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Wstęp 

Bodźce środowiskowe działające na rośliny ozime jesienią stymulują rozle
gle i różnorodne procesy przystosowawcze. Osiągnięcie pełnej odporności wyma
ga jednak czasu, zwanego powszechnie okresem aklimatyzacji. W warunkach 
naturalnych aklimatyzacja rozpoczyna się w bliskich zeru temperaturach dodat
nich (faza pierwsza). Z nastaniem mrozu rozpoczyna się faza druga. Poziom 
odporności uzyskany w jej wyniku zależy od odporności już nabytej [L1v1NGSTON 

1996). Zdolność roślin do aklimatyzacji jest cechą gatunkową. Pszenica aklimaty
zuje się szybciej niż pozostałe gatunki zbóż ozimych [HóMMO 1994]. W obrębie 
odmian i rodów tego samego gatunku różnice w tempie i przebiegu aklimatyzacji 
również mogą być znaczne [GUT, WITKOWSKI 1987] co w konsekwencji prowadzi 
do zróżnicowanej ich mrozoodporności, gdyż obie te cechy są ściśle skorelowane. 
Ocena mrozoodporności wykonywana dla potrzeb hodowli obejmuje co roku 
inny, wynikający z programów hodowlanych zestaw genotypów. Stanowi ona ele
ment prac hodowlanych o istotnym znaczeniu w rejonizacji przyszłych odmian i 
winna pozwalać na prognozowanie ich reakcji na niekorzystne czynniki działające 
na rośliny podczas zimy. Z tego względu stosuje się w tych badaniach naturalne 
warunki wzrostu i aklimatyzacji, tak aby otrzymane wyniki były możliwie jak naj
bardziej zbliżone do danych uzyskiwanych w warunkach polowych. 

Dlatego istotne jest poznanie reakcji rodów na zmienne warunki aklimaty
zacji , tak aby możliwa była prawidłowa interpretacja uzyskanych wyników oceny 
mrozoodporności i wytypowanie form najlepiej przystosowanych do niekorzyst
nych warunków zimowania. 

Celem badań prowadzonych w latach 1996-2001 było porównanie mrozo
odporności rodów hodowlanych pszenicy w różnych warunkach jesiennego wzro
stu i aklimatyzacji oraz określenie w jaki sposób zmienne warunki klimatyczne 
wpływały na poziom mrozoodporności ocenianych form. 

Materiał i metody 

Materiał do badań stanowiły rody z doświadczeń hodowlanych poprzedzają
cych badania rejestrowe. Doboru obiektów dokonano zatem w oparciu o poziom 
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innych cech użytkowych. Oceniano 44 rody hodowlane pszenicy, badane w trzech 
zestawach: zestaw pierwszy liczący 18 rodów i oceniany w latach 1997-1999, 
zestaw drugi - 16 rodów badanych w latach 1998-2000 i zestaw trzeci 10 rodów 
ocenianych w latach 1999-2001. Przyjęty układ doświadczeń pozwalał śledzić 
zarówno reakcję tych samych genotypów na różne warunki pogodowe jak i reak
cję różnych form na te same warunki. 

Mrozoodporność badanych rodów oceniano zmodyfikowaną metodą KOCHA 
i LEHMANA [1969], opisaną szczegółowo we wcześniejszych pracach [GuT, WITKO
WSKI 1987]. Moment mrożenia ustalano na podstawie przebiegu aklimatyzacji, 
starając się aby wypadał w trakcie trwania temperatury ujemnej. Jako tempera
turę krytyczną przyjmowano -l8°C. Miarą mrozoodporności był procent roślin 
żywych po przemrożeniu w odniesieniu do początkowej liczby siewek. Analizo
wano zmiany temperatury w okresie jesienno-zimowym jako czynnika decydują
cego o kształtowaniu się mrozoodporności ocenianych genotypów. Na wykresach, 
dla większej ich czytelności, posługiwano się średnimi temperaturami dekadowy
mi. 

Wyniki i dyskusja 

Mrozoodporność ocenianych rodów przedstawiono na rysunku la, b, c 
natomiast rozkład średnich temperatur dekadowych w okresie od siewu do mro
żenia ilustruje rysunek 2. 

Rysunki obrazują nie tylko zmienność mrozoodporności tych samych rodów 
w zależności od warunków aklimatyzacji, ale także reakcję różnych genotypów na 
te same warunki pogodowe. Zróżnicowana reakcja ocenianych rodów na te same 
warunki pogodowe była widoczna we wszystkich tych latach w których oceniano 
po dwa lub trzy zestawy, tj. 1998, 1999, 2000. Te same warunki aklimatyzacji 
niekiedy powodowały zróżnicowanie ocenianych rodów pod względem mrozood
porności, a niekiedy poziom tej cechy był wyrównany. Zjawisko to było 

szczególnie wyraźne w latach 1998 i 2000. Z przedstawionych na rysunku 2 
danych wynika, że rozkłady temperatur w poszczególnych latach różniły się dość 
wyraźnie i trudno na tej podstawie określić typ pogody pozwalający na maksymal
ną ekspresję mrozoodporności. Można stwierdzić, że zbyt niskie temperatury har
towania wpływają niekorzystnie na poziom mrozoodporności (rok 1997), korzyst
ne zaś było hartowanie w temperaturach ujemnych bliskich zera (lata 1999, 
2000). Podobne wyniki uzyskano we wcześniejszych badaniach. 

Rysunki la, b, c wykazują również zmienność mrozoodporności w latach w 
zależności od ocenianego zestawu genotypów. Niewątpliwie różnice te wynikają z 
faktu iż w każdym cyklu badano inny zestaw genotypów, o różnej zdolności do 
aklimatyzacji. Nie można jednak wykluczyć, iż pewien wpływ na poziom mrozo
odporności mogły mieć także inne czynniki związane z zachwianiem równowagi 
ekologicznej i skażeniem środowiska naturalnego co wykazały prace PRASILOVEJ i 
in. [1997] oraz VE1sz i in. [1996]. Wprawdzie w niniejszej pracy zagadnienie to nie 
było badane, ale ponieważ badania prowadzono metodą połowo-laboratoryjną, w 
której rośliny rosną i aklimatyzują się w naturalnych warunkach należy brać pod 
uwagc; także i ten element. 
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b. Drugi zestaw rodów; Second set of strains 
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c. Trzeci zestaw rodów; Third set of strains 
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nr rodu; number of strain 

Mrozoodporność rodów pszenicy w latach 1997-2001 
Frost resistance of wheat strains in 1997-2001 years 

' 

Tabela 1; Table 1 

Wartości średnie, zakresy i współczynniki zmienności (CV%) 
mrozoodporności badanych rodów 

Mean value, range and coefficient of variability (CV%) of investigated strains 

Lata; Years 1997 1998 1999 2000 2001 

Liczba rodów; Number of strains 18 35 45 36 JO 
Średnia; Mean 6,58 44,14 41,05 36,43 65,04 
Zakres; Range 0,1-28,7 0,1-83,3 13,8-83,5 16,1--óS,9 49,6-86,7 
CV(%) 32,50 7,78 4,23 7,05 6,42 
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Rys. 2. 

Fig. 2. 
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Średnie temperatury dekadowe w okresie wzrostu i aklimatyzacji w latach 
1997-2001 

The mean decades temperatures in 1997-2001 years 

Parametry zestawione w tabeli 1 pozwalają stwierdzić, iż najpełniej różnico
wały oceniane rody w latach 1998 i 1999, natomiast najwyższy poziom mrozoodp
orności obserwowano w roku 2001. Rok 1997 okazał się zdecydowanie niekorzys
tny co przejawiło się zarówno w bardzo niskiej średniej jak i w wąskim zakresie. 

Zmienność klimatu sprawia że w ocenie mrozoodporności metodami poło
wo laboratoryjnymi uzyskiwane wyniki mogą nie odzwierciedlać w pełni odpor
ności na niekorzystne warunki zimowania ocenianych obiektów. Poważną trud
ność stanowi tu wybór właściwego momentu mrożenia i temperatury krytycznej. 
Uniezależnienie od przebiegu pogody daje prowadzenie oceny mrozoodporności 
w fitotronie. Dobór programu hartowania będzie w tym przypadku zależał od 
celu wykonywanych oznaczeń. W ocenie prowadzonej dla potrzeb hodowli naj
istotniejsze jest maksymalne zróżnicowanie ocenianych obiektów. Obserwowano 
je w latach 1998 i 1999. Decydujące dla poziomu mrozoodporności były okresy 
oznaczone na wykresach linią ciągłą - programy fitotronowego hartowania winny 
zatem stanowić ich odzwierciedlenie skrócone zgodnie z wymogami dyktowanymi 
pracą w fitotronie. Należy jednak brać pod uwagę indywidualną reakcje rodów na 
warunki hartowania - w przypadku materiałów hodowlanych jednorazowa ocena 
fitotronowa może okazać się nie wystarczająca i korzystne byłoby przynajmniej 
dwukrotne ocenianie tych samych form, ale w różnych warunkach hartowania. 

Wnioski 

1. Aklimatyzacja w latach 1998 i 1999 najlepiej różnicowała oceniane rody, 
najwyższy zaś poziom mrozoodporności obserwowano w roku 2001. 

2. W ocenie prowadzonej dla potrzeb hodowli najistotniejsze jest maksymalne 
zróżnicowanie ocenianych obiektów, wydaje się zatem, że najkorzystniejszy 
będzie model wzorowany na przebiegu pogody w latach 1998 i 1999. 

3. W przypadku materiałów hodowlanych jednorazowa ocena fitotronowa 
może okazać się nie wystarczająca i korzystne byłoby przynajmniej dwukro
tne ocenianie tych samych form, ale w różnych warunkach hartowania. 
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Streszczenie 

Celem badań prowadzonych w latach 1996-2001 było porównanie 
mrozoodporności rodów pszenicy ozimej w różnych warunkach wzrostu jesien
nego i aklimatyzacji. Materiał badawczy stanowiły rody hodowlane pszenicy ozi
mej . Mrozoodporność oznaczano połowo-laboratoryjną metodą Kocha. Odpor
ność na mróz wyrażano w procentach przeżywalności. Otrzymane wyniki suge
rują, że warunki pogodowe w latach 1998 i 1999 sprzyjały zróżnicowaniu bada
nych obiektów, natomiast najwyższą mrozoodporność obserwowano w roku 2001. 
Uzyskane rezultaty mogą okazać się pomocne przy opracowywaniu programów 
klimatycznych przy hartowaniu prowadzonym w warunkach fitotronowych. 

THE EVALUATION OF FROST RESISTANCE 
OF WINTER WHEAT BREEDING STRAINS IN DIFFERENT 

CONDITIONS OF AUTUMN AND WINTER 

Magdalena Gut 
Department of Cereals, Branch Kraków 

Plant Breeding and Acclimatization Institute, Radzików 

Key words: frost rcsistance, acclimation, winter wheat 



152 M. Gut 

Summary 

The aim of research carried out in 1996-2001 years was the comparison of 
frost resistance of winter wheat strains in different conditions of autumn growth 
and acclimation. 

The examined materiał comprised wheat breeding strains. Experiments 
were carried out in 4 cycles (3 years each). The frost resistance was examined 
with the field-Iaboratory Koch's method. The measure of the frost resistance was 
the percentage of survival. The obtained results suggest that the weather condi
tions in 1998 and 1999 were favourable for differentiation of the strains exa
mined in that period, whereas the highest frost resistance was obserwed in 2001. 
1t seems therefore that the obtained results may prove useful for working out the 
programme of hardening in fitotron. 
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