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STRESZCZEN IE

W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich do5wiadczeri polowych

oraz rezultaty analiz przeprowadzonych na aparaturze znajdujqcej siQ w Specjalistycznycn

Laboratoriach Instytutu wl6kien Naturalnych i RoSlin Zielarskich w poznaniu. Badania

prowadzono w latach 2OO7 -2OO9 w Zakladzie Do6wiadczalnym tWNiRZ w petkowie.

DoSwiadczenia polowe zakladano, jako dwuczynnikowe, metodq losowych blok6w,

w ukfadzie zale2nym (split-plot) w czterech powt6rzeniach.

Celem prowadzonych badafi byla ocena wplywu terminu zbroru

iodmiany na ksztaltowanie wielkoici ijako5ci plonu slomy, wiech i nasion, ze szczeg6lnym

zawarto5ci kannabinoid6w: ASTHC, CBD, AsTHC oraz celulozy konopnej i olejk6w eterycznych

z wiech konopi wl6knistych. W hipotezie badawczej przyjqto,2e badane odmiany r62niq srq

plonem slomy inasion oraz zawarto:iciq zwiqzk6w biologicznie czynnych, a zr62nicowane

terminy zbioru modulujq te warto6ci.

Wyniki trzyletniego doswiadczenia z uprawa konopi wf6knistych trzecn

por6wnywalnych ze sobq odmian potwierdzily wplyw zar6wno terminu zbioru jak r6wniei

odmiany na wysokoS6 plon6w s.m. calych roSlin. Op62nianie zbioru skutkowaro

zwiqkszeniem plonu og6lnego roSlin do fazy petni kwitnienia. Odmianq najwyiej plonujqcq

okazala siq odmiana Biafobrzeskie. Odmiana Biafobrzeskie wytworzyta wiqksze plony s.m.

slomy ni2 pozostaie dwie odmiany, plonujqce na zbli2onym poziomie. Z kolei odmianq

najbardziej predystynowanq do uprawy na nasiona okazala siq IWNiRZ 2. Badane odmiany

konopi wl6knistych r62nily siQ optymalnym dla plonu s.m. siomy terminem zbioru; dla

odmian Biatobrzeskie i IWN|RZ 2 byta to pelnia kwitnienia, a dla IWN|RZ 6 pefnia kwitnienia

oraz zbior po 70 dniach od siewu. Op6inienie zbioru z petni kwitnienia do pelnej dojrzaloSci

u wszystkich badanych odmian prowadzifo do wytwarzania lodyg o wiqkszej dlugo6ci

technicznej, jednak tylko u odmiany Biatobrzeskie przyrost ten zostai statystycznie

potwierdzony. Por6wnywane odmiany r62nily siq Srednicq lodyg inajgrubsze wytworzyta

odmiana IWNiRZ 2, a najciefsze odmiana IWNiRZ 6. Tylko dla odmiany IWN|RZ 2

potwierdzono zar6wno zwiqzek plonu s.m. slomy ze Sredniq temperaturE okresu wegetacji

(korelacja ujemna) oraz z sumA opad6w (korelacja dodatnia); dla IWNiRZ 6 wykazano tylko

ujemnq korelacjq z temperaturq. W 2adnym z ocenianych organ6w por6wnywanych odmian,

zarejestrowa nych jako wl6kniste, koncentracja AeTHC nie przekroczyla granicznej wartodci



0,2o/o. Tawarto6( A"THC w s.m. wiech konopi zale2ala od odmiany i najwy2szq oznaczono

u odmiany IWNiRZ 6, a najni2szq u IWNiRZ 2. Zbiory wiech w petni kwitnienie jak

i w peinej dojrzalodci okazafy siq jednakowo przydatne dla pozyskiwania ASTHC. Badane

odmiany iterminy zbioru nie r6inicowaly zawartodci A9THC w liSciach. Wykazano istotne

zr62nicowanie zawartoici AsTHC w suchej masie wiech badanych odmian; u odmiany

Eialobrzeskie zawartodd ta byla istotnie wiqksza ni2 u odmiany IWNiRZ 2. por6wnywane

odmiany nie r62nity siq zawartosciq tego zwiqzku w s.m. lijci.

Nie udowodniono wplywu odmiany i terminu zbioru na zawartosi CBD w s.m.

wiech, pomimo,2e po op62nieniu zbioru z pefni kwitnienia do petnej dojrzaloSci wykazano

podwojenie zawarto5ci CBD w s.m. wiech. Zawarto56 kannabidiolu (CBD) w suchej masie liSci

odmiany Bialobrzeskie byla istotnie wy2sza ni2 u odmiany IWNiRZ 2. Zawartosd CBD w s.m.

lisci wzrastala od 30 do 70 dnia po siewie, a nastQpnie ulegala obni2eniu. Dla odmian IWNiRZ

2 i Bialobrzeskie wykazano ujemne korelacje pomiqdzy zawarto6ciq CBD

w wiechach, a Sredniq temperaturE okresu wegetacji oraz dodatnie wzglqdem sumy opad6w.

Nie potwierdzono dcislych zale2no5ci pomiqdzy zawartosciE AeTHC, a A8THC oraz AeTHC,

a CBD w s.m. wiech ili6ci badanych odmian konopi. Jednak w odniesieniu do AsTHC i CBD

wykazano istotnq korelacjQ zawarto6ci tych zwiqzk6w zar6wno w wiechach jak iw lisciach.

Najsilnie.jszq korelacjq pomiQdzy zawartodciE tych kannabinoid6w w wiechach wykazano dla

odmiany IWNiRZ 2 (0,88*), a w liiciach dla odmiany IWNiRZ 6 (0,66+).

Najwiqkszq zawartoicia olejk6w eterycznych charakteryzowala siq odmiana

Biatobrzeskie ale tylko w pelni kwitnienia, a najmniejszQ niezaleinie od terminu zbioru

odmiana IWNiRZ 2. Ka2de op6inienie zbioru prowadzilo do wzrostu zawartoici celulozy

w s.m. todyg, przy czym istotny przyrost tej zawartodci nastqpowal tylko do zbioru po 70

dniach od siewu. Badane odmiany konopi 162nity siq zawarto6ciq kwasu oleinowego

i najwiqcej tego skladnika oznaczono w orzeszkach odmiany IWNiRZ 6. ZawartoSi

pozostaiych kwas6w tiuszczowych, tluszczu surowego oraz popiotu w s.m. orzeszk6w nie

zale2aly od odmiany.
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