
STRESZCZENIE

Rosn4ce zainteresowanie konsument6w pszenic4 orkisz sprawia, 2e praktyka rolnicza

poszukuje odmian, kt6rych uprawa pozwoli na osi4gnigcie wysokich plon6w, przy zachowaniu

odpowiedniej wartodci parametr6w technologicznych ziarna.

Wobec prognozowanego dla obszaru Wielkopolski pogtgbiania sig deficytu wody

poszukuje sig odmian dostosowanych do warunk6w posusznych. R6wnie powaZne zagro2enie dla

upraw pszenicy w Polsce stanowi nasilenie wystgpowania chor6b, w tym sprawcy septoriozy

paskowanej li6ci pszenicy (Septoria lritici). Upruwa odmian mniej podatnych na tego patogena

zapewni skuteczne, ekonomiczne i pnyjazne dla Srodowiska ograniczanie tej choroby.

Celem podjgtych badafi bylo por6wnanie przydatnodci do uprawy w warunkach Srodkowej

Wielkopolski kilkunastu odmian ozimych pszenicy orkisz, kt6re odnoszono do pszenicy

zwyczajnej. Ponadto zamierzano wskazad odmiany o wy2szel odpomoSci na stres suszy, a tak2e

charakteryzuj4ce sig podwyzszon4 odpornoSci4 na Septoria tritici.

Dodwiadczenia polowe prowadzono przez 4 okresy wegetacji, w latach 2013-2017, w

Katedrze Agronomii Uniwersltetu Przyrodniczego w Poznaniu, na polach Zakladu DoSwiadczalno-

Dydaktycznego Uprawy Roli i RoSlin Gorzy6. Dodatkowo, w latach 2013- 2015 w Katedrze

Agronomii Uniwersltetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzono dwie serie doSwiadczeri

wazonowych nad ocen4 odpomoSci wybranych odmian na stres suszy oraz na infekcjg Septoria

fitici.

Na podstawie doiwiadczerl polowych, spo6r6d kilkunastu odmian pszenicy orkisz

wyselekcjonowano odmiang 'Badengold', jako najbardziej pnydatnq do uprawy w warunkach

Srodkowej Wielkopolski. Odmiana ta charakteryzowala sig najwyZszymi plonami ziarna

(36,1 dt ha-') i klosk6w (51 ,7 dt'ha-r) oraz naleZala do grupy o naj wyZszym udziale ziarna w plonie

klosk6w (69,5%), a takZe posiadala wysok4 warto5i MTZ g7,  g i ficzby ziaren w klosie

(45,2 szt.). Natomiast odmiany 'Schwabenkom' oraz 'Oberkulmer Rotkom' charakteryzowaly sig

najlepszymi parametrami wartoici technologicznej ziama, przewy2szaly one pozostale odmiany

zawartoici4 biatka i nale2aly do grup o najwyLszej zawarto6ci glutenu w ziamie, najwylszym

wskaZniku sedymentacji Zeleny'ego oraz najlepszej wartoici wypiekowej (RMT). Odmiana

'Franckenkom' charakteryzowala sig wyZszq ni2 Srednia warto6ci4 plonu przy jednoczednie

ponadprzecigtnej zawartodci bialka w ziarnie.

Do5wiadczenia w{Lzonowe, oparte na analizie parametr6w fizjologicznych i przebiegu

fotosyntezy, pozwolily wyselekcjonowa6 odmiany 'Franckenkorn' i 'Badengold'jako bardziej od

innych przystosowane do uprawy w warunkach posusznych oraz odmiany 'Franckenkom' i

'Schwabenkom' jako najmniej podatne na poralenie Septoria tritici.
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