Warunku koegzystencji różnych typów
odmian rzepaku ozimego
Opracowanie na podstawie wyników badań w Programie
Wieloletnim IHAR PIB 2015-2020 wykonanych
w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych
oraz Samodzielnej Pracowni Stresów Środowiskowych
Roślin Oleistych

Badanie odległości przenoszenia pyłku rzepaku przez wiatr
Przenoszenie pyłku badano za pomocą aktywnych i pasywnych pułapek. Stwierdzono, że
przenoszenie znaczącej ilości pyłku przez wiatr, niezależnie od kierunku, zachodzi
w odległości do 50m od źródła pyłku.

OBSZAR 4. Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec
obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych
Zadanie 4.3 Oszacowanie możliwości koegzystencji upraw różnych typów odmian
rzepaku ozimego w warunkach agroklimatycznych Polski
Cel główny: opracowanie metod uprawy różnych typów odmian rzepaku ozimego
(odmiany o różnych cechach jakościowych nasion) w warunkach produkcyjnych dla
zapewnienia produkcji surowca do przerobu o odpowiedniej, zamawianej jakości.
Cele szczegółowe:
- badanie przepływu genów poprzez pyłek i nasiona;
- badanie odmian i linii hodowlanych pod względem zdolności do pierwotnego
i wtórnego stanu spoczynku;
- opracowanie optymalnej technologii uprawy dla warunków koegzystencji różnych
typów odmian.
Rozwinięto badania nad koegzystencją, ponieważ rzepak jest ważną rośliną uprawną
w Polsce, o powierzchni uprawy 850-900 tys. ha rocznie. Ze względu na
zapotrzebowanie przemysłu tłuszczowego, w bliskim czasie do uprawy zostaną
włączone odmiany o różnych cechach jakościowych nasion. W wielu krajach
z wyjątkiem krajów europejskich na szeroką skalę uprawiane są odmiany GM.

Rzepak jest trudną rośliną dla zapewnienia koegzystencji różnych typów
odmian ze względu na przepływ genów poprzez pyłek i nasiona, posiadające
zdolność do wtórnego stanu spoczynku w glebie i będące źródłem
samosiewów.

Doświadczenie polowe z pułapkami pasywnymi

Aktywna pułapka Burkarda

Wyniki badania stężenia pyłków rzepaku w powietrzu
z wykorzystaniem pułapek pasywnych na plantacjach w Wiatrowie i Łagiewnikach
Wartości średnie z czterech serii badań.

Ocena odległości i natężenia przepływu pyłku rzepaku ozimego
z wykorzystaniem aktywnych pułapek Burkarda
Odległość aktywnej pułapki Burkarda od plantacji rzepaku:

5m

Data obserwacji

09.05.2016
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na preparacie
mikroskopowym
164
97
115
114
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16
3
9
5
4
3
17
5

61,71

40 m

Liczba ziaren pyłku obserwowana:
na preparacie
w 1m3 powietrza
mikroskopowym
11,38
52
6,75
155
7,98
125
7,91
48
14,37
55
7,29
23
1,11
11
0,2
9
0,62
6
0,34
8
0,27
8
0,2
10
1,18
0
0,34
12

4,28

37,29

Test polowy na trzech typach gleby
W glebie o małej zawartości
próchnicy i węgla organicznego
przeżywa najwięcej nasion.
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w 1m3 powietrza
3,61
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8,68
3,33
3,81
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0,55
0,55
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0
0,83

2,59

Na jakość plonu największy negatywny wpływ mają samosiewy pochodzące
z osypanych nasion poprzedniej uprawy i mające zdolność do wtórnego stanu
spoczynku. Dlatego wdrożono laboratoryjną i polową metodę do oceny zdolności nasion
do wtórnego stanu spoczynku.

Test laboratoryjny oceny zdolności
nasion rzepaku do przechodzenia
we wtórny stan spoczynku

Podsumowanie
• Dla uniknięcia przepylenia obcym pyłkiem z plantacji sąsiednich możliwa jest izolacja
przestrzenna różnych typów odmian, zgodna z ustawą: dla produkcji nasion
kwalifikowanych – odmian populacyjnych 100m, odmian mieszańcowych 300m, a dla
produkcji materiału elitarnego – 200m i 500m, odpowiednio.
• Wdrożono metody oceny zdolności nasion rzepaku do przechodzenia we wtórny stan
spoczynku – polową i laboratoryjną. Zdolność do wtórnego stanu spoczynku nasion
rzepaku jest cechą dziedziczną i charakterystyczną dla odmian. Dlatego metody te
zostaną wykorzystane w hodowli nowych odmian o jak najmniejszej zdolności nasion do
wtórnego stanu spoczynku, których uprawa nie zanieczyszcza pól samosiewami.
• W wyniku przeprowadzonych doświadczeń polowych i laboratoryjnych
wyselekcjonowano odmiany i linie hodowlane o niskiej zdolności do przechodzenia we
wtórny stan spoczynku.
• Odpowiednie zabiegi uprawowe mogą ograniczyć powstawanie samosiewów.
Stwierdzono, że dla tego celu najkorzystniejsza jest płytka uprawa pozbiorowa lub jej
brak bezpośrednio po zbiorze. Najwięcej samosiewów zostawia tradycyjna uprawa
odwracająca – podorywka i bronowanie.
Czystość produkcji materiału do siewu i przerobu w przypadku występowania na
rynku odmian o różnych cechach jakościowych nasion można zapewnić poprzez
izolację przestrzenną pól, użycie do siewu odmian o jak najmniejszej zdolności do
osypywania i wtórnego stanu spoczynku nasion oraz poprzez właściwą uprawę
pozbiorową pozwalającą na wykiełkowanie osypanych nasion, tak aby nie zasilały
glebowego banku genów będąc źródłem samosiewów i w następnych latach nie
zanieczyszczały nowych plantacji rzepaku.

