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Formułowanie postulatów wzmocnienia określonych kierunków w ho- 

dowli roślin zbożowych, a zwłaszcza programowanie nowych opracowań 

nie jest sprawą łatwą. Wymika to z wieloletności opracowań hodowlanych. 

Znaną jest rzeczą, że obecnie podjęte prace hodowlane mogą dać efekty 

produkcyjne za lat kilkanaście, a w sporadycznych jedynie przypadkach 

za lat kilka. Stąd niesłychanie ważne dla hodowli roślin są dyskusje nad 

perspektywą produkcyjną zbóż na lata odległe, nie objęte planowaniem 

gospodarczym. Z trafnie wypracowanych prognoz wynikać będą zadania 

hodowlane. 

Nie zaczynamy oczywiście wszystkiego od początku. O obecnej sytuacji 

w hodowli zbóż dyskutować będziemy w sekcjach. W referacie chciałbym 

poruszyć kilka spraw, które moim zdaniem mogą mieć poważniejsze 

znaczenie w planowaniu prac hodowlanych dla zabezpieczenia per- 

spektyw produkcyjnych. O potrzebie dyskusji nad perspektywami dal- 

szymi od oficjalnego planowania państwowego utwierdziło nas to, że przed 

kilkunastu laty nie przewidzieliśmy w pełni nagłego wzrostu produkcji 

nawozów mineralnych i w konsekwencji mamy kilkuletnie trudności 

z odmianami zagranicznymi. Odmiany zagraniczne, zwłaszcza zbóż ozi- 

mych stwarzały od dawna i będą stwarzać ryzyko produkcyjne w naszym 

klimacie. I stąd istnieje bezwzględna konieczność oparcia produkcji zbóż, 

zwłaszcza ozimych, o odmiany krajowe — odmiany, które swą plennością 

dostosowane będą do poziomu produkcyjnego rolnictwa, a zarazem dzięki 

przystosowaniu nie będą podatne na wpływ czynników zwiększających 

ryzyko produkcji. 

Podstawę dyskusji o zadaniach hodowalnych stanowić winno przewi- 

dywanie roli zbóż w produkcji roślinnej oparte o stwierdzone tendencje 

występujące w krajach rolniczo bardziej rozwiniętych niż Polska, 

z uwzględnieniem pewnych elementów porównywalnych, np. klimatu. 

W krajach intensywnie rozwijających rolnictwo i w krajach o wysokiej 

produkcji rolniczej, plony zbóż zwiększają się na ogół szybciej niż plony 

ziemniaków i buraków. W Belgii, Danii, Szwecji i NRF średnie plony psze- 

nicy wyraźnie-przekroczyły 40 q z ha, a w Holandii dochodzą do 50 q z ha. 

W Holandii także plony jęczmienia są duże, ponad 40 q z ha.
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Również w Polsce tempo wzrostu plonów zbóż jest wysokie. Szybszy 

niż w Polsce wzrost plonów pszenicy w okresie powojennym obserwujemy 

tylko w Bułgarii, Jugosławii i Francji. Wyraźnie wyższą dynamikę wzrostu 

plonów jęczmienia stwierdzono jedynie we Francji. We wzroście plonów 

żyta nieznaczną przewagę ma Dania i NRF. Plony owsa najszybciej wzra- 

stają w Polsce. Jeśli do statystyki włączymy plony urodzajnego r. 1968, to 

generalnie można stwierdzić, że dynamika wzrostu plonów zbóż w kraju 

Tabela la. Plony niektórych ziemiopłodów 
  

Pszenica 
  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

zl hawąq w % — okres przedwojenny = 100 

Kraje 

okres 1948 1956 1961 1948 1956 1961 

przedwojenny 1952 1960 1961 1952 1960 1965 #761 

Austria 16,7 171 22,7 25,5 33,1 102,4 135,9 152,7 198,2 

Belgia 26,9 32,2 35,9 38,3 36,1 119,7 133,4 142,4 134,2 

Bułgaria 12,8 12,4 16,3 18,1 30,5 96,9 127,3 141,4 238,3 

Czechosłowacja 17,1 19,0 -21,2 24,1 27,1 1111 124,0 140,9 158,5 

Dania 30,4 36,5 39,7 41,3 46,2 120,1 130,6 135,8 152,0 

Francja 15,6 18,3 23,5 29,3 36,6 117,3 150,6 187,8 234,6 

Holandia 30,3 36,4 40,4 43,7 48,0 120,1 133,3 144,2 158,6 

Jugosławia 11,4 11,9 15,2 17,9 25,9 104,4 133,3 157,0 227,2 

NRD 24,6 26,2 31,2 31,5 37,8 106,5 126,8 128,0 153,6 

NRF 22,1 26,2 31,9 33,1 41,2 118,5 144,3 149,8 186,4 

Polska 11,9 12,5 161 19,7 22,4 105,0 135,3 165,5 188,2 

Szwecja 24,0 20,9 23,5 32,4 43,8 87,1 97,9 135,0 1825 

Węgry 13,7 13,8 15,0 18,6 25,8 100,7 109,5 135,8 188,3 

ZSRR 7,9 7,8 10,5 97 11,5 98,7 132,9 122,8 145,5 

, 

Tabela 1b. Plony 

Jęczmień 

zlhawą w % — okres przedwojenny = 100 
Kraje — 

okres 1948 1956 1961 1948 1956 1961 

przedwojenny 1952 | 1960 | 1965 28 1952 1960 1965 , 1967 

Austria 17,6 16,4 23,3 266 33,0 93,2 132,4 151,1 187,5 

Belgia 26,3 29,8 34,5 36,9 39,4 113,3 131,2 140,3 149,8 

Bułgaria 13,4 13,8 18,2 20,5 25,4 103,0 135,8 153,0 189,6 

Czechosłowacja 17,0 17,3 21,2 22,6 27,2 101,8 124,7 132,9 160,0 

Dania 29,8 34,5 35,3 38,5 37,5 115,8 118,4 129,2 125,8 

Francja 14,5 161 251 27,5 35,2 111,0 173,1 189,6 242,7 

Holandia 27,9 33,4 390 39,8 41,8 119,7 139,8 142,6 149,8 

Jugosławia 9,6 10,1 13,3 15,1 17,7 105,2 138,5 157,2 184,3 

NRD 23,4 22,9 28,9 29,5 34,9 97,9 123,5 126,1 149,1 

NRF 21,0 23,9 29,3 30,1 36,2 113,8 139,5 143,3 172,4 

Polska 11,8 12,7 16,2 -19,4 21,6 107,6 137,3 164,4 183,0 

Szwecja 21,1 21,7 23,3 28,4 31,3 102,8 110,4 134,6 148,3 

Węgry 13,0 14,4 17,9 188 207 110,8 137,7 144,6 159,2 
10,7 7,4 11,4 11,0 12,9 691 106,5 102,8 120,6 ZSRR 
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jest bardzo wysoka. W stosunku do r. 1967 plony zbóż w r. 1968 wzrosły 

o 1,8 q z ha. Zwiększyła się także o 1%/o powierzchnia zasiewów i w 1968 r. 

zbieraliśmy zboża z 8216 tys. ha. Wyraźnie powiększył się areał pszenicy 

— o 7,3%/0. Według M. Soleckiego [23] zbiory z 1968 r. ocenia się na 

18 180 tys. ton. Zwyżka w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 1720 tys. 

ton (tab. la-c). 

(na przykładzie wybranych krajów Europy) 
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

Żyto 

z l ha w q w % — okres przedwojenny = 100 

— 1948 1956 1961 1948 1956 1961 
ребре 1952 1960 1965. | 1967 1952 | 1960 1965 | 1967 

14,7 14,9 19,6 21,8 27,1 101,4 133,3 148,3 184,3 

23,9 26,1 29,2 29,9 33,3 109,2 122,2 125,1 139,3 
10,9 10,6 10,1 9,9 11,9 97,2 92,7 90,8 109,2 
16,0 17,5 19,7 20,9 21,4 109,4 123,1 130,6 133,7 
17,8 23,7 26,4 29,1 31,9 133,1 148,3 163,5 179,2 

11,6 11,5 13,3 15,6 19,5 99,1 114,6 134,5 168,1 
22,7 25,9 28,9 29,1 32,7 114;1 111,6 128,2 144,0 
8,2 9,2 10,2 10,4 12,4 112,2 124,3 126,8 151,2 
17,1 19,5 21,1 21,2 26,6 114,0 123,4 124,0 155,5 
18,5 22,1 26,4 26,6 32,4 119,4 142,7 143,8 175,1 
11,2 12,6 14,6 16,4 17,9 112,5 130,3 146,4 159,8 

19,3 20,2 20,9 24,5 31,6 104,7 108,3 126,9 163,7 

10,9 12,4 11,4 10,8 11,0 113,8 104,6 99,1 100,9 

9,0 7,5 8,9 9,2 10,4 83,3 98,9 102,2 115,5 

niektórych _ ziemiopłodów sz sa 

sa | Owies 

zlhaw a w % — okres przedwojenny = 100 

1948 1956 1961 1948. 1956 1961 

и 1952 | 1960 | 1965 | 1967 1952 1960 1965 | 1967 

15,2 13,5 19,4 21,9 27,1 88,8 127,6 144,1 178,2 
26,8 27,9 39,9 33,5 . 34,1 104,1 115,3 125,0 127,2 

8,2 9,3 11,0 10,0 13,7 113,4  134,1 121,9 — 167,0 
16,2 15,8 18,3 18,9 22,1 97,5 113,0 116,7 136,4 

26,8 31,7 32,2 37,2 38,2 118,3 120,1 138,8 142,5 

13,9 14,4 18,5 20,7 27,0 103,6 133,1 148,9 194,2 
25,5 29,4 31,1 37,8 41,5 115,3 122,0 148,2 162,7 

8,7 8,1 10,3 10,7 12,1 93,1 118,3 122,9 139,0 

21,5 218 24,9 267 31,3 101,4 — 115,8 124,2 145,6 

20,2 22,2 26,0 28,8 33,7 109,9 128,7 142,6 166,8 

11,4 13,1 15,2 17,1 19,7 114,9 133,3 150,0 172,8 

18,9 163 18,1 25,6 31,1 86,2 95,8 — 135,4 _ 164,5 

12,1 12,1 14,1 11,6 15,6 100,0 116,5 95,9 128,9 

8,3 7,1 9,1 8,3 13,3 85,5 109,6 100,0 160,2 
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Tabela 1c. Plony 

Ziemniaki 
    

    

  

        

    

  

    

    

zlhawą w % — okres przedwojenny = 100 
Kraje 

okres 1948 1956 1961 1948 1956 1961 

przedwojenny 1952 1960 1965 1952 1960 1965. 1287 

Austria 137 130 197 200 228 94,9 143,8 146,0 166,4 

Belgia 201 236 229 256 250% 117,4 113,9 127,4 124,4 

Bułgaria 56 86 89 86 105 153,6 158,9 153,6 187,5 

Czechosłowacja 135 116 121 114 138 85,9 89,6 84,4 102,2 

Dania 170 192 206 210 226 112,9 121,2 123,5 132,9 

Francja 113 122 154 173 200 108,0 136,3 153,1 177,0 

Holandia 196 251 260 303 361 128,1 132,6 154,6 184,2 

Jugosławia 62 65 100 87 85 104,8 161,3 140,3 137,9 

NRD 173 161 171 166 205 93,1 98,8 95,9 118,5 

NRF 169 211 227 247 340 124,8 134,3 146,1 201,2 

Polska 121 115 131 154 176 95,0 108,3 127,3 145,4 

Szwecja 140 137 135 175 227 97,8 96,4 125,0 162,1 

Węgry 73 68 105 79 89 93,1 143,8 108,2 121,9 

ZSRR 70 93 94 94 114 132,8 134,3 134,3 162,8 

Źródło: Rocznik Statystyczny, 1968  — 4 przeciętna z 3 lat. 

Z tych na ogół znanych stwierdzeń wynika problem bardzo ważny. 

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy duża dynamika wzrostu plonowania 

zbóż jest zjawiskiem trwałym w naszym kraju i na całym świecie? Czy 

wzrastać będzie jedynie wysokość plonu z hektara, czy również powiększać 

się będą powierzchnie zasiewów? Odpowiedź na to pytanie może mieć duże 

znaczenie dla programowania rozwoju rolnictwa, a szczególnie ważna jest 

ona dla określenia problematyki badań naukowych i prac hodowlanych 

nad zbożami. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że odpowiadając twierdząco na obydwa py- 

tania przeciwstawiam się niektórym istniejącym poglądom. Na to, aby 

stwierdzić, że zarówno plony zbóż, jak i powierzchnie upraw będą się 

szybko powiększać — istnieją wystarczające przesłanki. Do głównych za- 

liczyć należy następujące: 

—- postęp genetyczny i hodowlany zbóż, a szczególnie pszenicy, jest 

w ostatnich latach bardzo duży, większy niż w innych roślinach 

skrobiowych; 

— technologia produkcji, konserwacji i spasania może Być całkowicie 

i dość tanio zmechanizowana; 

— zboże jest dogodnym towarem handlowym. 

Dwa pierwsze stwierdzenia wymagają szczegółowego omówienia.
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mektorych xzitemioploddw 

Buraki cukrowe 

. 2 1 Рама w % — okres przedwojenny = 100 

|| okres | 1948 | 1956 | 1961 1948 | 1956 | 1961 
przedwojenny 1952 1960 1965 RI 1952 1960 1965 287 

262 234 371 380 409 89,3 141,6 145,0 156,1 

290 362 381 423 487 124,8 131,4 145,9 167,9 

150 132 203 205 334 88,0 135,3 136,7 222,7 

286 231 271 270 368 80,2 94,7 94,4 128,7 

371 337 357 356 413 90,8 96,2 95,9 111,3 

276 279 321 373 404 101,1 116,3 135,1 146,4 

381 418 424 422 507 109,7 111,3 110,8 133,1 

188 133 244 278 353 70,7 129,8 147,9 187,8 

291 235 263 243 324 80,7 90,4 83,5 111,3 

356 331 369 370 466 93,0 103,6 103,9 130,9 

216 187 211 265 358 86,6 97,7 122,7 165,7 

365 342 381 363 462 93,7 104,4 99,4 126,6 

206 166 212 246 324 80,6 102,9 119,4 157,3 

133 141 184 165 229 106,0 138,3 124,1 172,2 

  

POTENCJALNA PRODUKCYJNOŚĆ PSZENICY 

Na temat potencjalnych możliwości produkcyjnych zbóż, zwłaszcza 

pszenicy, ukazała się duża liczba publikacji. Dosyć często cytuje się po- 

glądy de Vita z Wageningen w Holandii. Według tego autora rośliny zbo- 

żowe mogą wytworzyć ok. 25 t/ha masy ograniczonej. Taka jest ich po- 

tencjalna wydajność fotosyntetyczna. 20%/ asymilatów zużywają zboża na 

oddychanie, 20%/0 na wytworzenie korzeni i części pozostających na ścier- 

nisku — do zbioru pozostaje ok. 16 t suchej masy. Zboża podczas żniw 

zawierają ok. 15%/0 wody, a więc przeciętnie uzyskujemy 18-19 t ziarna 

i słomy. Teoretyczne obliczenia porównał de Vit z maksymalnymi plona- 

mi różnych rodzajów zbóż zebranych z pól doświadczalnych (tab. 2). 

Tabela 2. Plony z pól doświadczalnych 

  

    

  

Plon w q/ha 

Roślina 
ziarno | słoma ogółem 

Pszenica ozima 69 126 195 

Żyto ozime 59 91 150 

Owies 65, 108 173 

Jęczmień 65 73 138 
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Granice plenności odmian pszenicy zostały określone na ok. 70 q z ha, 
żyta — 60 q, jęczmienia i owsa na ok. 65 q. 

Tę prawidłowość obserwuje się nie tylko w Holanii. U różnych typów 
odmian łączny plon ziarna i słomy kształtuje się podobnie. U odmian 
intensywnych o krótkiej słomie stosunek ciężaru ziarna do słomy jest 
korzystniejszy przy wyższym plonie ziarna. U nas w kraju nie dokonano 

podobnych obliczeń. Z przeglądu przeprowadzonych doświadczeń wynika, 

że łączny plon ziarna i słomy jest niższy, choć istnieją sygnały, że uzyski- 

wanie plonów ok. 70 q pszenicy z ha jest możliwe. 

Osiągnięcia hodowlane i wyniki praktyczne uzyskiwane w gospodar- 

stwach rolnych wysoko produkcyjnych potwierdzają tezę de Vita o grani- 

cy produkcyjności badanych rodzajów zbóż. 

Analizując zagadnienie maksymalnej produkcyjności zbóż bada się 

reakcję odmian w stosunku do środowiska, a w szczególności analizuje si 

wpływ ilości składników pokarmowych na wysokość plonowania. Ogólnie 

przyjętym i chyba najlepszym kryterium stopnia intensywności jest zdol- 

ność wykorzystania dostarczonych nawozów azotowych. Obecnie atestuje 

się uprawiane w kraju odmiany i nowe rody oraz najlepsze odmiany nie- 

mieckie, radzieckie i szwedzkie w doświadczeniach o różnym poziomie na- 

wożenia. Nie znam sporządzonej syntezy wyników. Ta sprawa będzie od- 

dzielnie omawiana. Z przeglądu liczb uzyskanych w 1968 r. można ogólnie 

stwierdzić, że: 

a) plony najlepszych odmian w niektórych tylko rejonach, np. w rejo- 

nie Żuław, dochodziły do 64-66 q ziarna z ha; 

b) prawie we wszystkich rejonach najlepsze odmiany wydały ponad 

40 q ziarna z ha; 

c) do najwyżej plonujących należą odmiany NRD: Fanal, Poros, Eros, 

szwedzka — Starke, w niektórych rejonach Heines VII; 

d) szereg nowych odmian krajowych plonuje podobnie jak zagraniczne; 

e) zwiększenie nawożenia azotem z 80 do 100 kg czystego składnika 

na 1 ha nie wpłynęło na podniesienie plonów atestowanych odmian, stwier- 

dza się nawet obniżenie plonu ziarna. Jedynie w suchszym rejonie — Zie- 

lona Góra, Poznań, Bydgoszcz — dodatkowa dawka 40 kg azotu wpłynęła 

na podniesienie plonu odmian o 8-10 q, z tym jednak, że plony najlepszych 

w tym rejonie odmian nie przekroczyły 50 q/ha. 

Jeśli za stopień intensywności zbóż przyjąć wskaźnik wysokości pro- 

dukcyjnego wykorzystania nawożenia azotowego, to należy stwierdzić, 

że pszenice ozime krajowe, z NRD, szwedzkie, francuskie oraz radzieckie 

nie wykorzystują wyższych dawek nawozów azotowych jak 60-90 kg 

w czystym składniku. W optymalnych warunkach górna granica ich pro- 

dukcyjności nie przekracza 70 q z ha. 

Istnieje jednak pewna liczba danych, świadczących o tym, że pszenica 

może zńacznie wyżej plonować. Amerykanie donoszą, że ich nowa odmiana 

Gains może dać do 100 q ziarna z ha, a w warunkach nawadniania nawet
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o kilkanaście kwintali powyżej 100. W jednym z numerów czasopisma : 
naukowego ,,Nature” z sierpnia 1968 r. opisana jest współpraca CIMMYT 
(Centro International de Mejoramento de-Maiz Y Trigo) w Meksyku 
z instytutami badawczymi Indii (IARI — Indian Agriculture Institute, 
IRRI — International Rice Reaserch Institute) w celu podniesienia pro - 
dukcji pszenicy. W Meksyku (a również w USA) trwają intensywne prace 
genetyczne i hodowlane nad pszenicami półkarłowymi i karłowymi. Z do- 
niesień wynika, że produkcyjność tych typów pszenic jest bardzo wysoka. 
Coraz wyraźniej krystalizuje się pogląd, że z tych właśnie typów można 
wyhodować odmiany bardzo wysoko plonujące. Z.artykułu w „Nature” 
wynika, że w 1967 r. w Indiach obsiano sprowadzonymi z Meksyku odmia- 
nami 2 mln. hai zebrano 17 mln. ton ziarna, czyli 85 q z ha. Należy przy- 
puszczać, że plantacje pszenicy były w większości nawadniane, jeśli jednak 
weźmie się pod uwagę niską kulturę rolną Indii, to wynik jest nieoczeki- 
wany. Na ten temat ukazało się w prasie szereg artykułów, czasem bar- 
dzo optymistycznych, anonsujących nawet perspektywy eksportu pszenicy 
z Indii. Podobne wyniki uzyskano również w Pakistanie. 

Perspektywy hodowlane, wynikające choćby tylko z tych przykładów, 
są interesujące i w wielu krajach nacisk na wyhodowanie bardzo wysoko 

plonujących odmian są duże. Wyraźne postulaty w odniesieniu do hodowli 
zgłaszane są również w NRD, Holandii, Francji. 

Prace nad hodowlą bardzo intcasywnych odmian nie są jeszcze w Eu- 

ropie zaawansowane. Po to, aby nie pozostać w tyle, istnieje pilna potrzeba 

rozpoczęcia planowego i od początku skoordynowanego działania. 

Dla poważnego rozpoczęcia prac nad perspektywicznymi odmianami 

zbóż konieczne będzie znaczne wzmocnienie problematyki biologicznej, 

a zwłaszcza fizjologicznej. Sama biologiczna definicja intensywności zbóż 

nastręcza niemałe trudności. Do intensywnych odmian zaliczamy te, które 

wyraźnie zwiększają plon ziarna w miarę wzrostu nawożenia i są zdolne 

wydać wysoki plon ziarna. Rozumiemy również, że na te odmiany nie 

działają lub działają w małym stopniu czynniki ograniczające wysokość 

plonowania, takie jak: choroby i szkodniki, wymarzanie, wyleganie, okre- 
sowy brak lub nadmiar opadów itd. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że 

ograniczenia wylegania poprzez hodowlę niskosłomych odmian ma także 

aspekt biologiczny. Chodzi mianowicie o zmianę w propocjach rozdziału 

asymilatów na wykształcenie słomy i ziarna. Słuszne wydaje się twier- 
dzenie, że wydajność sumaryczna asymilacji jest podobna u odmian 

ekstensywnych i intensywnych (jeśli za wydajność przyjąć ciężar suchej 

masy ziarna i słomy). Różnice polegać będą przede wszystkim na rozdziale 

asymilatów. Hipoteza ta nie jest jeszcze dostatecznie sprawdzona doświad- 

czalnie i prawdopodobnie stwierdzi się istnienie szeregu czynników mody- 
fikujących tę zależność. 

Rozwiązania powyższe niewiele wnoszą nowego do metody hodowli. 

Na stopień intensywności na ogół atestowane są już uformowane linie
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i rody. Właściwości biologiczne intensywnych form winny być szczegółowo 

poznane, aby móc dobierać do krzyżowań właściwe odmiany i według 

opracowanych kryteriów fizjologicznych przeprowadzać prace selekcyjne. 

Opracowanie fizjologicznych komponentów plonów i sformułowanie kry- 

teriów selekcji jest tym pilniejsze, że coraz wyraźniej zawodzą kryteria 

morfologiczne. Dla przykładu podam, że stopień krzewienia się roślin 

zbożowych do niedawna był wiązany z intensywnością. Przyjmowano, że 

im bardziej intensywna odmiana, tym słabsze krzewienie. Istotnie, rośliny 

intensywnych odmian niemieckich, a zwłaszcza włoskich, wykształcają 
małą liczbę żdźbeł, natomiast ekstensywne pszenice wykształcają ich kil- 

ka lub nawet kilkanaście. Okazało się jednak, że amerykańskie i meksy- 

kańskie nowe bardzo intensywne odmiany krzewią się dość silnie. 

Przedstawieniem kilku obserwacji (tab. 2) chciałbym zwrócić uwagę 

na niektóre właściwości biologiczne kilku pszenic, które mogą mieć zna- 

czenie hodowlane. 

Pszenice o różnym typie intensywności bardzo wyraźnie różnią się 

długością okresu wykształcania ziarniaków wyrażoną liczbą dni od 

kwitnienia do dojrzałości. Ostka Mikulicka jest odmianą wyraźnie eksten - 

sywną — wykształca ziarniaki w ciągu 30 dni, średnio intensywna Małgo- 

rzatka Udycka, Mira i Dańkowska 40 — w ciągu ok. 40 dni, Wysokolitewka 

od 30 do 40 dni; intensywne: San Pastore — 40-49, Mira — 56-58. Współza- 

leżność między intensywnością odmian a długością okresu wykształcenia 

ziarniaków wydaje się uzasadniona. Mutant nr 65, jeden z licznych 

analizowanych w Samodzielnej Pracowni Radiobiologii IHAR w Radziko- 

wie, odznacza się bardzo długim okresem wykształcania ziarna — 65-67 

dni. Przedłużenie okresu wykształcania ziarna odbywa się zwykle nie 

przez przedłużenie okresu wegetacji, odmiany te bowiem na ogół wcześnie 

kwitną. Wczesność kwitnienia jest cechą korzystną, gdyż odmiany ozime 

wcześnie kwitnące dobrze wykorzystują zimowe zasoby wody. 

Inną cechą, która jest związana z plennością odmian, jest zdolność 

wykształcania dużej liczby kłosów na jednostce powierzchni. Wartość 

kłosa może być wprawdzie różna w zależności od liczby ziarnia- 

ków i ciężaru 1000 ziarniaków, jednak ta współzależność może mieć 

dużą rolę. Na liczbę ziarniaków i ich ciężar można w pewnej mierze wpły- 

wać agrotechniką i nawożeniem. Modyfikowanie liczby kłosów nie jest 

łatwe. 

Przedstawienie tych obserwacji ma na celu uzasadnienie mojego wnio- 

sku, że należy zwiększyć zakres opracowań fizjologicznych mających zna- 

czenie dla hodowli roślin. Chodzi o uwzględnienie w badaniach genetycz- 

nych, fizjologicznych właściwości roślin i na podstawie uzyskanych wyni- 

ków określenie fizjologicznych metod taksonomicznych, przydatnych do 

prac hodowlanych. Prace tego typu już rozpoczęto, a wniosek dotyczy 

poważnego zwiększenia ich zakresu. 

Mówiąc o tym, że rozpoczęto opracowania fizjologiczne, mam na myśli
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glownie te prace, ktore wykonywane sa w kooperacji z hodowcami. 
W ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu lat ukazała się bardzo duża liczba 

prac z dziedziny fizjologii zbóż. Niestety, większość tych opracowań ma 

niewielkie znaczenie dla hodowli roślin, a także dla rolnictwa. 

Badania fizjologiczne, jeśli mają mieć znaczenie dla hodowli roślin, 

nie mogą być przeprowadzane na wyizolowanych, pojedynczych roślinach 

czy nawet w doświadczeniach wazonowych. Prawdziwsze, a więc bardziej 

przydatne dla hodowli byłoby przeliczenie efektu fotosyntezy nie na ro- 

ślinę, a na jednostkę powierzchni, z uwzględnieniem innych zjawisk fi- 

zjologicznych, wpływających na kształtowanie plonu. Dla hodowli byłyby 

niezwykle cenne te prace fizjologiczne, w których wykazano by skalę 

zmienności zjawisk fizjologicznych związaną z różnymi biotypami (ge- 

notypami) zbóż. 

ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI UPRAW ZBÓŻ 

Interesująca tendencja do powiększania powierzchni upraw roślin 

zbożowych — moim zdaniem — będzie się nasilać w miarę wzrostu plo- 

nów. Istnieją ku temu 2 wyraźne przyczyny. Jednostki pokarmowe i białko 

uzyskane z uprawy zbóż są tańsze od jednostek pokarmowych z upraw 

roślin okopowych. Mimo niewysokich plonów zbóż w kraju, koszty te 

i u nas kształtują się podobnie. Skrobia i białko zbóż są tanie dlatego, że 

można w pełni zmechanizować technologię produkcji, przechowywanie nie 

nastręcza trudności i użytkowanie, a szczególnie spasanie może być całko- 

wicie zmechanizowane. Brak sił roboczych w rolnictwie wpływa także na 

zwiększenie powierzchni upraw zbóż. Bogusławski i Debruck [6] oceniają, 

że zboża zajmują w NRF ponad 65/0 powierzchni uprawnej. Proces zwię- 

kszania powierzchni upraw zbóż w makroskali kraju może nie być szybki 

tam, gdzie występują niedobory paszy i wtedy dużą rolę mogą odgrywać 

rośliny okopowe o wiele wyżej plonujące niż zboża. W mikroskali gospo- 

darstw zachodzą procesy specjalizacji ze względu na obniżenie kosztów 

mechanizacji. To zjawisko obserwuje się wszędzie, również i u nas w kraju 

dyskutuje się o gospodarstwach zbożowych. W NRD organizuje się kom- 

binaty zbożowe obejmujące wiele gospodarstw. 

Nacisk ekonomiczny na specjalizację gospodarstw powoduje, że udział 

zbóż w produkcii polowej przekracza nawet 70 i 80%/0 powierzchni gruntów 

ornych. Ukazują się liczne opracowania naukowe, których wyniki przy- 

czyniają się do rewizji dawnych poglądów na wartość zalecanych zmia- 

nowań i płodozmianów. Stwierdza się, że możliwe jest utrzymanie żyzno- 

ści gleby i wysokich plonów w gospodarstwach zbożowych. Obserwowa- 

ne spadki plonów zbóż w dawnych płodozmianach wynikały z faktu, że 

przy niewielkich dawkach nawozów mineralnych obornik stanowił główne 

źródło składników mineralnych. Życie biologiczne gleby, sprawność gleby
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można utrzymać za pomocą nawożenia słomą, stosując co pewien czas 

nawozy zielone lub dawkę gnojownicy. 

Kiimpf [9] przez 10 lat porównywał plony zbóż w trójpolówce składa- 

jącej się z ziemniaków na oborniku, pszenicy i jęczmienia z poplonem 

ścierniskowym — z innym układem trójpolowym zbożowym, składającym 

się z owsa, pszenicy i jęczmienia, również z poplonem ścierniskowym. 

W trójpolówce zbożowej słomę przeorywuje się po żniwach. Autor do- 

ścierniskowym — z innym układem trójpolowym zbożowym, składającym 

polówkach są podobne i że nie ma podstaw do twierdzenia, iż po roślinach 

zbożowych plony zbóż będą niższe niż po okopowych należy tylko stosować 

właściwe nawożenie (słoma, nawóz zielony), staranną uprawę i chemiczną 

walkę z chwastami. 

Dla gospodarstw zbożowych proponowane są uproszczone zmianowa- 

nia, przy czym różne typy gleb wymagają odmiennych zaleceń, np.: a) rze- 

pak ozimy, żyto, owies, żyto; b) kukurydza na ziarno, jęczmień jary, ku- 

kurydza na ziarno, jęczmień jary, pszenica ozima; c) trawy nasienne, psze- 

nica ozima, jęczmień, buraki nasienne, pszenica ozima jęczmień jary. 

Wszystkie rośliny w zmianowaniu można zbierać jednym kombajnem [3]. 

Z tendencjami do organizowania gospodarstw zbożowych liczyć się 

należy również w kraju. Będą one — moim zdaniem — występować coraz 

wyraźniej, w miarę wzrostu plonowania zbóż, szczególnie wtedy, gdy 

ustanie import. Wynikają z tego nowe zadania dla hodowli roślin. Autorzy 
cytowanych prac zwracają uwagę na występujące w zmianowaniach zbo- 

zowych niebezpieczeństwo obniżenia plonu wskutek opanowania roślin 

przez szkodniki oraz choroby korzeni i podstawy źdźbła. W ostatnich 
latach ukazuje się coraz więcej publikacji z tego zakresu. 

WAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA HODOWLI ODPORNOŚCIOWEJ 

W Skandynawii nematody zbożowe w poważnym stopniu obniżają plo- 

ny. Badania odporności prowadzone są od dawna. Już badania Nilsso- 

nehlego wskazywały na istnienie wyraźnego zróżnicowania wśród Hete- 

rodera avene. Nilssonehle próbował wyodrębnić rasy. Wśród odpornych 

na nematody owsów polecany jest do prac hodowlanych Avena sterilis. 

Andersen stwierdził, że niektóre gatunki Aegilops zupełnie nie podlegają 

nematodom. Od kilku lat kontynuowane są badania ras nematod i określa- 

nie stopnia odporności odmian [2]. Dotychczasowe wyniki prac pozwalają 

stwierdzić, że w Szwecji występują dwie rasy nematod, przy czym wystę- 

pują one częściowo w różnych rejonach. Podlegają im w różnym stopniu 

odmiany owsa. Stwierdzono także, że te same rasy występują w Danii 

i porażają jęczmień jary [5, 25]. 

Również w NRF nicienie powodują poważne straty w uprawach. 

głównie owsa i jęczmienia. W doświadczeniach nad wrażliwością odmian
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stwierdzono, że owsy o ziarnie białym w znacznie mniejszym stopniu 
niż odmiany o ziarnie żółtym są atakowane przez nematody. 

Występowanie nicieni zbożowych i szkody przez nie wyrządzane stwier- 
dzono w Polsce prawie we wszystkich rejonach. 

W ostatnich kilkunastu latach poważny problem w produkcji zbóż 
w środkowej i zachodniej Europie stwarza Cercosporella herpotrichoides 
(Fron.). Masowe występowanie Cercosporella stwierdzono w NRD, NRF, 
Danii, Holandii, a także w Polsce. Wielkość szkód powodowanych przez ten 
patogen zmienia się w zależności od rodzaju roślin i warunków klima- 

tycznych okresu wegetacyjnego. Badania niemieckie [11, 12] wykazały, 

że corocznie plon ziarna i słomy na plantacjach pszenicy opanowanych 

przez ten patogen obniża się. Straty wywoływane są tzw. „wymarzaniem ”, 

zahamowaniem fazy strzelania w źdźbło, łamaniem się źdźbeł i wyleganiem. 
U żyta również występuje obniżka plenu szczególnie wtedy, gdy łamanie 

źdźbeł wystąpi na początku maja. U jęczmienia, mimo często silnego po- 

rażenia, straty nie są duże. U owsa obniżenie plonu może dochodzić do 

20%0. W Polsce prace badawcze nad Cercosporella są zaawansowane: 

w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Smolicach 

(immunitet) i Instytucie Ochrony. Roślin (biologia patogena). | 
Fuzarioza zbóż — a zwłaszcza pleśń śniegowa wywołana przez Fusa- 

rium nivale — znana jest w Polsce od dawna. Niekiedy powoduje ona 

znaczne straty, głównie na polach nisko położonych, nie drenowanych, 

zacienionych, wówczas gdy śnieg leży długo na wiosnę: W 1965 r. wskutek 

długotrwałego zalegania śniegu wystąpiła w woj. białostockim, gdańskim 

1 szczecińskim. W niektórych powiatach porażenie ozimin oceniono na 

60-800%/0 roślin. Na pogórzu corocznie obserwuje się występowanie grzyba, 

zwłaszcza na uprawach żyta i jęczmienia ozimego. 

Uzyskanie form odpornych jest możliwe. Ukończono też prace nad che- 

micznym zwalczaniem pleśni. Jeśli niektóre zaprawy ziarna zapobiegać 

będą skutecznie wystąpieniu fuzariozy — to hodowli odpornościowej ra- 

czej nie należy podejmować z dwóch przyczyn. Po pierwsze — każde nowe 

zadanie hodowlane komplikuje metodę prac zwłaszcza u roślin obcopyl- 

nych, a więc u żyta. Po drugie — środki i kadra zajmująca sie problematy- 

ką odpornościową jest ograniczona i przede wszystkim należy podjąć lub 

rozszerzyć prace nad odpornością w stosunku do tych patogenów, któ- 

rych zwalczanie za pomocą środków chemicznych nie daje pożądanych 

rezultatów lub też jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

- Omawiając niektóre szkodniki i choroby zbóż poświęcę trochę miejsca 

sygnałom o szkodach, jakie w krajach klimatycznie i glebowo do nas 

zbliżonych zaczynają wyrządzać niektóre choroby, mało w Polsce znane 

lub mało rozpowszechnione. Wydaje mi się, że tych doniesień lekceważyć 

nie można, gdyż wiele patogenów rozprzestrzeniło się najpierw u sąsia- 

dów, a po pewnym czasie i w naszym kraju zmuszeni byliśmy do podjęcia 

prac odpornościowych. Przykładem może być Cercosporella. Im szybciej
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i dokładniej będziemy mogli przewidzieć niebezpieczeństwo rozszerzania 
się nowych patogenów, tym wcześniej, a więc i skuteczniej rozpoczniemy 
zwalczanie. Ma to szczególne znaczenie dla hodowli, gdyż okres przygo- 
towania odmian odpornych nie jest krótki. 

Zarówno w NRD, jak i w NRF dużą uwagę zwraca się na zwalczanie 
grzyba Leptosphaeria (Septoria) nodorum, który szczególnie w latach 
wilgotnych lub na wilgotnych stanowiskach poraża pszenicę, jęczmień, 
żyto, owies, a także wiele gatunków traw. Objawami choroby są brunatne 
nekrozy na koleoptile, pochwach liściowych, liściach i plewach. W NRD 
ocenia się, że na plantacjach w silnym stopniu porażonych straty w plonie 
ziarna mogą dochodzić do 50%. Z NRF donoszą, że przeciętna coroczna 

obniżka plonu pszenicy wskutek infekcji Septoria waha się od 2-5%%/v. Jeśli 

nawet oceny fitopatologów są wygórowane, to jednak faktem jest, że 

w Polsce również występuje brunatna plamistość zbóż. Pożądane jest, 

ażeby fitopatolodzy określili wielkość strat gospodarczych powodowanych 

przez tego grzyba w kraju oraz sporządzili prognozę możliwości jego 

rozprzestrzeniania się. Takie rozeznanie będzie podstawą ewentualnego 

podjęcia prac hodowlanych, mających na celu zwiększenie odporności 

Z literatury zagadnienia wynika, że stopień wrażliwości poszczególnych 

odmian jest różny, że zatem hodowla odpornościowa może być skuteczna. 

Do prawie nie notowanych w kraju (a może nie zbadanych) należy 

pałecznica traw — choroba wywoływana przez grzyba Typhula incarna- 

tum lub Typhula graminum. Grzyb ten poraża głównie jęczmień ozimy, 

a także żyto i pszenicę ozimą. Okres infekcji jest długi — od końca paź- 

dziernika do wczesnej wiosny. Patogen atakuje osłabione i uszkodzone 

rośliny. Wszystkie dotychczas uprawiane w NRD i NRF odmiany jęczmie- 

nia ozimego nie wykazują odporności na porażenie tym grzybem i intere- 

sujące jest, że bardziej zimotrwałe odmiany w większym stopniu podlegają 

chorobie. Na polach o glebach wilgotnych i w latach, w których utrzymuje 

się długo śnieg na nie zamarzniętej glebie — straty w ziarnie i słomie 

dochodzić mogą do 15% [10]. 

Rdza żółta — Puccinia striiformis F. sp. tritici (Erikss. et Henn) — po- 

wodowała do tej pory większe straty pszenicy w Anglii, Holandii, NRF 

i niektórych rejonach USA. W Polsce do niedawna nie stwierdzano wy- 

stępowania rdzy żółtej w stopniu wpływającym na obniżenie plonu. Pierw- 

sze poważniejsze objawy obserwowała K. Muszyńska w 1966 г. 

u kilku odmian i mieszańców. Między innymi silne objawy stwierdzono 

u Ostki Nadwiślańskiej, Lubelki, Małgorzatki Udyckiej. W silniejszym 

stopniu niż pszenice ozime uległy porażeniu pszenice jare i mieszańce [17]. 

W r. 1967 objawy porażenia rdzą żółtą znacznie się zwiększyły. Oprócz 

odmian podlegających rdzy w 1966 r. stwierdzono wystąpienie na innych: 

Wysokolitewce Sztywnosłomej i Antonińskiej, Śląskiej IV, Srebrzystej, 
Przodownicy. W największym stopniu opanowane były odmiany amery- 

kańskie. Wystąpienie rdzy żółtej na odmianie Heines VII wskazuje na po-
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jawienie się w kraju bardzo agresywnej rasy rdzy żółtej nr 60. Rasa ta 
pojawiła się w zachodniej Europie dopiero w 1965 r. i zaatakowała od- 
porną do tej pory odmianę Heines VII. Trudno przewidzieć dalsze za- 
chowywanie się rdzy żółtej w naszym kraju, jednak należy rozpocząć ate- 
stowanie odporności u uprawianych odmian i zgłaszanych rodów. W kra- 
jach zachodnich prace nad immunitetem w stosunku do tego patogena są 
rozpoczęte i nawiązanie kontaktów z odpowiednimi pracowniami będzie 
z całą pewnością celowe. 

Osobnym zagadnieniem, do tej pory w kraju nie podjętym, są choroby 
wirusowe zbóż. Choroby te znane były od dawna jedynie w północnej 
Ameryce, Australii i Japonii. Od kilku lat obecność wirusów stwierdza się 
prawie we wszystkich krajach europejskich. Notatki o stratach wywoły- 
wanych przez nie są wyraźnym sygnałem dla podjęcia w Polsce tego za- 
gadnienia. W latach 1954-1956 w Czechosłowacji wirusy silnie poraziły, 
a nawet zniszczyły zasiewy zbóż na powierzchni 15 000 ha [20]. Z ZSRR 
donoszą, że w niektórych rejonach szkody wyrządzane przez choroby wi- 
rusowe zbóż są duże. Na obszarze 10000 ha stopień porażenia roślin 
był wysoki (sięgał 70-80°/o) [19]. Podobne informacje napływają z NRD 

i NRF. Zidentyfikowanych zostało kilka wirusów: wirus pasiastej mozaiki 

jęczmienia, wirus żółtej karłowatości jęczmienia, wirus smugowatej mo- 

zaiki pszenicy, wirus jasnozielonej karłowatości jęczmienia. Stopień po- 

rażenia różnych rodzajów zbóż przez te wirusy nie jest jeszcze poznany. 

Stwierdzono np., że wirus żółtej karłowatości jęczmienia poraża także 

owies [7, 8]. Są również niepokojące inne sygnały. Chiykowski (z Kana- 

dy) stwierdził, że żółty wirus astrów może przenosić się na zboża. 

W zależności od okresu infekcji rośliny mogą nawet ginąć przed wykłosze - 

niem. W niektórych ośrodkach bada się stopień wrażliwości roślin na 

różne wirusy. Wyniki niektórych analiz wskazują na występowanie od- 

mian tolerancyjnych, a nawet odpornych [1, 21]. 

Zwrócenie uwagi na zagadnienie chorób i szkodników zbóż miało 

na celu podkreślenie znaczenia prac odpornościowych. Zakres tych prac 

będzie się niewątpliwie zwiększał w miarę intensyfikacji produkcji. 

W pracach hodowlanych działać należy z pewnym wyprzedzeniem 

i w związku z tym postulaty odnośnie do rozwinięcia zakresu prac nie od- 

noszą się do lat, a do miesięcy: 

1) Odnośnie do niektórych chorób (rdze i mączniaki) metoda atesta- 

cyjna została opracowana i w związku z tym należy tak zorganizować 

prace oceniające wrażliwość, aby wszystkie rody, a nawet linie hodowlane 

zbóż ze wszystkich hodowli mogły być szybko ocenione. Strona badaw- 

cza obejmować winna w tej sytuacji — obok stałego ulepszania metod 

atestacyjnych — tematykę związaną ze sposobem dziedziczenia immuni- 

tetu. Wydaje się słuszny postulat, aby do programu badań włączyć 

Puccinia striformis. 

2) Mimo braku notowań w kraju występowania wirusów zbożowych
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zagadnienie to powinno być podjęte w pierwszej kolejności przez Insty - 

tut Ochrony Roślin, a następnie przez IHAR. 

3) Zapoczątkowane prace nad chorobami podstawy źdźbeł, głównie 

Cercosporella herpotrichoides, należy rozwinąć, uwzględniając także nicie- 

nie i choroby podsuszkowe. 

Jęczmień jary 

W krajach europejskich podkreśla się duże znaczenie hodowli no- 

wych odmian jęczmienia. Wiele nowych odmian wprowadza się do uprawy. 

We Francji skoncentrowano uwagę na hodowli odpornościowej przeciw 

mączniakowi. Odmiana Ceres jest odporna na wyleganie. Do odmian od- 

pornych na mączniaka należą nowe odmiany: Ariel, $ 142, Colmar. Do 

bardzo wczesnych należy odmiana Mamie. W NRF dobre wyniki osiągnięte 

w hodowli odpornościowej na mączniaka, wyleganie i rdzę (odmiana 

Peroga). Kilka nowych odmian znacznie wyżej plonuje od znanej u nas 

Wisa Breuns; do nich należą: Hela, Anzel, Bido, Frankonia, Sunna, Una 

i Johanna. W Danii wyselekcjonowano z odmiany Carlsberg II sztywno- 

słomą odmianę Dana. Do nowych belgijskich odmian należą Mosane 

i Eclat. W Anglii wprowadzono do uprawy nowe odmiany: Proctor, Europa 

i Cambrinus oraz nowe odmiany jęczmienia pastewnego: Impala, Moris 

Consord i Deba Abed. 

W pewnym okresie najplenniejsze były w Polsce odmiany NRD, obec- 

nie nowe, badane w doświadczeniach rody krajowe na ogół plonują równie 

dobrze. Bardzo interesujące wyniki doświadczeń z nowymi rodzajami 

jęczmienia w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 

w Bąkowie publikuje Dwernicki. Dwa spośród nowych rodów bardzo wy- 

raźnie zwiększają plon przy wysokim nawożeniu, gdy w tych samych wa- 

runkach Wisa Breuns na nawożenie dodatkowe ńie reaguje lub nawet 

obniża poziom plonowania. 

Mimo że hodowlą jęczmienia w kraju zajmuje się kilka stacji, to 

jednak wydaje się, że kontakty z ważnymi europejskimi ośrodkami hodo- 

wlanymi są zbyt słabe, a uzyskiwanie nowych materiałów do hodowli 

zbyt powolne. 

Pszenica twarda 

Jednym z ważnych zagadnień interesujących hodowców roślin i rolni- 

ków w wielu krajach jest wyhodowanie plennych odmian pszenicy twardej 

(T. durun). To, że odmiany pszenicy twardej znacznie niżej plonują od 

odmian pszenicy zwyczajnej stwierdzono niejednokrotnie w wielu kra- 

jach. Przed kilkudziesięciu laty zaniechano w Polsce uprawy dwóch 

odmian z tego gatunku, Puławskiej twardej i Heli. W okresie importu 

zbóż takie stanowisko było usprawiedliwione, zwłaszcza że kupowano 

ziarno pszenic zazwyczaj z rejonów stepowych, a więc jakościowo dobre. 

Niewielkie partie mąki dla wyrobów specjalnych nie stwarzają problemu 

,
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gospodarczego. Inaczej może wyglądać zagadnienie po zakończeniu im- 
portu. W niektórych krajach europejskich, samowystarczalnych pod 
względem produkcji zbóż rozbudowano hodowlę pszenic twardych i nowe 
odmiany wprowadzono do uprawy. Przykładem są USA i Austria (od- 
miany: Axtra, Dur, Adur) [14]. W USA w niektórych stanach, np. North 
Dakota, wprowadza się do uprawy nowe odmiany. Odmianę Leeds cechuje 
wysokie plonowanie i odporność na rdzę. Produkcja pszenic twardych 
wzrasta bardzo szybko. W r. 1967 dały one 33 mln ton. 

W ZSRR w drodze krzyżowań T. durum X T. aestivum uzyskuje się 
ozime formy T. durum wyżej plonujące od odmian jarych tego gatunku 
[24]. Rezultatem tych prac jest uzyskanie znacznej mrozoodporności i pew- 
nej zimotrwałości nowych odmian pszenicy twardej. 

W niektórych rejonach naszego kraju — np. na Pogórzu — mrozood- 
porność odmian zbóż ozimych nie jest cechą bardzo istotną. Istnieje tam 
teoretyczna szansa uprawy ozimych pszenic twardych. Wydaje się, że 

słuszny będzie wniosek o rozpoczęcie opracowań tego gatunku. 

Na marginesie tych ogólnych uwag o hodowli odpornościowej publi- 
kowane są obecnie interesujące dyskusje metodyczne. Krytykowane są 

metody prowadzące do tworzenia odmian badanych pojedynczymi immun- 

nymi liniami. Żywot takich odmian jest zazwyczaj krótkotrwały. Propo- 

nuje się nowe metody tzw. konwergencyjne, prowadzące do tworzenia 

odmian o odporności genetycznie zróżnicowanej. 

ZIMOTRWAŁOŚĆ ZBÓŻ 

W pracach hodowlanych nad zbożami ozimymi wzrasta zaintereso- 

wanie stopniem zimotrwałości. Badania prowadzone są w różnych krajach. 

Schmitz [22] donosi o wynikach doświadczeń międzynarodowych. Ba- 

dania prowadzone są od kilku lat. 95 odmian pszenicy ozimej atestowano 

w 30 miejscowościach w 8 krajach. Stopień zimotrwałości i mrozoodpor- 

ności był określany w zasiewach polowych, w specjalnie skonstruowanych 

skrzyniach oraz w chłodniach. W obserwacjach notowano nie tylko liczbę 

roślin wymarzniętych, ale także stopień uszkodzenia liści. Do szczególnie 

mrozoodpornych zaliczono odmiany polskie (zwłaszcza Dańkowską 40), 

fińskie, Mironowską 808 ze ZSRR, Minhardi z USA, Anna Migliori o nie- 

znanym pochodzeniu oraz niektóre skandynawskie. Odmiany z Jugosławii, 

Szwajcarii, Włoch, Holandii i Anglii są mało odporne na mróz. 

Istotnie do niedawna nie mieliśmy w kraju dużych strat powodowanych 

wymarznięciem pszenicy. W hodowli odmian ekstensywnych, a nawet 

średnio intensywnych, wystarczały obserwacje przeprowadzane na stac- 

jach hodowlanych, które pozwalały na eliminacje gorszych materiałów. 

Z drugiej strony wieloletni cykl doświadczeń odmianowych (wstępnych
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i rejonizacyjnych) także pozwalał na dosyć dokładną ocenę. Obecnie ten 
system nie jest wystarczający z kilku powodów. 

1) Istnieje (słusznie zresztą) tendencja do skrócenia czasu oceny no- 
wych odmian i rodów — zarówno w doświadczeniach hodowlanych, jak 
i rejonizacyjnych. To skrócenie cyklu doświadczalnego pozwoli na szybsze 
wprowadzenie do produkcji nowych plenniejszych odmian. Wynikiem 
skrócenia cyklu doświadczalnego będzie mniej dokładna ocena zimotrwa- 
łości. Występuje także drugie zjawisko — odmiany plenne szybko się roz- 
powszechniają i wtedy straty wynikłe z surowych zim mogą być duże. 

2) W hodowlach intensywnych przeważają mieszańce uzyskane w więk- 

szości wypadków poprzez krzyżowanie niezimotrwałych odmian zachodnio - 

europejskich. Ogólnie można stwierdzić, że materiały hodowlane w wielu 

stacjach hodowli roślin są mniej zimotrwałe od materiałów sprzed lat 
kilku. 

3) Bardzo szybko rozpowszechniają się w kraju odmiany zagraniczne 

i to również w rejonach narażonych na wymarzanie. Znane jest wprawdzie 

zjawisko, że wysokim nawożeniem i dobrą agrotechniką można wymar- 

zanie poważnie ograniczyć, jednak niczym nie można zastąpić genetycz- 

nie uwarunkowanej zimotrwałości. 

W ostatnich latach ukazała się pewna liczba opracowań metodycznych 

odnośnie do atestowania mrozoodporności i zimotrwałości zbóż. Badania 

prowadzone są w Zakładzie Roślin Zbożowych IHAR — interesujące pro- 

pozycje wysuwają A. Markowski wraz ze współpracownikami [15, 16], 

J. Kostecki, L. Grochowski i in. 

Z przedstawionych rozważań wynika, że należy powołać pracownią 

atestacyjną mrozoodporności i zimotrwałości zbóż, w której oceniane 
byłyby rody i linie hodowlane zbóż ozimych, nowe odmiany krajowe 
i zagraniczne, a nawet kolekcje zbóż dla oceny najlepszych komponentów 

do krzyżowań. Pracownia taka mogłaby w przyszłości zająć się oceną 

zimotrwałości także innych roślin ozimych. 
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Станислав Стаэкицки 

СУЩЕСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ СЕЛЕКЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

‘Резюме 

В период интенсификации сельскохозяйственного производства в Польше, особенное 

значение имеет селекция высокоурожайных сортов зерновых культур. В докладе рассма- 

триваются более важные направления селекции пшеницы и ячменя. 

Повышение урожайности зерновых культур, особенно пшеницы, происходит путём 

снижения урожая соломы. Получение урожайных сортов с короткой неполегающей со- 

ломиной является, следовательно, тем более лёгким, так как между этими явлениями су- 

ществует обратно пропорциональная взаимозависимость. Высокоурожайные формы пше- 

ницы отличаются способностью образования значительного числа колосьев на единице 

площади, а также долгим периодом создавания зерновок.
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В современном сельском хозяйстве наблюдается тенденция для организования зер- 
новых хозяйств. Эта система сельского хозяйства ставит новые задачи перед растение- 
водством. Следует расширить исследования по иммунитету корневой системы пшеницы 
и ячменя. Работы в этой области могут поспособствовать выведению сортов с неснижаю- 

щейся урожайностью во взаимном чередовании. 

'Тематикой работ в области иммунитета должны учитываться также вирусы, нема- 

тоды. Необходимо обсудить целесообразность селекции сортов зерновых культур устой- 

чивых к снежной плесени. Повышается также значение работ по зимостойкости пшеницы. 

Stanistaw Starzycki 

IMPORTANT PROBLEMS AND TRENDS IN CEREAL BREEDING 

Summary 

In the period of intensification of agricultural production in Poland, the breeding 

of high yielding cereals is of paramount importance. The paper deals with main 

tendencies in wheat and barley breeding. 

The increase of yielding capacity of cereals, particulary of heat, is realized by 

decrease in the yield of straw. Breeding of high yielding varieties wiht short and 

stiff straw is therefore facilitated as these two features are positively correlated. 

High yielding wheat types are characterized by the ability of producing large number 

of ears per area unit and also by long period of grain formation. 

There is a tendency in modern agriculture to organize the cereal producing farms. 

This system of farming brings about new tasks for plant breeders. The research on 

immunity of wheat and barley root system should be intensified. The investigations 

into this problem should contibute to developing varieties which do not show 

vield decrease when grown year after year on the same field. 

The investigation into resistance should comprise also the problems of viruses 

and nematodes. The need of breeding varieties resistant to snow mould should be 

cosidered. The importance of research on winterhardiness of wheat also increases.


