odmiany

nością na mączniaka prawdziwego. Ziarno

to dziedzictwo kulturo-

ma dobrą wartość wypiekową i jest przydat-

we polskiej wsi i powrót

ne m. in. do produkcji makaronów.

mało

do roślin uprawianych Pszenica orkisz nr 21981
przez naszych przodków.

Udycz Żółty - odmiana owsa pochodząca
ze skrzyżowania Owsa Żółtego Pfluga z odmianą Żółty Lochow. W rejestrze obecna w
latach 1939 - 1975. Odmiana wykazuje dużą

plenność, nie wylega i łatwo przystosowuje
się

do różnych warunków środowiska, źle

znosi

jedynie

nadmiar wilgoci.

Ponadto

odznacza

się

wysoką odpornością

na

mączniaka
prawdziwego,
rdzę koronową
i

septoriozę.

Ziarno o barwie

Zalety dawnych odmian zbóż:

żółtej jest smukłe i bezostne. Wysokość roślin



to około 92 cm, wiecha rozpierzchła o śred-

wysoka odporność na choroby
i mniejsze wymagania glebowe



przystosowane są do uprawy w warunkach rolnictwa ekstensywnego,
ekologicznego oraz w warunkach
lokalnych

niej długości 19 cm. Słoma sztywna, odporna na wyleganie. Odmiana o szerokim zasięgu uprawy - wszystkie rejony Polski.

