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Cel pracy: 

Zabezpieczenie przed utratą zasobów genowych poprzez ich 
utrzymywanie w stanie żywym w warunkach ex situ: 
• owsa zwyczajnego (w tym odmian starych i lokalnych) 
• pokrewnych gatunków prymitywnych  
• pokrewnych gatunków dzikich 
Charakterystyka i ocena obiektów dla: 
• ułatwienia ich wykorzystania w hodowli nowych odmian 

(ew. reintrodukcji starych)  
• pracach badawczych   
• działalności szkoleniowej na rzecz wyżywienia 

i zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju terenów 
wiejskich. 



Kolekcja owsa 

• Kolekcja owsa liczy 2636 obiektów 

• Najliczniejsze są obiekty gatunku owsa 
zwyczajnego - Avena sativa L.  - 2210 obiektów 

• W kolekcji znajdują się 252 obiekty dzikich 
gatunków owsa 

• Największa na świecie kolekcja obiektów 
endemicznego gatunku – 

 Avena macrostachya Bal. ex Coss. et Dur 



Avena macrostachya 

Wieloletnie stanowisko Kwitnące kłoski 



Charakterystyka i ocena rozmnażanych 
materiałów kolekcyjnych owsa 

W roku 2017 kontynuowano (trzeci rok) trzyletnie doświadczenie 
ewaluacyjne dla zestawu 70 obiektów z przechowalni długoterminowej 
banku genów 
Określono (opis przeprowadzono zgodnie z listą deskryptorów IPGRI  
i metodyką COBORU) 
• datę wschodów, datę wyrzucenia wiech, datę dojrzałości 
• pokrój roślin, wysokość roślin 
• długość wiechy, typ wiechy, kształt wiechy 
• wyleganie 
• obecność plewki i kolor plewki, obecność ości 
• występowanie chorób: rdzy koronowej i źdźbłowej, mączniaka 

prawdziwego, septoriozy, BYDV  
• plon, masę tysiąca ziaren 

 
 
 

 



Zmienność obiektów 
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odporność na wyleganie 
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odporność na BYDV 



Analiza wartości odżywczych 70 obiektów kolekcyjnych, 
wysianych w roku 2016 (drugi rok doświadczenia) 

zbadano: 
• udział łuski 
• suchą masę 

 
 

 
 
 
 

zawartość: 
• białka 
• tłuszczu  
• skrobi 
• β-glukanu 
• włókna 
• popiołu 
• BNW (związki 

bezazotowe 
wyciągowe) 
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Dane w systemie EGISET 

W roku 2017 przekazano do systemu EGISET: 

• Dokumentację fotograficzną - 700 zdjęć 
obiektów z doświadczenia 

• Wyniki obserwacji z doświadczenia oraz 
szkółki rozmnożeń (115 obiektów) 

• Wyniki analizy wartości odżywczych (70) 

• Dane paszportowe nowych obiektów (15) 



Rodzaj Avena w EGISET 

Ujednolicono systematykę, według: 
„On evolutionary pathways of Avena species” 
Loskutov, 2008 
Dodano nowe deskryptory: 
• odporność na BYDV 
• sucha masa 
Zawartość: 
• β-glukanu 
• skrobi 
• włókna surowego 
• BNW  

 



Udostępnianie zasobów genowych 

Udostępniono łącznie 315 Obiektów: 

• krajowe instytucje edukacyjne – 266 

• zagraniczne instytucje edukacyjne – 18 

• zagraniczne banki genów – 18 

• odbiorcy indywidualni – 13 



Współpraca z przechowalnią i 
herbarium 

• Przekazano nasiona z rozmnażanych obiektów 
owsa (45) do długoterminowej przechowalni 
nasion KCRZG, IHAR-PIB.  

 

• Przekazywano wiechy każdego z 
regenerowanych obiektów owsa (115) do 
kolekcji referencyjnej herbarium. 



UOWHN 
Uniform Oat Winter Hardiness Nursery 

Od 1993r. w ramach współpracy z amerykańską 
szkółką zimotrwałości owsa UOWHN 
prowadzona jest ocena zimotrwałości. 

 

W roku 2017 zostało wysianych 12 obiektów  
w dwóch powtórzeniach, w każdej z dwóch 
lokalizacji. 

 



Ocena zimotrwałości 

Radzików - wschody Gubałówka - wschody 



Udział w konferencjach 

Udział jednej osoby w konferencji EUCARPIA – Dział Genetyczne Zasoby, 
Dywersyfikacja Upraw w Zmieniającym się Świecie, Francja, Montpellier,  
8-11.05.2017 r.  

poster (tytuł: „The oat collection in Polish National Centre of Plant Genetic 
Resources”) 

 

 

Udział jednej osoby w Sympozjum Naukowym Zasoby Genowe Roślin 
Użytkowych na Rzecz Hodowli, Kazimierz Dolny 6–8.09.2017 r.  

poster (tytuł: „Kolekcja owsa w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów 
Genowych”)  

 



Dziękuję za uwagę 


