Zadanie 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.

Cel tematu:


Zwiększenie różnorodności gatunków
dawnych i miejscowych odmian roślin
rolniczych

Działania związane z zachowaniem i upowszechnianiem roślin strączkowych 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

Zadania:


gromadzenie i zachowanie bioróżnorodności genetycznej grochu, łubinu
i seradeli



opracowanie charakterystyki morfologicznej i oceny cech rolniczych wyselekcjonowanych obiektów



udostępnianie niewielkich prób nasion



opracowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących dawnych odmian

Kontakt w sprawie kolekcji grochu
Wojciech Święcicki: wswi@igr.poznan.pl
Kontakt w sprawie kolekcji łubinów:
Paweł Barzyk: pawel.barzyk@phr.pl

Wiatrowo 16, 62-100 Wągrowiec
www.phr.pl

KOLEKCJA GROCHU,
ŁUBINÓW I SERADELI

POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O.
PION HODOWLI
ROŚLIN - ODDZIAŁ WIATROWO

KOLEKCJA GROCHU

KOLEKCJA ŁUBINÓW

Łubin żółty JANTAR

W kolekcji zgromadzono około 3 tys.
obiektów z rodzaju Pisum, w tym dzikie
gatunki i populacje oraz stare i nowe odmiany reprezentujące wszystkie kierunki
użytkowania grochu. Szczególną wartość
ma tzw. bank genów w którym zgromadzono linie typowe dla genów o znanych
funkcjach, sposobie dziedziczenia i lokalizacji na chromosomach. Ta część kolekcji
ma szczególne znaczenie edukacyjne,
a także dla hodowli roślin.

W kolekcji znajduje się ponad 1,2 tys. obiektów
z rodzaju Lupinus - są to dawne odmiany gatunków
uprawnych (łubin żółty, łubin wąskolistny i łubin biały) oraz formy dzikie należące do ponad 20 gatunków. Stare odmiany są nadal uprawiane ze względu na walory użytkowe takie jak odporność na choroby czy wysoki plon zielonej masy (tradycyjna
uprawa na zielony nawóz). Materiały kolekcyjne
łubinu, w tym i dzikie gatunki, bywają rozmnażane
i uprawiane jako formy ozdobne. Formy uprawne,
jak i dzikie z kolekcji służą jako dodatkowy materiał
genetyczny dla hodowli w celu poszerzenia zmienności genetycznej. Bardzo często materiały kolekcyjne są wykorzystywane przez instytucje naukowobadawcze do badań o charakterze podstawowym
i wdrożeniowym, zmierzających do poznania i lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w zasobach genetycznych łubinów.

Dawna odmiana łubinu żółtego wyhodowana
w Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o. W rejestrze odmian w latach 1974-1981. Odmiana ta
wyróżniała się wysokim plonem zielonej masy
i była uprawiana często na zielony nawóz. Dobrze przystosowana do wegetacji na glebach
lekkich, piaszczystych. Z czasem została zastąpiona przez nowsze odmiany bardziej uniwersalne w użytkowaniu, czyli zielonkowo-nasienne
i nasienne, o obniżonym poziomie alkaloidów.
Obecnie bywa na nowo rozmnażana i wykorzystywana w praktyce rolniczej, dzięki rozwojowi
upraw o walorach ekologicznych.
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