
Kolekcja jęczmienia jarego
i ozimego w ramach zadania 1.2

Zakład Doświadczalny Grodkowice



Ilość obiektów rozmnażanych 
i regenerowanych  w 2017 roku

• 50 obiektów jęczmienia ozimego

• 50 obiektów jęczmienia jarego



Charakterystyka i ocena obiektów
W trakcie rozmnożenia i regeneracji prowadzono 

następujące obserwacje i pomiary:
• Data siewu 

• Data wschodów

• Ocena wschodów

• Ocena stanu poletek przed 
zimą 

• Ocena stanu poletek po 
zimie

• Odporność na pleśń 
śniegową

• Data początku kłoszenia

• Data pełni kłoszenia

• Data pełnej dojrzałości

• Odporność na wyleganie I

• Odporność na wyleganie II

• Odporność na mączniaka 
właściwego I

• Odporność na mączniaka 
właściwego II

• Odporność na plamistość 
siatkową

• Odporność na rdzę 
źdźbłową

• Odporność na 
rynchosporiozę

• Odporność na rdzę żółtą

• Wysokość roślin

• Długość kłosa

• Liczba ziaren w kłosie

• Masa 1000 nasion

• Rzędowość

ŁĄCZNIE 20 obserwacji



Rozmnożenie i regeneracja obiektów była prowadzona bez użycia środków 
chemicznych 

Prace związane z siewem, pielęgnacją oraz zbiorem obiektów wykonano 
ręcznie.

Wszystkie pomiary i obserwacje wykonywano zgodnie z metodyką 
COBORU i procedurą rozmnażania i regeneracji jęczmienia ustaloną z 
Krajowym Centrum Zasobów Genowych. Ocena odporności na patogeny 
chorobotwórcze i wyleganie zapisana zastała w skali 9º

Zanotowano charakterystyczne cechy obiektów uwidocznione podczas 
rozmnożenia i regeneracji.



• Zebrane ręcznie kłosy zostały wymłócone za pomocą 
młocarni laboratoryjnej, a uzyskane ziarna doczyszczono. 
Dzięki temu uzyskano informacje o ilości możliwych do 
przekazania prób nasion do długoterminowej przechowalni.

Zmierzono długość kłosów i określono liczbę ziaren w kłosie 
oraz ich masę

Określono MTZ



Przekazanie danych do centralnej bazy danych 
EGISET
• Uzyskane  wyniki  obserwacji i pomiarów zostały zebrane w formie 

tabel i przesłane drogą elektroniczną 

• Ilość uzyskanych informacji odnośnie obiektów nie we wszystkich 
przypadkach była kompletna ponieważ 1 z obiektów jęczmienia 
ozimego wymarzł natomiast w przypadku drugiego (40 wysianych 
nasion) stan roślin po zimie wynosił 2, a rośliny wyginęły

• Dostarczono dokumentacje fotograficzną faz rozwojowych 48 
obiektów

• Do centralnej bazy danych EGISET  przekazano wszystkie uzyskane 
informacje na temat obiektów



Przekazanie nasion do przechowalni 
długoterminowej

• Łącznie przekazano 96 prób nasion – 48 stanowiły nasiona z 
obiektów jęczmienia jarego, 2 z jęczmienia ozimego, natomiast 
kolejne 48 to nasiona jęczmienia ozimego

• Przekazano również po 5 kłosów z 98 obiektów (50 obiekty jare 
i 48 ozime)



Działania służące podnoszeniu świadomości społeczeństwa w 
zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych:

26.05.2017 KONFERENCJA „Odmiany regionalne –
korzyści dla rolnika i konsumenta”



Warsztaty terenowe dla doradców rolnictwa
Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie



Rola partnerów w realizacji zadań 

Partnerem pełniącym ważną rolę jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Urząd 
Marszałkowski poprzez Zakład w Grodkowicach 
pozyskuje i wdraża w uprawę odmiany dawne zbóż 
pozyskiwane głównie z KCRZG w Radzikowie. UMWM 
uczestniczył w przygotowaniu konferencji Odmiany 
regionalne – korzyści dla rolnika i konsumenta. 
Organizowanej wspólnie z KCRZG.



Podsumowanie i wnioski

• wyniki obserwacji i pomiarów mogą służyć wytypowaniu obiektów,  które 
mogą być ponownie wprowadzone do upraw ze względu na odporność na 
choroby i dużą plenność

• brak stosowania środków chemicznych podczas rozmnożenia i regeneracji i 
uzyskane na tej podstawie wyniki pomiarów i obserwacji mogą mieć duże 
znaczenie dla gospodarstw ekologicznych,

• wszystkie zebrane podczas rozmnożenia i regeneracji dane stanowią cenną 
informację dla hodowców, którzy poszukują obiektów do krzyżowań,

• obiekty pozyskane z KCRZG mogą stanowić materiał do zgłoszenia jako 
odmiany regionalne 



Obiekty jęczmienia jarego 



Obiekty jęczmienia ozimego



Obiekty jęczmienia ozimego


