
STRESZCZENIE 

Studia nad wartością cech użytkowych odmian i populacji pszenicy twardej 

(Triticum durum Desf.) zróżnicowanych pod względem pochodzenia geograficznego. 

Pszenica twarda (Triticum durum Desf.) jest drugim pod względem gospodarczym 

gatunkiem uprawnym z rodzaju Triticum. Wywodzi się ona z rejonów klimatu kontynentalnego 

i stepowego charakteryzującego się wysoką temperaturą powietrza, dużym promieniowaniem 

słonecznym oraz niedoborem opadów. Największym ośrodkiem uprawy pszenicy twardej jest 

rejon SEWANA (Południowa Europa, Zachodnia Azja, Północna Afryka) leżący w rejonie 

charakterystycznym dla tego gatunku pszenicy. Jednak dzięki postępowi hodowlanemu 

nastąpiło przystosowanie odmian pszenicy twardej do warunków panujących w klimacie 

umiarkowanym, w którym do niedawna nie uprawiano tego gatunku pszenicy. 

Celem badań wykonanych w ramach niniejszej pracy była ocena wartości cech 

użytkowych odmian i populacji miejscowych jarej pszenicy twardej zróżnicowanych pod 

względem pochodzenia geograficznego w warunkach glebowo-klimatycznych Lubelszczyzny. 

W celu zbadania zróżnicowania genotypów pod względem wszystkich cech ilościowych i 

jakościowych zastosowano trzy metody wielowymiarowe, których wyniki wzajemnie się 

uzupełniają i pozwalają na ogólną ocenę zmienności. Zastosowano takie metody jak: analizę 

składowych głównych (PCA), hierarchiczną analizę skupień (CA) metodą Warda oraz analizę 

zmiennych kanonicznych (CVA) z odległością Mahalanobisa jako miarą podobieństwa. 

Badania stabilności plonu na warunki pogodowe przeprowadzono za pomocą parametrycznych 

(miara ekowalencji Wrickego, współczynnik zmienności środowiskowej) i 

nieparametrycznych (miara stabilności Kanga) jednowymiarowych miar stabilności. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny polowej stwierdzono zróżnicowanie badanych 

obiektów pod względem długości faz fenologicznych, stopnia porażenia przez choroby 

grzybowe oraz wylegania roślin. Duży zakres zmienności uzyskanych wyników pozwolił na 

wytypowanie obiektów charakteryzujących się wysoką odpornością na wszystkie 

obserwowane choroby grzybowe. 

Wyniki badań, które przeprowadzono za pomocą metod statystycznych pozwoliły na 

stwierdzenie istotnego zróżnicowania genotypów, wpływu lat oraz interakcji genotypowo-

środowiskowej na wszystkie badane cechy plonotwórcze oraz cechy jakościowe z wyjątkiem 

zawartości białka w ziarnie, gdzie nie wykazano istotności interakcji GE. 



Na podstawie wielocechowych metod statystycznych wydzielono i scharakteryzowano  

5 grup genotypów podobnych pod względem wszystkich badanych cech plonotwórczych i 

jakościowych jednocześnie. Genotypy w wyznaczonych grupach różniły się między sobą 

przede wszystkim wysokością roślin, plonem, długością osadki kłosowej, liczbą kłosków w 

kłosie i cechami jakościowymi. Stwierdzono, że grupy genotypów o wysokich wartościach 

cech jakościowych na ogół charakteryzowały się niższymi wartościami cech plonotwórczych. 

Pod względem wysokości plonowania najwyższą wartość uzyskała polska odmiana 

pszenicy twardej (SMH 87). Przeprowadzenie analizy stabilności plonowania pozwoliła na 

wyodrębnienie genotypów charakteryzujących się wysokim i stabilnym poziomem plonowania 

w rejonie Lubelszczyzny, były to odmiany takie jak: Astrodur, Bonadur, Signadur pochodzące 

z Austrii, Plenty i Medora z Kanady, Diyarbakir 81 z Turcji, Aramon z Francji, Chelle z 

Meksyku oraz Aldura pochodząca z Włoch. 

Charakterystyka badanych genotypów pochodzących z różnych rejonów świata 

pozwoliła na wytypowanie odmian Capelli oraz Chili charakteryzujących się dobrymi 

parametrami jakościowymi oraz odmian stabilnych i wysoko plonujących takich jak: Aldura, 

Diyarbakir 81, Medora, Plenty, Signadur, Wascana. W/w odmiany mogą być wykorzystane w 

programach hodowlanych dla uzyskania odmian stabilnych i wysoko plonujących o dobrych 

parametrach jakościowych na potrzeby krajowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Study on performance traits value of cultivars and populations of durum wheat 

Triticum durum Desf., diversified within geographical origin. 

Durum wheat (Triticum durum Desf.) is the second economic crop species among 

Triticum genera. It is originated from regions of continental and steppe climate that is 

characterized by high temperature, high solar radiation and precipitation deficiency. The main 

cultivation centre of durum wheat is SEWANA region (Southern Europe, Western Asia, 

Northern Africa) which is set in characteristic region for this wheat species. However, thanks 

to breeding advancement cultivars of durum wheat adaptation to temperate climate conditions 

is observed, where until recently this wheat species has not been cropped. 

The aim of the studies conducted in doctoral dissertation was evaluation of quality traits 

value of cultivars and landraces od spring durum wheat varied within geographical origin at 

soil and climate conditions of Lublin Province. In order to genotypes variation evaluation in 

terms of quantitative and quality traits three multivariate methods were used, which results are 

complementary and provide an overall variation assessment. There were used methods such as 

Principal Component Analysis (PCA), Wards’s Hierarchical Agglomerative Clustering Method 

and Canonical Variate Analysis with Mahalanobis distance measure. The yield stability tests of 

weather conditions were conducted with parametric (Wricke ecovalence, the coefficient of 

environmental variation) and nonparametric (stability Kang’s ranks)  univariate stability 

parameters.  

On the basis of conducted field evaluation is found tested objects variation in terms of 

length of phenological phases, degree of plant infestation by fungal diseases and plant lodging. 

High range of result variation provided to objects selection, that are characterized by high 

resistance to all tested fungal diseases.  

The results of research, which were conducted with statistic methods use, provided to 

find significant genotypes variation, years influence and genotype-environment interaction in 

terms of all tested yield-forming traits and quality traits with the exception of grain protein 

content, where significance of G×E interaction has not been found.   

On the basis of multivariate statistic methods five groups of genotypes in terms of all 

tested yield-forming and quality traits simultaneously have been separated and characterized. 

Genotypes in particular groups differed from each other, above all in plant height, yield, length 

of head, number of spikelets per spike and quality traits. It was found that genotypes groups 



with high values of quality traits, in general, were characterized by low values of yield-forming 

traits.  

In terms of plant yield the lowest value obtained Polish cultivar of durum wheat (SMH 

87). Analysis of yield stability enabled separation of genotypes characterized by high and stable 

yield level in Lublin Province, there were cultivars such as: Astrodur, Bonadur, Signadur from 

Austria, Plenty and Medora from Canada, Diyarbakir 81 from Turkey, Aramon from France, 

Chelle from Mexico, as well as Aldura from Italy. 

Characteristics of tested genotypes originated from various countries of the world 

enabled separation of cultivars Capelli and Chilli characterized by good quality values, as well 

as stable and high yielding cultivars such as: Aldura, Diyarbakir 81, Medora, Plenty, Signadur, 

Wascana. Above mentioned cultivars could be used  to development of stable and high yielding 

cultivars with good quality value in plant breeding programs for national use. 


