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W CELU OTRZYMANIA ODPOWIEDNICH FORM 

DO UPRAW POPLONOWYCH 

Obok motylkowych wieloletnich doniosłą rolę w bazie paszowej odgry- 

wają jednoroczne rośliny strączkowe, które w uprawie jako plon główny, 

poplony, względnie plony wtóre, zarówno w siewie czystym jak i mie- 

szankach, stanowią również ważny czynnik w bazie paszowej. Do roślin 

tych należą: seradela, łubin, wyka ozima, peluszka, wyka jara, bobik 

i lędźwian. 

Tabela 1 przedstawia powierzchnię i strukturę zasiewów strączkowych 

oraz kierunek ich użytkowania. Jak z zestawienia tego wynika, stosunek 

jednorocznych do wieloletnich zmienił się w ostatnich latach na nieko- 

rzyść strączkowych, w szczególności seradeli i łubinu. Fakt ten potwierdza 

panujący wśród rolników pogląd, że strączkowe jednoroczne zarówno 

w uprawie na nasiona jak i zielonkę są bardziej kapryśne i zawodne niż 

rośliny wieloletnie. Ich plonowanie jest w dużej mierze uzależnione od 

przebiegu warunków atmosferycznych, w szczególności opadów. Woda 

bowiem, u roślin strączkowych, jest jednym z czynników najbardziej 

limitujących zarówno plon zielonki jak i nasion. 

Jedną z ważniejszych roślin strączkowych gleb lekkich jest seradela. 

Jej areał uprawy w strukturze zasiewów strączkowych był i jest dotych- 

czas najwyższy. Pewna intensyfikacja upiraw oraz niekorzystny przebieg 

warunków atmosferycznych (susza) spowodowały, że powierzchnia upra- 

wy w tym roku w porównaniu do okresu 1956—1960 w ogólnej strukturze 

zasiewów strączkowych zmniejszyła się z 22,5% do 14,95%. 

Podobne zjawisko obserwujemy u łubinu, zwłaszcza pastewnego. Przy- 

czyną tego zjawiska jest przypuszczalnie mniejszy współczynnik rozmna- 

żania form pastewnych oraz znaczne ich wahanie w plonie. Powoduje to 

niejednokrotnie brak nasion do siewu. Ponadto przyczyną zmniejszania się 

areału łubinu pastewnego jest i to, że część plantacji nasiennych z braku 

innych pasz jest często użytkowana na zielonkę.
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Powierzchnia i struktura zasiewow 
  

  

  

    

  

    
  

  

  

Ś re d nie 

Powierzchnia zasiewów ogółem 1936—1938 

17 525,2 

Powierzchnia zasiewów pod motylkowymi 1 976,6 
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Koniczyny 729.9 — — 729,9 42 36,93 

Lucerna + esparceta 1686 — — 168,6 0,96 3,53 

Pozostate drobnonasienne 259 668 — 92.7 0,53 4,69 

Seradela 65,0 2008 — 2658 1,52 13,45 
Lubin pastewny — — — — — — 

Lubin gorzki — 126,7 253,4 380,1 2,17 19,23 

Peluszka, wyka, bobik 446 1440 — 1886 1,08 2,54 
Mieszanki straczkowo-zbozowe 32,8 118,2 — 151.0 0,86 7,64 

Razem 1066,8 656,5 253,4 1976,7 

Procent motylkowych w stosunku do zasiewów 11,3 

Motylkowe drobnonasienne , 991,2 5,7 50,15 

Straczkowe 985,5 5,66 49,85 

Wyka ozima ze względu na swą rolę w mieszankach ozimych i poplo- 

nach wtórych staje się jedną z ważniejszych roślin pastewnych w zielonej 

taśmie. Jej ozimość, małe wymagania glebowe, dostateczna wierność 

w plonie zielonki oraz to, że dostarcza na wiosnę najwcześniejszej paszy 

wysokobiałkowej, powodują, że zaczyna ona nabierać coraz większego 

znaczenia. | 

Na pograniczu roślin motylkowych gleb lekkich i ciężkich stoi peluszka. 

Jej rola jako rośliny pastewnej, uprawianej zarówno na nasiona jak i na 

zielonkę, zaczyna również być coraz bardziej doceniana. 

Jedną z mniej znanych i rozpowszechnionych roślin strączkowych jest 

lędźwian. Jego szybkopędność, a przede wszystkim największa wśród 

roślin strączkowych odporność na mróz (do 10”C) sprawiają, że mógłby 

on odegrać dużą rolę w poplonach, przedłużając ich użytkowanie do póź- 

nych miesięcy jesiennych. 

Do roślin strączkowych gleb ciężkich i wilgotnych należą wyka jara 
i bobik. Ta pierwsza uprawiana jest głównie na zielonkę, bobik zaś na 

nasiona. Duże wymagania glebowe, a zwłaszcza wilgotnościowe, powo- 

dują, że rośliny te uprawiane są tylko w pewnych rejonach, charaktery-
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Tabela 1 

roślin motylkowych w tys. ha 

z.ą la ta o 

1956—1960 1964 

15 283,3 , 15 341,0 

2116,4 1931,6 
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623,5 — — 6235 405 2946 6650 — — 6650 433 3443 
105,7 — — 105,7 0,69 5,00 182,2 — — 132,2 1,19 9,43 

1205 220 — 1425 0,93 6,73 950 3500 — 1250 081 6,47 
3214 1548 — 4762 3,09 225 1925 962 — 2887 1,88 1495 
52,5. 870 — 1395 990 659 450 402 — 85,2 0,55 441 
— 72,6 1451 2177 1,42 1028 — 1170 585 1755 114 9,08 
80, 730 — 1535 100 7,25 800 633 — 1433 0,93 7,42 

153,6 1041 — 2577 1,67 1218 850 18171 — 2667 1,74 13,81 

1457,7 513,5 145,1 2116,3 13441 528,4 58,5 1931,6 

13,75 12,57 
871,7 5,66 41,19 972,2 6,38 50,3 

1244,6 809 58,81 959,4 6,29 49,6 

zujących się korzystnymi warunkami glebowo-klimatycznymi. Ich udział 

w powierzchni zasiewów strączkowych (łącznie z peluszką) jest stosun- 

kowo nieduży i wynosi 7,42% (tabela 1). 
Dość znaczny areał upraw zajmują mieszanki strączkowo-zbożowe. 

Zboża, obok roli roślin podporowych dla strączkowych, stanowią również 

pewnego rodzaju asekurację przed dużymi wahaniami plonu. Ponadto 

zboża jako komponent mieszankowy wpływają na skrócenie wegetacji 

roślin strączkowych w uprawie na nasiona. Udział roślin strączkowych 

w mieszankach ze zbożami jest różny w zależności od tego czy przezna- 

czone są one na nasiona, czy też na zielonkę. W mieszankach tych główny 

udział biorą: peluszka i wyka, w mniejszym stopniu łubin i seradela. 

Na podkreślenie zasługuje rola, jaką spełniają strączkowe w uprawie 
poplonów ścierniskowych i plonów wtórych. Według danych Ministerstwa 

Rolnictwa, szacunkowa powierzchnia obsiewana poplonami wahała się 

w 1962 r. w granicach 900 tys. ha, a obecnie wykazuje stałą tendencję 

zwyżkową. W obsiewie tej powierzchni biorą udział w większości rośliny 

strączkowe: łubin, peluszka, wyka, seradela, lędźwian, co dodatkowo wska- 

zuje na ich doniosłą rolę w bazie paszowej.
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W poplonach ścierniskowych poza motylkowymi pewną rolę odgrywają 

również inne rośliny pastewne, jak kapusta pastewna, słonecznik, kuku- 

rydza, brukiew, rzepa ścierniskowa, rzepik, rzepak, gorczyca, żyto pas- 

tewne i inne. 

W omawianiu tematyki badawczej odnośnie poszczególnych gatunków 

korzystano z ,,„Zestawienia Rolniczej Tematyki Naukowo-Badawczej pla- 

nowanej na lata 1963—1964'”, wydanej przez PAN, Ministerstwo Szkol- 

nictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rolnictwa. 

łubin, zwłaszcza żółty, należy do najcenniejszych roślin strączko- 

wych gleb lekkich. Dostarcza on bowiem najwyższych plonów zielonki 

ze wszystkich uprawianych jednorocznych roślin motylkowych (tabela 2). 

W uprawie znajdują się trzy gatunki, z których łubin żółty i wąskolistny 

mają największe znaczenie gospodarcze. 

Tabela 2 

Zestawienie średn. plonów w q/ha dla poszczególnych gatunków roślin motylkowych 

na podstawie wyników stacji doświadczalnych oceny odmian 
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I Strączkowe 

Bobik 24,8 87 3 222 76 3 — — — 
Groch 18,4 206 8 

Wyka jara 11,3 43 3 217 92 3 

Łubin biały 21,6 40 3 233 65 3 
Łubin wąskolistny 13,4 60 2 310 82 3 137 3 25 

Łubin żółty 14,1 154 8 352 229 8 213 5 25 
Peluszka 13,7 147 6 226 168 6 
Seradela 7,4 8 4 243 24 4 115 4 3 

Wyka ozima 189 11 3 

II. Motylkowe wieloletnie za lata 1960—1963 

Lucerna 474 9 6 

Koniczyna czerwona i 440 6 4 

Koniczyna szwedzka 423 4 1 

Koniczyna biała 342 4 2 

Koniczyna inkarnatka 376 3 1 

Komonica różkowa 291 3 3
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Tabela 3 

Liczba opracowanych tematów nad pastewnymi roślinami strączkowymi 

2 rozbiciem na poszczególne kierunki badań w 1964 r. 
  

Liczba opracowywanych tematów z zakresu 
  

  

  

Gatunki biologii genetyki | Cdmiano- | agro- liczba 
i fizjologii | i hodowli | ZAAWStTWA | techniki | tematow 

i rejonizacji ogółem 

Lubin 20 31 5 15 71 

Wyka ozima — 5 1 8 9 

Seradela 3 5 — 5 13 

Peluszka — 8 3 4 15 

Łędźwian 1 3 — 1 5 

Wyka jara 2 8 — 3 13 

Bobik 7 5 — 5 17 

Tematy ogólne dotyczące | 

wszystkich gatunków 8 3 2 10 23 

41 68 11 £6 166 

Dane wg PAN z ,,Zestawienia rolniczej tematyki naukowo-badawczej planowanej na 1964 r.” 

W pracach badawczych nad łubinem, w stosunku do innych roślin 

strączkowych, uderza duża liczba tematów, które w grupie wszystkich 

roślin strączkowych zajmują 48,5% (tabela 3). Na łączną bowiem liczbę 

143 tematów, bez tematów ogólnych, obejmujących wszystkie pastewne 

rośliny strączkowe, zagadnienia dotyczące łubinu opracowywane są aż 

w 71 tematach. W rozbiciu na poszczególne kierunki badań podział przed- 

stawia się następująco: fizjologia i biologia 20 tematów, genetyka i ho- 

dowla 31, odmianoznawstwo i rejonizacja 5, agrotechnika 15. 

Z zakresu fizjologii i biochemii największa liczba tematów dotyczy 

alkaloidów. Są w nich opracowywane biosynteza i przemiany alkaloidów 

w zależności od fazy rozwoju roślin, toksyczność alkaloidów, rozkład alka- 

loidów pod działaniem czynników mikrobiologicznych oraz ulepszanie 

dotychczas stosowanych metod ilościowego oznaczania alkaloidów. W po- 

zostałych tematach tej grupy bada się frakcje białek w nasionach, amino- 

kwasy oraz inne składniki zarówno w nasionach jak i zielonce. 

Badania z zakresu biologii obejmują 5 tematów. Dotyczą one biologii 

kwitnienia, zapylania i owocowania, zarówno form jedno- jak i wielo- 

letnich. Ponadto bada się fazy rozwojowe, dynamikę wzrostu oraz struk- 

turę plonu w zależności od szeregu czynników. 

Opracowywaniem tych tematów zajmuje się w głównej mierze 5 ka- 

tedr WSR, Zakład PAN w Poznaniu, placówki IUNG i IHAR (tabela 4). 

W zakresie genetyki i hodowli roślin prowadzone są badania nad pię- 

cioma gatunkami łubinu. W kilku tematach bada się dziedziczenię i zmien-
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ność cech morfologicznych oraz właściwości fizjologicznych w łubinie 
żółtym, wąskolistnym i białym. Opracowanie tych zagadnień ma zna- 
czenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne w dalszych pracach hodow- 
lanych nad tymi roślinami. 

Tabela 4 
Zestawienie placówek prowadzących prace hodowlano-badawcze 

nad pastewnymi roślinami strączkowymi w 1964 r. 

Liczba placówek zajmujących 

  

    

    

  

  

  

Liczoa 
się pastewnymi roślinami strączkowymi opraco- 

Gatunki . wywa- 
асе instytuty katedry |placówki RRZD nych 
odowli . 

rolnicze WSR PAN 5 roślin tematów 

Łubin 12 3 3 1 6 71 

Wyka ozima 4 2 2 1 1 9 

Seradela 7 2 1 1 6 13 

Peluszka 7 2 4 — 2 15 

Ledzwian 1 — 1 1 2 5 

Wyka jara 6 1 3 — 1 13 

Bobik 6 2 5 — 1 17 

Tematy ogólne dotyczące 

wszystkich gatunków 1 3 3 — 3 23 

166 

Pracami hodowlanymi nad łubinem zajmuje się 16 placówek, 4 Stacje 

Hodowlano-Badawcze IHAR (Młochów, Smolice, Bąków, Bartazek), 

6 Stacji Zjednoczenia Hodowli Roślin i Nasiennictwa (Kosieczyn, Sobie- 

juchy, Wierzenica, Marchwacz, Stawiski, Strugi), 2 Stacje IUNG (Prze- 

będowo, Gorzów), Zakład PAN (Poznań), 2 Katedry WSR — Genetyki 

w Poznaniu i Katedra Hodowli Roślin w Olsztynie oraz RRZD Lubań. 

W pracach hodowlanych są opracowywane głównie trzy gatunki łubi- 

hów jednorocznych — żółty, wąskolistny i biały, zarówno formy pastewne 

jak i gorzkie. Korzystnym zjawiskiem jest zajęcie się hodowlą łubinów 

wieloletnich, mogących mieć pewne znaczenie gospodarcze. Dotyczy to 

szczególnie łubinu wieloletniego Lupinus polyphyllus i L. perennis, nad 
którym prace hodowlane prowadzą trzy ośrodki (Zakład PAN Poznań, 

IHAR Olsztyn i Młochów). Nad Г. elegans — formą drobnonasienną — 

prace hodowlane są prowadzone przez IUNG Gorzów i RRZD Lubań. 

Pocieszający jest fakt, że rozpoczęto w łubinie hodowlę odpornościową. 

Dotyczy to odporności na wirusy i Fusarium. Prace w tym kierunku pro” 

wadzą IHAR Olsztyn, Młochów, Smolice, IOR Poznań oraz Katedry Fito- 

patologii WSR w Olsztynie i Poznaniu. Pewnym osiągnięciem w tej dzie- 

dzinie jest zestawienie przez IHAR Olsztyn antyserum dla chorób wiru- 

sowych łubinu, co niewątpliwie pozwoli na dokładniejsze przebadanie



  

Stan prac hodowlano-badawczych nad roślinami strączkowymi 9 

materiałów hodowlanych w kierunku otrzymania form odpornych na te 

patogeny. Prace nad Fusarium są prowadzone przez placówkę IHAR Smo- 

lice przy współpracy z IOR. Po specjalnym zaadaptowaniu szklarni do 

badań i po odpowiednim opracowaniu metodyki badawczej, w Smolicach 

przystępuje się obecnie już do właściwych prac nad otrzymaniem form 

odpornych na Fusarium. 

W celu rozszerzenia materiału wyjściowego i wzbogacenia g0 o nowe 
wartości genetyczne przeprowadza się krzyżówki międzygatunkowe, Ba- 
daniami w tym zakresie zajmują się Zakład PAN i Katedra Genetyki 
WSR w Poznaniu oraz IHAR Olsztyn i Młochów. 

Głównymi kierunkami w hodowli form jednorocznych łubinu jest wy- 
tworzenie odmian p'ennych, o wysokiej wartości użytkowej, niskoalka- 
loidowych, odpornych na choroby, zwłaszcza wirusy i Fusarium, odpor- 
nych na niekorzystne warunki środowiska — w szczególności na suszę 
i przymrozki, zarówno wiosenne jak i jesienne. 

Oddzielny kierunek to hodowla form szybkorosnących, zwłaszcza w po- 
.czątkowym okresie, przeznaczcnych głównie do uprawy w poplonach. 
Odnosi się to zarówno do łubinu żółtego jak i wąskolistnego. Hodowla 
form gorzkich tego gatunku o wysokim plonie zielonki jest celowa dla 

rejonów o glebach lekkich — głównie na przyoranie. W łubinie wielo- 
letnim obok tych kierunków są również ważne — zimotrwałość i długo- 

trwałość. Wieloletniość tych roślin, wysokie plony zielonki z ha, małe 

wymagania glebowe, duży współczynnik rozmnażania uczyniłyby z nich 

cenne rośliny pastewne. 

Na obecnym etapie do pokonania są jednak jeszcze duże trudności. 

Dotyczą one takich zagadnień, jak pękanie strąków, twardość nasion, ob- 
niżenie zawartości alkaloidów, skrócenie okresu kwitnienia oraz podnie- 
sienie odporności, zwłaszcza na mączniaka. Obniżenie zawartości alkaloi- 

dów w tych gatunkach już uzyskano, nad poprawieniem zaś innych cech 

pracuje się dalej. 

W zakresie odmianoznawstwa opracowuje się 5 tematów. Mają one na 

celu wycenę uprawianych odmian w różnych rejonach kraju, zarówno 

w siewach czystych, mieszanych, jak i poplonach. Pracami tymi zajmują 

się dwa RRZD (Sielinko i Minikowo) oraz IUNG Baborówko i Katedra 

Ogólnej Uprawy WSR Wrocław. 

W obrębie łubinu żółtego jest obecnie zrejonizowanych 8 odmian, 

z których 7 charakteryzuje się nasionami marmurkowymi, a jedna bia- 

łymi. Są to odmiany: Bielański Pastewny, Bielański Wczesny, Słodziak 

(formy o strąkach pękających), Popularny, Ekspres, Uszycki, Mazowiecki 

(o strąkach niepękających) i Pomorski o nasionach białych i strąkach 

niepękających. Gatunek ten ze wszystkich uprawnych roślin strączko- 

wych daje najwyższe plony zielonki (tabela 2).
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Lubin waskolistny jest reprezentowany przez dwie cdmiany Obornicki 
(forma pastewna) i Wielkopolski gorzki. Dwie ojmiany łubinu białego 
Przebędowski Wczesny i Sredniowczesny, jakkolwiek w pewnych warun- 
kach dają wysokie plony nasion, dotychczas nie odgrywają większej roli. 

15 tematów badawczych jest poświęconych agrotechnice. Dotyczą one 
nawożenia makro- i mikroelementami, wapnowania, terminu siewów, 
sposobów sprzętu, doboru komponentów mieszankowych, walki mecha- 
nicznej i chemicznej z chwastami i szkodnikami oraz porównania popu- 
lacji form pastewnych i gorzkich w plonie głównym na nasiona i w po- 
plonach na plon zielonej masy. Tematy te są głównie opracowywane przez 
Zakłady RRZD (Lubań, Poświętne, Wiechlinowo, Bartoszewice), placówki 
IUNG (Przebędowo, Baborówko, Wrocław), Katedry Szczegółowej Upra- 
wy WSR Lublin i Olsztyn oraz ZHRiN Sobiejuchy. 

Na zakończenie należy podkreślić, że tak wnikliwie i wszechstronnie 
jak łubin nie jest u nas dotychczas opracowany żaden gatunek wśród roślin 

motylkowych. Około 35 tematów z zakresu fizjologii, biochemii i genetyki 
dotyczy badań podstawowych. Tak duże skoncentrowanie badań nad łu- 

binem wiąże się niezawodnie z nadziejami, jakie pokładano w tej roślinie. 
Szkoda, że inne rośliny pastewne gleb lekkich, jak seradelą czy wyka 
ozima nie zostały choć w części tak uwzględnione w pracach hodowlano- 

-badawczych jak właśnie łubin. 

Na podkreślenie zasługuje rola, jaką łubin żółty i wąskolistny odgry- 

wają w poplonach zarówno ścierniskowych jak i wtórych. Gatunki te 

uprawiane w siewie czystym lub w mieszankach z innymi roślinami nie 

motylkowymi o wiotkich łodygach, czy wreszcie z innymi roślinami mo- 

tylkowymi — dostarczają dość wiernych i wysokich plonów zielonki, Od- 
nosi się to szczególnie do łubinu żółtego, którego plony zielonej masy, za- 
równo w poplonach ścierniskowych jak i wtórych, są najwyższe ze wszyst- 

kich uprawianych gatunków roślin strączkowych. Toteż prace hodowlane 

nad otrzymaniem form szybkorosnących, zwłaszcza w pierwszym okresie 

wzrostu, jak i skróconym nieco okresie wegetacyjnym — należy uznać za 

słuszne i ważne gospodarczo. 

Cecha szybkopędności łubinu wąskolistnego, krótszy okres wegeta- 

cyjny i większa odporność na przymrozki jesienne czynią z niego również 

bardzo cenną roślinę poplonową. Szczególnie odnosi się to do rejonów 

północno-wschodnich — o ostrzejszych warunkach klimatycznych i krót- 

szym okresie wegetacji. Obydwa te gatunki — jako najefektywniejsze 

w produkcji białka z ha z roślin strączkowych i to zarówno w plonie 

głównym jak i w poplonach — powinny proporcjonalnie do ilości opraco- 
wywanych tematów nad nimi — zająć odpowiedni udział w ogólnej po- 

wierzchni zasiewów w okrębie strączkowych,
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Wyka ozima jest niezmiernie cenną rośliną pastewną, dotychczas 

mało wykorzystaną gospodarczo. Jako roślina motylkowa gleb lekkich 

i ciężkich wykorzystuje ona dobrze wilgoć jesienną i wiosenną, dostar- 

czając pewne i dość wysokie plony zielonki. Uprawiana w mieszankach 

ze zbożami i innymi roślinami pastewnymi daje cenną paszę, której użyt- 

kowanie rozciąga się na długi okres. Wykę ozimą można zaliczyć, jak 

dotąd, do najmniej poznanych roślin strączkowych, które zachowały jesz- 

cze dużo cech i właściwości form prymitywnych — półdzikich. Jako 

roślina wybitnie okcopylna jest ona bardzo plastyczna i wykazuje dużą 

zmienność form, począwszy od najprymitywniejszych aż do bardziej 

uszlachetnionych. 

Ogólna liczba opracowywanych tematów nad tą rośliną wynosi 9, 

z czego 5 dotyczy hodowli i gentyki, I temat nasiennictwa oraz 3 agro- 

techniki (tabela 3). 
Prace hodowlane i genetyczne nad tą rośliną są prowadzone w 6 pla- 

cówkach. W 4 Stacjach Hodowli Roślin: Garczyn, Snopków, Minikowo, 

Bartążek oraz przez Katedrę Hodowli Roślin WSR Olsztyn i Zakład PAN 

w Poznaniu (tabela 4). 

Głównym kierunkiem prac hodowlanych nad wyką ozimą jest otrzy- 

manie form plennych, o dużej zimotrwałości, różnym rytmie wzrostu, 

krótszym okresie kwitnienia, niepękających strąkach oraz pozbawionych 

nasion twardych. 

W pracach hodowlanych nad tą rośliną dąży się również do wypro- 

wadzenia linii wsobnych, o korzystnych cechach i właściwościach, które 

mogłyby posłużyć potem do dalszych prac hodowlanych. Linie odznacza- 

jące się wysoką zdolnością kombinacyjną zostałyby wykorzystane do stwo- 

rzenia odmiany syntetycznej, która w wyniku heterozji mogłaby dawać 

wyższe plony i odznaczać się lepszym przystosowaniem do środowiska. 

W zakresie nasiennictwa wyki ozimej prowadzony jest jeden temat, 

w którym porównuje się dotychczas uprawiane odmiany hodowlane oraz 

szereg populacji miejscowych, zarówno w siewie czystym jak i w mie- 

szankach ze zbożami. 

W RRZD Minikowo i w Katedrze Szczegółowej Uprawy WSR Szczecin 

przeprowadza się badania dotyczące trzech tematów z zakresu uprawy 

wyki na zielonkę. Dotyczą one składu mieszanek wyki ozimej z trawami 

i zbożami, terminu siewu oraz nawożenia. Dotychczas w uprawie znajdują 

się trzy odmiany hodowlane: Minikowska, Pomorska i Sielecka oraz szereg 

bardzo cennych ekotypów miejscowych. Wyka ozima, jako jedna z waż- 

niejszych roślin strączkowych, powinna być jeszcze wszechstronniej i głę- 

biej opracowana i to od strony genetyki, hodowli, a przede wszystkim 

fizjologii i biologii. Wszechstronność uzykowania zielonki, wierność w plo- 

nowaniu oraz jej dobre udawanie się na wszystkich typach gleb sprawiają,
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ze wyka ozima jako jedyna ozima roslina straczkowa zaczyna odgrywać 
w bazie paszowej coraz to większą rolę. 

Uprawa wyki w mieszankach ozimych — z rzepikiem, rzepakiem, żytera 
chlebowym, pszenicą, żytem pastewnym i rajgrasem — w celu otrzymania 
paszy skarmianej przez długi okres — postuluje wyhodowanie form o róż- 
nej dynamice wzrostu oraz różnych fazach rozwojowych. Dopasowanie 
nowych form pod względem rytmu wzrostu i rozwoju do wyżej wymienio- 
nych komponentów mieszankowych uczyni z wyki jedną z cenniejszych 
roślin strączkowych w poplonach ozimych i wtórych. 

Seradela. W uprawie znajdują się cztery odmiany hodowlane: Byd- 
goska, Mazurska, Podlaska i Szybkorosnąca. W większym zakresie są 
uprawiane również odmiany miejscowe, które niejednokrotnie odznaczają 

się dość dobrym plonem. 

Prace badawcze nad seradelą są prowadzone w trzynastu tematach 

przez placówki należące do IHAR, Zjednoczenia Hodowli Roślin, Insty- 

tutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, oraz Rolniczych Rejonowych 

Zakładów Doświadczalnych (tabela 4). Hodowla seradeli jest prowadzona 
w siedmiu stacjach: Bąków, Strzelce, Młochów, Kosieczyn, Kowróz, Sta- 

wiski i Przebędowo. Głównymi kierunkami w hodowli seradeli jest otrzy- 

manie odmian plennych, o wysokiej wartości użytkowej, odpornych na 

choroby, a szczególnie na Colletotrichum trifolii oraz niekorzystne warun- 

ki środowiska, głównie suszę. Zwraca się również uwagę na otrzymanie 

form o różnym rytmie wzrostu i pokroju roślin, nadających się do uprawy 

w siewie czystym, jako wsiewki w żyto i jako poplon ścierniskowy. Otrzy- 

mane poliploidalne formy seradeli, ze względu na ich dość wysoki plon 

zielonki jak i nader korzystny stosunek liści do łodyg, zapowiadają się 

dość obiecująco. | 
Stosunkowo mało prac poświęcono fizjologii i biologii tej rośliny, Do- 

tyczą one badań nad dynamiką wzrostu i rozwoju, strukturą plonu i wpły- 
wem różnych czynników na kiełkowanie nasion. Badania z zakresu agro- 

techniki, które są przeważnie prowadzone w RRZD i w placówkach 

IUNG, dotyczą uprawy seradeli na nasiona, wpływu terminu i sposobu 

wsiewu w żyto oraz wyceny jakości materiałów nasiennych. 

Ogólnie należy stwierdzić, że liczba opracowanych tematów nad sera- 

delą jest stosunkowo mała. Kapryśność i zawodność tej rośliny — dość 
ważnej gospodarczo— wskazuje, że należałoby poświęcić jej więcej uwagi, 

a zwłaszczą w zakresie fizjologii i badań odpornościowych. Malejący areał 

upraw seradeli wskazuje na pewną rezerwę rolników w stosunku do niej, 

co powoduje zmniejszenie jej uprawy kosztem powiększenia areału innych 

roślin pastewnych, bardziej produktywnych i mniej zawodnych. 

Otrzymanie form o różnym rytmie wzrostu i pokroju krzaka przezna- 

czonych bądź jako wsiewki w zboża, bądź do upraw w poplonach ścierni-
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skowych i wtorych oraz do różnych mieszanek z motylkowymi i innymi 

pastewnymi stawia przed hodowlą tej rośliny nowe wymagania i kierunki. 

Ze względu na to, że seradela ze wszystkich uprawianych roślin strącz- 

kowych charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem transpiracji — 

badania nad gospodarką wodną tej rośliny zdają się być wskazane i celowe. 
Otrzymanie form nie reagujących tak silnie na brak wody byłoby dużym 

osiągnięciem. Łączy to się również z badaniami nad systemem korzenio- 

wym, a zwłaszcza jego dynamiką wzrostu oraz masą ogólną. 

Peluszka jest rośliną dość ważną gospodarczo, mającą nieco większe 

wymagania wilgotnościowe i glebowe. Problematyka: badawcza nad tą 

rośliną koncentruje się w 15 tematach, z czego 8 dotyczy hodowli, 3 odmia- 

noznawstwa, 1 nasiennictwa i 3 agrotechniki. W tematyce prac badawczych 
nad peluszką uderza zupełny brak tematów podstawowych z zakresu 

fizjologii, biologii i genetyki (tabela 3). 

W zakresie hodowli prace nad peluszką są prowadzone w następujących 
stacjach: Bartążek, Młochów, Szelejewo, Kosieczyn, Jeleniec, Strugi, Prze- 

będowo i RRZD Minikowo. Ponadto nad rośliną tą pracuje Katedra Ho- 

dowli Roślin WSR w Olsztynie i Katedra Szczegółowej Uprawy WSR 
we Wrocławiu. W pracach hodowlanych nad peluszką dąży się do otrzy- 

mania form dostosowanych wzrostem do siewów mieszankowych zarówno 

form szybko- jak i normalnie rosnących. Formy szybkopędne, zarówno 

grubo- jak i drobnonasienne, przeznaczone są do wczesnych mieszanek 

wiosennych i na poplony. Wysoki plon, korzystny stosunek liści do łodyg, 

odporność, małe wymagania glebowe i wilgotnościowe — to dalsze kie- 

runki hodowlane nad tą rośliną. 

Z zakresu odmianoznawstwa prace dotyczą wyceny — właściwości fizjo- 

logicznych i opisu cech morfologicznych uprawianych odmian peluszki, jej 

wydajności w uprawie na nasiona i zielonkę zarówno w siewie czystym, 

jak i w mieszance ze słonecznikiem. Prace w tym zakresie są prowadzone 

przez Katedrę Hodowli Roślin WSR Olsztyn oraz RRZD Minikowo. Do- 

tychczas uprawia się 6 odmian rolniczych (Kosieczyńska, Nieznaniecka, 

Pomorska, Przebędowska, Arkonia, Groch Jeleniecki). Ponadto w uprawie 

znajdują się odmiany zagraniczne, jak Violetta i Trifolium oraz szereg 

wartościowych odmian miejscowych. W badaniach z zakresu agrotechniki 

przeprowadza się doświadczenia nad potrzebami nawozowymi i płodozmia- 

nowymi peluszki, doborem odpowiednich komponentów jako roślin pod- 

pórkowych w uprawie na nasiona oraz nad stosowaniem herbicydów 

w walce z chwastami. 

Należałoby się zastanowić nad wykorzystaniem w bazie paszowej nie- 

których odmian grochu o drobnych nasionach, odznaczających się znacznie 

szybszym rytmem wzrostu aniżeli peluszka. Formy takie mogłyby dostar- 

czyć obok nasion cennej paszy białkowej w postaci zielonki. Odnosi się to
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szczególnie do form typu Folger i innych, które w plonie ogólnym zielonki 
nie ustępują peluszkom. Formy drobnonasienne grochu o małych wyma- 
ganiach glebowych i wszechstronnej użytkowości mogłyby odegrać obok 
peluszki również pewną rolę w bazie paszowej. W badaniach nad grochem 
jest również brak jakichkolwiek tematów z zakresu dyscyplin podstawo- 
wych, jak biologii, fizjologii, genetyki. Jest to przypuszczalnie przyczyną 
małego postępu hodowlanego nad tą rośliną. 

Lędźwian jest jedną z mniej poznanych i rozpowszechnionych roślin 
pastewnych, reprezentowany przez odmianę — Bydgoski. Prace nad tą roś- 
liną są prowadzone w 5 tematach, z czego 1 dotyczy biologii, 3 hodowli 
i 1 agrotechniki. Prace z zakresu biologii lędźwianu prowadzi Zakład PAN 
w Poznaniu. Dotyczą one biologii kwitnienia, zapylania oraz mutacji. 

Hodowla lędźwianu jest prowadzona w 3 placówkach: RRZD Minikowo, 
ZHRiN Kosieczyn oraz Katedrze Szczegółowej Uprawy WSR Szczecin. 
W tej ostatniej placówce oraz w Zakładzie PAN w Poznaniu, na bazie 
szerokiego materiału krzyżówkowego i sztucznych mutacji, zamierza się 
otrzymać nowe wartościowe formy -tej rośliny. W Stacji Kosieczyn pro- 
wadzi się hodowlę jedynej odmiany — Bydgoski. Głównym kierunkiem 
w hodowli lędźwianu jest otrzymanie odmian plennych, o korzystnym 
stosunku liści do łodyg. Stosunek bowiem łodyg do liści jest u tej rośliny 
niezbyt korzystny. Dalsze kierunki — to otrzymanie form o strąkach nie- 

pękających, nasionach bardziej miękkich i krótszym okresie kwitnienia. 

Nad różnymi sposobami uprawy lędźwianu afrykańskiego na nasiona 
pracuje RRZD Końskowola. 

Pewne zalety lędźwianu, jak szybkopędność, mniejsze wymagania gle- 

bowe i wilgotnościowe, a przede wszystkim duża mrozoodporność, spra- 

wiają że roślina ta mogłaby być cennym komponentem w mieszankach 

poplonowych. Lędźwian ze wszystkich roślin strączkowych charakteryzuje 
się najwyższą odpornością na długotrwałe przymrozki jesienne. Znosi on 

bowiem dobrze niskie temperatury aż do —107C, przy których już wszyst- 
kie rośliny strączkowe w poplonach wymarzają, Z tych względów prace 

nad nim powinny być rozszerzone i pogłębione. 

Wyka jara jest ważną rośliną motylkową gleb żyźniejszych o więk- 

szej wilgotności. Prace nad nią są prowadzone w 13 tematach, skoncentro- 
wanych w trzech: kierunkach badań: fizjologii i biologii 2 tematy, ho- 

dowli 8, w agrotechnice 3 tematy. 

Badania z zakresu fotoperiodyzmu oraz dynamiki wzrostu i struktury 

plonu prowadzą 2 placówki — Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin WSR 
Szczecin oraz IHAR Strzelcę. Prace hodowlane nad tą rośliną podejmo- 
wane są w 7 placówkach, a mianowicie: Stacje ZHRiN Dzierzbice, Palikije, 

Jeleniec i Szelejewo, IHAR Bąków i Strzelce oraz Katedra Hodowli Roślin 

WSR Lublin. Prace te idą w kierunku otrzymania nowych, wartościow-
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szych form oraz poprawienia wartości użytkowych odmian istniejących. 

Prace z zakresu genetyki prowadzone przez Katedrę Hodowli Roślin 

WSR Lublin mają za zadanie przebadanie dziedziczenia się niektórych 

cech wyki jarej. 

Głównymi kierunkami prac hodowlanych nad wyką jarą jest otrzyma- 

nie form plennych o wysokiej wartości użytkowej, a zwłaszcza o korzyst- 

nym stosunku liści do łodyg, o nieco sztywniejszej łodydze. Jednym z now- 

szych kierunków jest otrzymanie form szybkopędnych zarówno do wczes- 

nych mieszanek wiosennych jak i poplonowych. W pracach tych nie ma 

żadnego tematu poświęconego badaniom odpornościowym. Wprawdzie 

w jednej ze stacji (Jeleniec) w pracach hodowlanych jest wzmianka o ot- 

rzymaniu form odpornych na rdzę, ale są to prace typu obserwacyj nego. 

Z zakresu agrotechniki badania idą w kierunku stosowania najodpo- 

wiedniejszych komponentów podpórkowych przy uprawie wyki jarej na 

nasiona. Badania te są prowadzone głównie przez Katedrę Szczegółowej 

Uprawy Roślin WSR Olsztyn i RRZD Minikowo. 

Dotychczas w uprawie znajdują się trzy odmiany: Szelejewska, Czy- 

żowskich i Strzelecka Różowa. Poza nimi znajduje się szereg miejsco- 

wych odmian, które zarówno w plonie zielonej masy jak i nasion w pe- 

wnych rejonach nie ustępują odmianom hodowlanym. 

Wyka jara ze względu na delikatną i smaczną zielonkę, szybki wzrost 

oraz krótki okres wegetacyjny jest cenną rośliną pastewną, zarówno 

w siewie czystym jak i w różnego rodzaju mieszankach. Jej udział w po- 

plonach ścierniskowych i wtórych, Głównie jako komponent mieszanek 

motylkowych z peluszką, łubinem, bobikiem oraz innymi roślinami, jest 

w pewnych rejonach wielce ceniony. 

Bobik jest dość ważną rośliną gospodarczą, zwłaszcza w pewnych 

rejonach o żyznych glebach i dużej wilgotności, Roślina ta, dając w odpo- 

wiednich warunkach najwyższe plony nasion ze wszystkich uprawnych 

roślin strączkowych, stwarza możliwość uzyskania wysokiego plonu białka 

z ha. Prace badawcze nad bobikiem są prowadzone w 17 tematach, przy 

czym udział ich w poszczególnych działach, z wyjątkiem odmianoznaw- 

stwa, jest równy. 

W zakresie badań podstawowych — biologii, fizjologii i genetyki pro- 

wadzi się 7 tematów. Cztery z nich dotyczą fizjologii, trzy zaś biologii. 

Prace fizjologiczne odnoszą się do gospodarki wodnej roślin w zależności 

od dojrzałości nasion użytych do siewu i składu chemicznego nasion, sprzą- 

tanych w różnych fazach dojrzałości roślin. Są one prowadzone przez Ka- 

tedrę Fizjologii Roślin WSR Olsztyn. Badania z zakresu biologii dotyczą 

rozwoju roślin w siewie czystym i mieszanym, wpływu wilgotności i in- 

nych czynników na zawiązywanie strąków. Opracowują je IUNG Puławy 

oraz Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin we Wroctawiu i Szczecinie.
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Prace hodowlano-badawcze prowadzi się w 6 Stacjach: Bartazek, Smo- 

lice, Dębina, Orłowo, Jakubowice, Czulice oraz w Katedrze Hodowli Roślin 

WSR Olsztyn. 

Głównymi kierunkami w hodowli bobiku jest otrzymanie odmian plen- 

nych, o wysokich wartościach użytkowych, o nieco mniejszych wymaga- 

niach glebowych i wilgotnościowych. Zarysowały się tu wyraźnie dwa kie- 

runki — uzyskanie form typu generatywnego, przeznaczonych do użytko- 

wania na nasiona (odnosi się to głównie do form grubonasiennych typu 

Major). Drugim kierunkiem jest otrzymanie form zielonkowych z przezna- 

czeniem i dostosowaniem ich do upraw w mieszankach poplonowych. 

W związku z tym cecha szybkopędności odgrywać tu będzie bardzo dużą 

rolę. Ważne również jest otrzymanie form lepiej krzewiących się. Cechę 

tą zamierza się osiągnąć drogą krzyżowania bobiku z bobem. 

Odporność na wirusy, askochytozę i zgorzel naczyniową — oto dalsze 

kierunki hodowli odpornościowej. Dotychczas bowiem w pracach badaw- 

czych nad bobikiem kierunki te nie były wcale uwzględniane, Nie prze- 

prowadzano również żadnych prac z zakresu genetyki. 

Odnośnie agrotechniki większość tematów dotyczy właściwego płodo- 
zmianu, różnych zabiegów pielęgnacyjnych Oraz ustalenia ilościowego 

stosunku owsa do bobiku w uprawie na nasiona (dla rejonów północnych), 
możliwości stosowania defoliantów oraz wykorzystania bobiku jako roś- 

liny podwórkowej przy uprawie wyki jarej na nasiona. Badaniami tymi 

zajmują się Katedry: Szczegółowej Uprawy Roślin WSR Olsztyn, Wro- 

cław, Szczecin oraz RRZD Stare Pole. W uprawie znajdują się trzy od- 

miany rolnicze: Major, Nadwiślański i Fioletowy Czyżowskich. 
W uprawach poplonowych, zwłaszcza w poplonach wtórych, o ile wy- 

siewa się bobik, to występuje on przeważnie w mieszankach z innymi 

roślinami o wiotkich łodygach. Obok dostarczania dość wartościowej, 
delikatnej paszy, spełnia on również rolę podpórki. Cecha „szybkopędno- 

ści” oraz pewna skłonność do krzewistości powinny być brane pod uwagę 

w pracach hodowlanych prowadzonych w tym kierunku. „Zielonkawy” 

typ bobiku, o drobnych nasionach posiadałby szczególne znaczenie w upra- 

wie na zielonkę dla rejonów gleb żyznych i wilgotnych. 

Inne rośliny pastewne — niemotylkowe 

Kapusta pastewna jest jedną z cenniejszych roślin pastew- 

nych, dostarczających bardzo wysokich plonów zielonki o dużej zawar- 

tości białka i wartościach dietetycznych. Uprawiana jest głównie jako 

plon wtóry po mieszankach ozimych. Prace badawcze nad tą rośliną 

prowadzi się w 5 tematach. Dotyczą one tylko hodowli i metod nasien- 

nictwa. W zakresie innych kierunków nie prowadzi się dotychczas żadnych 

badań.
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Prace z zakresu hodowli dotyczą otrzymania form plennych, dobrze 

ulistnionych, o wysokiej wartości odżywczej. Niezmiernie ważnym za- 

gadnieniem jest podniesienie mrozoodporności, co powodowałoby dłuższe 

przetrzymywanie roślin w czasie zimy na polu. W celu powiększenia 

plonu zielonej masy i zmian właściwości fizjologicznych przeprowadza 

się prawie we wszystkich placówkach pracujących nad kapustą poliploi- 

dyzację tej rośliny. 

Wyraźnie zarysowują się dwa kierunki hodowlane: otrzymanie form 

głąbiastych o silnie zgrubiałych łodygach, kształtu maczugowatego 

oraz form o cienszych łodygach, natomiast dobrze ulistnionych. 

Opracowuje się formy zarówno o liściach zielonych jak i fioletowych. 

W tych ostatnich, jako bardziej plastycznych, dąży się do otrzymania 

biotypów mrozoodpornych. Z kapustą pastewną przeprowadza się szereg 

krzyżówek z różnymi innymi gatunkami roślin krzyżowych (kalafiorami, 

brukwią, rzepakiem), aby tą drogą otrzymać nowe, cenniejsze formy 

pastewne. | 

Nasiennictwo kapusty pastewnej ze względu na jej dwuletni cykl roz- 
mnażania jest dość kłopotliwe, w związku z tym opracowuje się nowsze 

metody przechowywania nasienników i różne zabiegi agrotechniczne. 

Nad opracowaniem tych tematów pracują: Zakład PAN Poznań, IHAR 

Olsztyn i Smolice oraz cztery Stacje ZHRiN — Szelejewo, Dańków, Cho- 

ryń i Dębina. W tej pierwsżej prowadzi się hodowlę jedynej odmiany 

Krasa. 

Słonecznik jest rośliną często uprawianą w poplonach ściernisko- 

wych lub w plonach wtórych. Charakteryzuje się bardzo małymi wy” 

maganiami wilgotnościowymi i glebowymi, Właściwości te sprawiają, że 

jest on cenną rośliną pastewną gleb lekkich i suchych. 

W tematyce badawczej przewidziany jest tylko jeden temat poświę- 

cony hodowli słonecznika pastewnego, Pracuje nad nim IHAR Borowo. 

W pracach hodowlanych nad tą rośliną dąży się do podniesienia wartości 
istniejącej odmiany — Olbrzym Borowski oraz otrzymaniem nowych 

form typu pastewnego. Zadanie to zamierza się osiągnąć drogą selekcji 

i wyprowadzenia linii wsobnych, ażeby na ich bazie otrzymać korzystne 
mieszańce heterczyjne. Głównym kierunkiem w pracach hodowlanych 

nad słonecznikiem jest otrzymanie form typu pastewnego o możliwie 

cieńszych łodygach a silnym ulistnieniu, o dość szybkim rytmie wzrostu, 

zwłaszcza w pierwszym okresie. 

Badania nad systemem korzeniowym oraz gospodarką wodną prowa- 

dzone w IHAR Borowo uzupełnią prace hodowlane nad tą rośliną, od- 

grywającą pewną rolę w poplonach, zwłaszcza w rejonach suchych 

o małej ilości opadów. 

Rzepa ścierniskowa, Tematyka badawcza nad rzepą ścierni- 

2 — Postępy Nauk Roln. nr 2
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skową koncentruje sie tylko w dwóch tematach opracowywanych przez 

Zakład Buraka i Innych Roślin Korzeniowych IHAR Bydgoszcz. Głów- 

nym kierunkiem prac hodowlanych nad tą rośliną jest otrzymanie form 

plennych o wysokiej wydajności liści i korzeni oraz dużej wartości użyt- 

kowej, a zwłaszcza wysokiej zawartości suchej masy. Zamierza się to 

osiągnąć drogą poliploidyzacji i stosowania nowszych metod hodowlanych. 

Jedyna odmiana zrejonizowana — Ulmska, jest hodowana w Nocho- 

wie. Odznacza się ona wysokim plonem korzeni przy dużej zawartości 

suchej masy. Zaletą jej jest dobre przechowywanie się w czasie maga- 

zynowania w kopcach. 

Brukiew ma pewne znaczenie pastewne w niektórych rejonach. 

Jedyna odmiana Żółta Hoffman SWHN jest hodowana w Stacji 

Kowróz. Prace badawcze nad brukwią są prowadzone w jednym temacie 

przez Zakład Buraka IHAR Bydgoszcz i dotyczą otrzymania form o wyż- 

szym plonie i dużej wartości pokarmowej. Zamierza się to osiągnąć, 

oprócz selekcji, również drogą poliploidyzacji. 

Rzepak ozimy i rzepik. W hodowli tych gatunków przeważa 

głównie kierunek form oleistych i w związku z tym w tematyce badaw- 

czej dotyczącej omawianych roślin na formy typu pastewnego nie zwra- 

ca się w ogóle uwagi lub bardzo rzadko. W placówce IHAR Olsztyn 

opracowuje się nową formę, która jest spontanicznym mieszańcem rze- 

paku ozimego z inną nieznaną rośliną krzyżową. Forma ta odznacza się 

silnym wzrostem i bujnym ulistnieniem. Plon jej zielonki w stosunku 

do rzepaku jest o 35% wyższy. Głównym kierunkiem hodowlanym nad 

tym mieszańcem jest poprawienie zimotrwałości, Forma ta odznacza się 

właściwością przewódki. Wysiana w połowie sierpnia wyrasta do jesieni 

bardzo bujnie i w czasie przeciętnej zimy nie wymarza. 

Wysiana zaś na wiosnę kwitnie tego samego roku i dojrzewa jesienią. 

Drogą różnych krzyżówek z rzepikiem i stosowania zabiegów mutacy j- 

nych dąży się do podniesienia zimotrwałości tej formy. 

Żyto pastewne jest dość cenną rośliną pastewną, uprawianą 

w siewie czystym i w mieszankach z innymi roślinami pastewnymi. | 

Jego duża zimotrwałość, małe wymagania glebowe, dość wysokie plony 

zielonki, wczesny odrost na wiosnę, sprawiają, że żyto pastewne jest 

wartościową rośliną na gleby lekkie i średnie. Prace hodowlane nad 

jedyną zrejonizowaną odmianą „Żyto Puławskie Pastewne” за prowadzo- 

ne w IHAR Bartążek. Głównym kierunkiem prac nad tą rośliną jest 

otrzymanie form silnie się krzewiących o obfitym ulistnieniu przykorze- 

niowym, o szybkim odroście przy koszeniu i spasaniu, zarówno w okresie 

letnio-jesiennym jak i wczesną wiosną. Ważnym kierunkiem jest otrzy- 

manie form zimotrwałych, dość odpornych na wyleganie oraz długo 

utrzymujących się w stanie zielonym. W tematyce badawczej figuruje
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tylko jeden temat dotyczący hodowli tej rośliny, prowadzony przez IHAR 

— Bartazek. | 
ons Wnioski 

1. Korzystne warunki przyrodniczo-glebowo-klimatyczne oraz inne 

wynikłe z geograficznego połóżenia Polski są sprzyjające do uprawy 

i wysokiego plonowania roślin strączkowych prawie we wszystkich regio- 

nach. 

2. Rośliny strączkowe w stosunku do ich ważności w bazie paszowej 

zajmują zbyt mały areał uprawy. Ponadto ich wydajność z hektara jest 

stanowczo za niska. 

3. W zakresie prowadzonych badań postuluje się: odpowiednio roz- 

szerzyć tematykę badawczą dotyczącą niektórych ważnych gospodarczo 

gatunków i dostosować ją do rzeczywistych potrzeb. Szczególnie rozsze- 

rzyć i pogłębić tematy z zakresu fizjologii, biologii i genetyki, a więc 

dyscyplin podstawowych w takich gatunkach, jak seradela, peluszka, 

wyka, bobik, kapusta pastewna i żyto pastewne. 

4. W pracach hodowlanych stacji szerzej wykorzystać wyniki badań 

dyscyplin podstawowych z katedr i instytutów i w oparciu o nie szybciej 

wyhodować wartościowsze odmiany. 

5. Powszechniej stosować na stacjach nowsze metody hodowlane: me- 

tody mutacyjne, poliploidyzację oraz inne oparte na wykorzystaniu zja- 

wiska heterozji. 

6. W pracach hodowlanych nad roślinami strączkowymi stanowczo za 

mało opracowuje się tematów w zakresie odporności na choroby. Odnosi 

się to szczególnie do wirusów i zgorzeli, w mniejszym zaś stopniu do 

askochytozy i mączniaka. Dotychczasowy stan i zakres prac badawczych 

nad tymi patogenami, prowadzonych przez IOR, Katedry Fitopatologii 

WSR Poznań, Olsztyn i Wrocław oraz IHAR Olsztyn, Młochów i S5mo- 

lice, jest niezadowalający. W związku z tym badaniami odpornościowymi 

powinny być objęte wszystkie gatunki roślin strączkowych, przy czym 

w doborze metod badawczych, stosowanych przez IOR i katedry, po- 

winno się stosować takie metody, które mogłyby być łatwo wykorzystane 

w dalszych pracach hodowlanych stacji pracujących nad danymi pato- 
genami. 

7. W obrębie poszczególnych gatunków roślin strączkowych i innych 

pastewnych rozszerzyć: badania nad jakością otrzymywanych plonów. 

Większą uwagę należy poświęcić tym roślinom, które są użytkowane 

w szerokim zakresie zarówno jako plon główny jak i poplon. Odnosi 

się to do takich gatunków, jak wyka ozima i jara, peluszka, seradela, 

oraz bobik. W badaniach jakościowych należy zwrócić uwagę na ogólną 

zawartość białka w roślinach, frakcje białkowe, aminokwasy, włóknik, 

tłuszcze i inne składniki. | '
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8. W hodowli odmian przydatnych do upraw poplonowych, w zależ- 

ności od wymagań poszczególnych gatunków, należy zwrócić uwagę na 

te cechy i właściwości, które są szczególnie ważne przy takim kierunku 

użytkowania roślin: 

a) u łubinu najważniejszymi kierunkami są: szybkopędność, zwłaszcza 

w początkowym okresie wzrostu, krótki okres wegetacji odporność na 

przymrozki, obfite ulistnienie oraz odporność na mączniaka, | 

b) w odniesieniu do wyki ozimej pożądane jest otrzymanie form 

plennych zimotrwałych, o różnej dynamice wzrostu i różnych fazach roz- 

wojowych, odpornych na rdzę. 

c) u seradeli różny rytm wzrostu i pokrój roślin decydować będą 

o sposobie użytkowania. Ze względu na wysoki współczynnik transpiracji, 

badania nad gospodarką wodną tej rośliny są wskazane i celowe. Otrzy- 

manie bowiem form nie reagujących zbyt silnie na brak wody powodo- 

wałoby wierniejsze ich plonowanie, zwłaszcza w latach suchych. Połą- 
czenie tych badań z doświadczeniami nad systemem korzeniowym, 

a zwłaszcza z jego dynamiką wzrostu i ogólną masą oraz większą odpor- 

nością na Coletotrichum trifolii, doprowadziłoby do otrzymania wartoś- 

ciowszych odmian tej tak cennej rośliny. 

d) wysoki plon zielonki, korzystny stosunek liści do łodyg, małe wy- 
magania glebowe i wilgotnościowe, szybkopędność oraz odporność na 

przymrozki i mączniaka to ważniejsze kierunki w hodowli peluszki. Od- 

nosi się to również do szybkopędnych, drobnonasiennych form grochu 

o mniejszych wymaganiach glebowych, odznaczających się szybszym 

rytmem wzrostu aniżeli peluszka. Formy te powinny być szerzej niż 

dotychczas uwzględnione w poplonach, 

e) lędźwian ze względu na najwyższą ze wszystkich roślin strączko- 

wych odporność na długotrwałe przymrozki jesienne (do —10”), dużą 

szybkopędność, małe wymagania glebowe i wilgotnościowe. powinien być 

szerzej wykorzystany w poplonach, zwłaszcza w tych rejonach, w któ- 

rych pojawiają się bardzo wczesne przymrozki jesienne. Poprawienie 

stosunku liści do łodyg u tej rośliny oraz zmniejszenie pękania strąków 

i skrócenie okresu kwitnienia to dalsze kierunki w pracach hodowlanych 

nad lędźwianem, 

f) jednym z głównych kierunków hodowli wyki jarej jest otrzymanie 

form szybkopędnych zarówno do wczesnych mieszanek wiosennych jak 

1 poplonowych. Korzystny stosunek liści do łodyg oraz odporność na 

rdzę i krótki okres wegetacji są również bardzo ważnymi zagadnieniami 

w hodowli tej rośliny, 

g) w hodowli bobiku jednym z kierunków jest otrzymanie form zie- 

lonkowych z przeznaczeniem i dostosowaniem ich do upraw w mieszan- 

kach poplonowych. Cechy szybkopędności i większej krzewistości będą
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u tych form bardzo pożądane. Odporność na różnego rodzaju choroby, 

jak wirusy, askochytozę i zgorzel naczyniową powinny być również sze- 

rzej uwzględniane. 

h) ważnym zagadnieniem, jeśli chodzi o kapustę pastewną jest pod- 

niesienie mrozoodporności, co powodowałoby dłuższe przetrzymywanie 

tej rośliny zimą na polu. Wysoki plon, duża wartość karmowa, dietetyczna 

i witaminowa kapusty czynią, że powinna ona w uprawie poplonowej 

znaleźć coraz szersze zastosowanie. W celu podniesienia mrozoodporności 

i zwiększenia masy wskazane jest przeprowadzenie krzyżówek z różnymi 

innymi gatunkami roślin krzyżowych, ażeby tą drogą otrzymać cenniejsze 

formy mieszańcowe. 

i) w pracach hodowlanych nad słonecznikiem przydatnym do uprawy 

w poplonach jednym z kierunków jest otrzymanie form o cieńszych 

łodygach, dość silnym ulistnieniu i szybkim rytmie wzrostu, zwłaszcza 

w początkowym okresie wegetacji. Badania nad gospodarką wodną oraz 

systemem korzeniowym tej rośliny wpłyną na otrzymanie form przy- 

datniejszych dla rejonów suchych o małej ilości opadów, 

j) w hodowli rzepaku i rzepiku obok form oleistych należy uwzględnić 

kierunek hodowli form typu pastewnego. Formy te w poplonach ozimych 

i wtórych, w siewie czystym i w mieszankach z wyką mogą stanowić 

cenną paszę. Otrzymanie odmian odznaczających się silnym wzrostem, 

bujnym ulistnieniem oraz dobrą zimotrwałością to jeden z głównych 

kierunków hodowli form typu pastewnego rzepaku i rzepiku. 

k) mało dotychczas rozpowszechnioną i docenianą rośliną jest żyto 
pastewne. Jego bardzo duża zimotrwałość, małe wymagania glebowe, 

dość wysokie plony zielonki sprawiają, że mogłoby ono odegrać doniosłą 

rolę w bazie paszowej na glebach lekkich i średnich. Ważnym kierun- 

kiem jest również otrzymanie form silnie się krzewiących o obfityra 

ulistnieniu, szybkim odroście po skoszeniu, dość odpornych na wyleganie 

oraz długo utrzymujących się w stanie zielonym. 

9. Do realizacji wytyczonych zadań należy zabezpieczyć odpowiednie 

środki: aparaturę, sprzęt laboratoryjny, pomieszczenia, a przede wszyst- 

kim odpowiednio wyszkoloną i dostatecznie liczną kadrę.


