
Prowadzenie kolekcji zasobów genowych żyta 

 
Program wieloletni „Tworzenie naukowych podstaw postępu 

biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji 
i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa 

żywnościowego kraju” 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 



Cele zadania 
1. Gromadzenie wartościowych obiektów kolekcyjnych; 

2. Charakterystyka i ocena zebranych i przechowywanych materiałów, w tym: identyfikacja botaniczna, 
charakterystyka morfologiczna i molekularna, ocena cech użytkowych tj. rolniczych, jakościowych i 
technologicznych; wstępne wytypowanie potencjalnych duplikatów do weryfikacji pod kątem ich usunięcia z 
kolekcji; 

3. Opracowanie oraz przekazywanie danych paszportowych i waloryzacyjnych oraz dokumentacji 
fotograficznej poszczególnych faz rozwojowych dotyczących obiektów z kolekcji do centralnej bazy danych 
EGISET. 

4. Regeneracja i rozmnażanie nasion i materiałów wegetatywnych obiektów kolekcyjnych; 

5. Przekazywanie nasion obiektów kolekcyjnych do długoterminowej przechowalni nasion do Krajowego 
Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, IHAR–PIB;   

6. Udostępnianie zasobów genowych i informacji zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi umowami, 
standardami i obowiązującymi procedurami w ramach obszaru (zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców);  

7. Systematyczne przekazywanie informacji o planowanym uczestnictwie w działaniach służących 
podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych 
(konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach, targach, wystawach, dniach otwartych itp.)     

8. Uczestnictwo w opracowaniu projektu programu ochrony roślinnych zasobów genowych, który będzie 
realizowany po 2020 roku. 

Założone cele wykonano w : 100% 



Fig. 1 Wschody i przezimowanie żyta ozimego 
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Fig.2 Wysokość roślin 
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Okres nalewania ziarna (dni) 
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Okres nalewania ziarna 
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Okres wegetacji 

Średni okres wegetacji (dni) - 291 
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Liczba ziarniaków z kłosa 
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Fig.4 Masa tysiąca ziarniaków 
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Zdolność kiełkowania ziarniaków żyta po regeneracji 

0

5

10

15

20

25

30

100 >98 >95 >90 >80
zdolność kiełkowania 2016(%)

zdolność kiełkowania 2017(%)

Średnia zdolność kiełkowania 
ziarniaków żyta po regeneracji (%) – 
96,2 (2016); 97,7(2017) 

Po oczyszczeniu i wysuszeniu 
ziarniaków sprawdzono siłę 
kiełkowania (2 x 50 ziarniaków). 
Zdolność kiełkowania obiektów po 
regeneracji wynosiła od 90 do 100%. 
W przypadku małej ilości nasion 
wysiew został powtórzony w sezonie 
2017/2018. 



Regeneracja obiektów żyta 

Ziarniaki regenerowanych 
obiektów żyta zostały 
przygotowane do przekazania 
do Koordynatora. 
Przygotowano 50 próbek 
ziarniaków. 



Ekspedycje 

Zrealizowano trzy ekspedycje 
krajowe tym jedną we 
współpracy z Krajowym 
Centrum Zasobów Genowych 
IHAR-PIB. W dniach 24-
28.07.2017 eksplorowano 
okolice Jasła (Podkarpackie), a 
w dniu 31.07.2017 
województwo świętokrzyskie. 
Zebrano łącznie 21 próbek 
nasion w tym 4 próbki żyta.  



Ekspedycje 

Trzcinnica koło Jasła – 
skansen/stanowisko archeologiczne 

Wiatrak turbinowy - Ropa 



Ekspedycje 

Uprawa orkiszu w okolicy Jasienia (woj. świętokrzyskie) 



W Ogrodzie Botanicznym odbyły się dwa 
szkolenia, w dniach 26.06-07.07 dla 7 

studentów Międzynarodowego Instytutu 
Ekologii w Mińsku oraz w dniach 10-14.07 dla 
14 studentów projektu HEI-PLADI, w zakresie 

zadań Banku Nasion oraz metod  
rozmnażania roślin. 

 

Działalność popularyzacyjna 2017 



Mierniki dla zadania 

Miernik dla zadania  

Nazwa miernika 
Wartość bazowa 

na rok 2017 

Dotychczas 
uzyskana wartość 

miernika*   
(2015-2016) 

Wartość 
docelowa 

na rok 2017  

Wartość 
uzyskana  

w roku 2017  
(dotyczy 

wyłącznie 2017 
roku - bez 

poprzednich lat) 

liczba ekspedycji kolekcyjnych: 
3 3 5 

2 

liczba obiektów rozmnożonych, 
scharakteryzowanych i 
ocenionych: 

120 120 170 

50 

liczba działań służących 
podnoszeniu świadomości 
społeczeństwa: 

1 1 3 3 

liczba publikacji, opinii i raportów: 2 2 3 1 



Podsumowanie 
  
1. Zebrane podczas ekspedycji (4 próbki) obiekty żyta ozimego po waloryzacji i 
rozmnożeniu przyczynią się do zwiększenia stanu kolekcji żyta. Pozyskane 
obiekty żyta wzbogacą zmienność genetyczną tego gatunku. 
2. Waloryzacja obiektów żyta przyczyniła się do opisu zróżnicowania 
ocenianych cech u tych obiektów. Charakterystyka obiektów kolekcjach pod 
względem cech morfologicznych i agronomicznych pozwala na lepsze 
poznanie ich wartości hodowlanej i zwiększa przydatność zgromadzonych 
zasobów genowych żyta w Polsce i za granicą do tworzenia nowych odmian.  
3. Opracowane wyniki obserwacji poszerzą zasoby informacyjne centralnej 
bazy danych EGISET. 
4. Rozmnożone w izolacji obiekty żyta (50) pozwolą na zachowanie w czystości 
genetycznej materiałów, w których stwierdzono obniżoną siłę kiełkowania. 
Zapewnienie odpowiedniej ilości ziarniaków o wysokiej żywotności umożliwia 
ich udostępnianie ośrodkom naukowo-badawczym  i hodowlanym w kraju i za 
granicą.  


