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Wstęp 

Żyto jare zyskuje coraz większe zainteresowanie jako roślina alternatywna 
dla innych zbóż w niekorzystnych warunkach uprawy. Jest to związane z tym, iż 

posiadamy dużo gleb lekkich o złych właściwościach wodnych, dużej przepusz
czalności, słabym podsiąkaniu, szybkim wysychaniu i silnie zakwaszonych. Żyto 
jare może sprostać tym warunkom, ponieważ charakteryzuje się małymi wymaga
niami glebowymi, termicznymi i wodnymi oraz posiada wysoką odporność na tok
syczne działanie jonów glinu [GROCHOWSKI, GALEK 1997]. Może być również wyko
rzystywane do rekultywacji gleb zdegradowanych [REIMANN-PHILIPP 1986; FmrnN, 

HAMIL 1994; KACZMAREK i in. 2000]. Zapotrzebowanie na uprawę żyta jarego wyni
ka również z poszukiwania rośliny podporowej w mieszankach z roślinami motyl
kowymi. Przeprowadzone analizy miały na celu oszacowanie przydatności 20 
genotypów żyta jarego, pochodzących z różnych stref klimatycznych oraz określe
nie ich wzajemnego podobieństwa na podstawie wybranych cech technologicz
nych, co może być przydatne we wznowionej hodowli tego gatunku. 

Materiał i metody 

Materiał badawczy stanowiło 20 form żyta jarego. Pochodzenie obiektów 
podano w tab. l. Doświadczenia polowe zakładano metodą losowanych bloków w 
czterech powtórzeniach w dwóch miejscowościach przez trzy lata. Synteza wyni
ków obejmuje lata 1995-1997. Analizowano masę 1000 ziaren (g), masę hekto
litra (kg) oraz zawartość białka ogólnego (% ), lizyny (mg·g-1 ziarniaków) i włókna 
(mg·g-1 ziarniaków). 

Średnie wartości cech pogrupowano na rozłączne grupy jednorodne wg 
testu HAUFE-GEIDEL [1984]. Do oceny zróżnicowania badanych genotypów żyta 
jarego i ich podziału na grupy wykorzystano metodę skupień Warda. Wykonano 
dendrogram metodą najdalszego sąsiedztwa i określono podobieństwo między
obiektowe badanych genotypów za pomocą statystyki Fa [MĄDRY 1993]. Dendro
gram pr1:ecięto linią prostą na poziomie Fa, otrzymując skupienia zawieszone na 
odpowiednich gałęziach. Skupienia te stanowią grupy jednorodne genotypów pod 
względem badanych cech. 
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Wynik.i i duskusja 

Analiza wariancji wykazała istotne zróżnicowanie środowisk dla badanych 
cech. Stwierdzono również istotne zróżnicowanie badanych genotypów żyta jare
go dla wszystkich badanych cech, za wyjątkiem zawartości włókna w ziarnie. Dla 
analizowanych cech technologicznych ziarna żyta jarego, oprócz zawartości włók
na w ziarnie, wystąpiła również istotna interakcja genotypowo-środowiskowa (tab. 
2). 

Podział średnich arytmetyc-mych testem Haufe-Geidela pozwolił na podział 
badanych form żyta jarego na kilka rozłącznych grup jednorodnych w obrębie 
badanych cech (tab. 1). 
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Tabela l; Table 1 

Średnie wartości wybranych cech ilościowych i technologicznych 
dla 20 genotypów żyta jarego 

Mean values of chosen quantitative and technological traits 
for 20 genotypes of spring rye grain 

Masa 1000 Masa Białko 
Lizyna 

Genotypy Pocho- ziaren hektolitra ogólne 
(mg·g-1 ziaren) 

Genotypes dzenie 1000 grain Hectolitre Protein 
Lysine content Origin weight weight content 
(mg·g-1 grain) (g) (kg) (%) 

Bred Bosche ROM 27,2e 62,9a 14,9b 4,84a 

DL 67/176 ZAF 26,8e 62,7a 13,7c 4,56a 

DL 67/190 ZAF 28,7d 61,9b 14,4b 4,79a 

Gazelle CAN 26,2f 61,8b 14,2b 4,66a 

Gotav - 33,2b 60,8b 16,0a 5,28a 

Karlshulder DEU 30,ld 64,5a 14,7b 4,84a 

Ludowe POL 29,ld 64,la 15,4a 4,93a 

Pet.ka DEU 33,5b 67,3a 13,2c 4,27b 

Priaborschi ROM 27,7e 63,7a 13,5c 4,59a 

SMH-01 POL 36,6a 61,7b 15,4a 5,02a 

SMH-02 POL 31,8c 63,3a 13,6c 4,49a 

Somro DEU 31,5c 66,4a 12,8d 4,15b 

Sorom DEU 30,7c 68,4a 12,8d 4,15b 

Strzeki;cińskie POL 31,3c 63,6a 14,lb 4,55a 

liroler AUT 27,5e 62,6a 13,ld 4,23b 

Tiroler Smolicki AUT 28,5d 64,la 13,7c 4,41b 

Toscvschi BGR 28,2d 63 ,6a 13,5c 4,53a 

Wrens Abruzzi USA 27,4e 65,6a 13,8c 4,51a 

Zenit CS 26,2f 65,5a 14,lb 4,62a 

Żyto jare 
P Grandosa 

POL 23,8g 66,la 15,3a 4,84a Spring rye 
P Grandosa 

Srednia; Mean 29,3 63,7 14,1 4,65 
NIR; LSD a < 0,05 1,3 3,14 0,60 0,44 

Włókno 

(mg ·g-1 ziaren) 
Fiber content 
(mg·g' grain) 

57,1 

55,5 

56,3 

57,4 

55,8 

59,4 

59,1 

55,6 

57,7 

56,4 

56,6 

57,0 

56,9 

55,8 

59,5 

58,0 

57,4 

59,3 

55 ,8 

58,0 

56,8 
-

a, b, c ... - grupy jednorodne wg testu Haufe-Geidela; homogeneous groups according Haufe-Geidcl 
test 
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Tabela 2; Table 2 

Średnic kwadraty zmienności z analizy wariancji dla wybranych cech ilościowych 
i technologicznych 

Mcan squares of variability for chosen technological and quantitative traits 

Liczba stop- Masa 1000 Masa Zawartość Zawartość Zawartość 

~:echy ni swobody ziaren hektolitra białka lizyny włókna 
Zródło Degrees 1000 grain Hectolitre Protein (mg·g-t ziaren) ( mg ·g t ziaren) 

zmienności of freedom weight weight content Lysine eontent Fiber content 
(g) (kg) (%) ( mg·g-t grain) (mg·g-t grain) 

Srodowiska (E) 
5 936,5** 972,4** 65,7** 5,1 * * 418,6** Environments 

Genotypy (G) 19 242,1 ** 70,5** 19,9** 1,6** 44,9 Genotypes 

Interakcja 
lntcraction 95 14,8** 42,5 * * 2,5** 1,0** 43,5 
(G XE) 

Błąd; Error 342 5,1 30,7 1,2 0,6 42,9 

** - istotne na poziomie a = 0,01; significant at a = O.Ol 

Selekcja materiałów hodowlanych nastawiona jest na otrzymanie odmian o 
masie tysiąca ziaren powyżej 27 g. Poniżej tej wartości ziarno uznawane jest za 
drobne, a powyżej 35 g za grube. Wśród ocenianych materiałów tylko ród SMH-
01 charakteryzował się grubym ziarnem. Zdecydowana większość, bo 15 form, 
wykształcała ziarno o średniej grubości od 27 do 35 g. U form ozimych masa 
1000 ziaren kształtuje się na granicy 37,5 g [WĘGRZYN i in. 1996). Na podstawie 
testu wydzielono siedem grup jednorodnych. 

U badanych obiektów wyróżniono dwie grupy jednorodne przy ocenie masy 
hektolitra. Do grupy „a" zaliczono 16 obiektów o masie hektolitra od 62,6 u 'Ti
rolcr' do 68,4 kg u 'Sorom'. 

Ocena badanych materiałów pod względem cech technologiczych (zawar
tość białka ogólnego, lizyny i włókna) mających wpływ na wartość żywieniową 
pozwoliła na wyodrębnienie cennych obiektów do hodowli (tab. 1 ). Średnia 
zawartość białka u badanych populacji wyniosła 14,1 %. Formy ozime zawierają 
średnio 12,5% białka ogólnego [WĘGRZYN i in. 1996). Zawartość białka u bada
nych form wahała się od 12,8% u 'Sorom' i 'Somro' do 16% u aneuploidalnej 
formy 'Gotav'. 1cst Haufe-Geidela pozwolił na wydzielenie 4 grup jednorodnych. 
Formy polskie SMH-01, 'Ludowe', 'Żyto jare P. Grandosa' odznaczyły się zawar
tością białka powyżej 15% i zaliczone zostały do grupy pierwszej. 

Średnia zawartość lizyny w ziarnie wynosiła 4,65 mg·g-1 ziarna. Na pods
tawie testu Haufe-Geidela wyróżniono 2 grupy jednorodne (tab. 1), przy czym do 
grupy „a" zaliczono 15 obiektów. Zakres zmienności tej cechy wyniósł od 4,15 
mg·g-1 u 'Somro' i 'Sorom' do powyżej 5 mg·g-1 ziarna u 'Gotav' i SMH-01. 

Pod względem zawartości włókna nie stwierdzono zróżnicowania obiektów 
(tab. 2). Madej (1990) i Rybka (1992) podają, że odmiany populacyjne nie różnią 
się między sobą pod względem zawartości włókna pokarmowego w ziarnie [ cyt. za 
JAGODZIŃSKI, RAKOWSKA 1996). Poszukiwane są formy o zawartości włókna poniżej 
58 mg·g-1 ziarna. Zawartość włókna u badanych obiektów zawierała się w prze
dziale od 55,5 u DL 67/176 do 59,5 mg·g-1 ziarna u 'Tiroler' (tab. 1). 

Pod względem cech technologicznych na wyróżnienie zasługuje ród 
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SMH-01, którego cechowała wysoka zawartość białka ogólnego (15,4%) i lizyny 
w ziarnie (5,02 mg·g-1 ziarna) oraz wysoka wartość masy 1000 ziaren . 
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Podobieństwo badanych form żyta jarego pod względem analizowanych cech 
Similarity spring rye genotypes in regard to the investigated traits 

Na rys. 1 przedstawiono dendrogram dla 20 form żyta jarego wykonany 
metodą skupień Warda na podstawie badanych cech jakościowych ziarna. Den
drogram przecięto linią prostą na poziomie F

0
, otrzymując skupienia genotypów 

zawieszone na odpowiednich gałęziach. Analizując otrzymane wyniki można zau
ważyć, że pewne genotypy stanowią samodzielne grupy jednorodne, a inne tworzą 
grupy o dużym fenotypowym podobieństwie. Im bliższe jest położenie względem 
siebie grup, tym większe podobieństwo między grupami. Otrzymano jedenaście 
grup jednorodnych, z czego aż osiem stanowią pojedyncze genotypy. Najbardziej 
podobne do siebie, pod względem badanych cech jakościowych, okazało się 7 
populacji żyta jarego stanowiących ostatnią grupę. Oddzielne grupy tworzą rów
nież 'Somro', 'Strzekęcińskie' i SMH-02 oraz 'Ludowe' i 'Karlshulder'. 

Wnioski 

l. Ocena badanych materiałów pod względem cech technologicznych, mają
cych wpływ na wartość żywieniową, pozwoliła na wyodrębnienie cennych 
obiektów dla hodowli, z uwagi na stosunkowo wysoką zawartość białka 
ogólnego oraz aminokwasu ograniczającego - lizyny. 
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2. Na wyróżnienie zasługuje ród SMH-01, którego cechowała wysoka zawar
tość białka ogólnego (15,4%) i lizyny w ziarnie (5,02 mg·g-1 ziarna) oraz 
wartość masy 1 OOO ziaren. 

3. Na podstawie analizy skupień wyodrębniono jedenaście samodzielnych grup 
jednorodnych, z czego aż osiem stanowią pojedyncze genotypy. 

4. Najbardziej podobne do siebie, pod względem badanych cech jakościowych 
okazało się 7 populacji żyta jarego - DL 67/176, DL 67/190, 'Tiroler 
Smolicki', 'Iosevschi', 'Priaborschi', 'Gazelle', 'Bred Bosch'. Oddzielne 
grupy utworzyły również 'Somro', 'Strzekęcińskie' i SMH-02 oraz 'Ludowe' 
i 'Karlshulder'. 
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Streszczenie 

Celem pracy była ocena podobieństwa 20 kolekcyjnych form żyta jarego 
pochodzących z różnych stref klimatycznych na podstawie kilku cech technolo
gicznych z wykorzystaniem analizy skupień Warda. Doświadczenia polowe zakła
dano metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach w dwóch miejscowoś
ciach przez trzy lata. Analizowano masę 1000 ziaren (g), masę hektolitra (kg) 
oraz zawartość białka ogólnego (% ), lizyny (mg·g-1 ziarniaków) i włókna (mg·g-1 

ziarniaków). 
Analiza wariancji wykazała istotne zróżnicowanie środowisk dla wszystkich 

badanych cech. Stwierdzono również istotne zróżnicowanie badanych genotypów 
żyta jarego dla wszystkich badanych cech, za wyjątkiem zawartości włókna w ziar
nie. Dla analizowanych cech technologicznych ziarna, oprócz zawartości włókna 
w ziarnie, wystąpiła również istotna interakcja genotypowo-środowiskowa. Wy
kreślony dendrogram według metody najdalszego sąsiedztwa Warda pozwolił na 
podział badanych obiektów na grupy i określenie odległości między nimi. Otrzy
mano jedenaście grup jednorodnych, z czego aż osiem (SMH-01, 'Gotav', 'Sa
rom', Petka, 'Żyto jare P. Grandosa', 'Zenit', 'Wrens Abruzzi', Tirolcr') stanowią 
pojedyncze genotypy. Najbardziej podobne do siebie, pod względem badanych 
cech jakościowych, okazało się 7 populacji żyta jarego: DL 67/176, DL 67/190, 
Tiroler Smolicki', 'Tosevschi', 'Priaborschi', 'Gazelle', 'Bred Bosch'. Następne 2 
oddzielne grupy utworzyły również: 'Somro', 'Strzekęcińskic' i SMH-02 oraz '[ ,u
dowe' i 'Karlshulder'. 

EVALUATION OF SPRING RYE FORM SIMILARITY 
ON THE BASIS OF SELECTED TECHNOLOGICAL TRAITS 
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Summary 

The aim of study was to evaluate the similarity of 20 spring ryc forms 
originating from different climatic zones for severa! technological charactcrs with 
the use of Ward's cluster analysis. Field experiments were conducted for three 
years using a randomised complete błock design with four replications at two 
sites. 1000 grain weight, a hectolitre weight, protein, lysine and fiber contcnts in 
grain were analysed. 

Variance analyses showed significant differcntiation of cnvironments for 
investigated traits. Significant differentiation of genotypes and genotypc X envi
ronment interaction for all traits, except of the fiber con tent, followed the cluster 
analysis to divide the genotypes into groups and to determine distances bctwcen 
them. Out of eleven homogeneous groups, eight were of single geno typcs 
(SMH-01, 'Gotav', 'Sorom', 'Petka', 'Żyto jare P Grandosa', 'Zenit', 'Wrens 
Abruzzi', 'Tiroler'). Very similar to cach other were 7 populations of spring ryc: 
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DL 67/176, DL 67/190, 'Tiroler Smolicki', 'Tosevschi', 'Priaborschi', 'Gazelle', 
'Bred Bosch'. The populations 'Somro', 'Strzekęcińskie', SMH-02, 'Ludowe' and 
'Karlshuldcr' formed another 2 separate groups. 
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