STRESZCZENIE
Tytuł pracy: Przydatność wybranych odmian pszenicy jarej do jesiennego siewu.
Słowa kluczowe: pszenica jara, termin siewu, odmiany, plonowanie, jakość ziarna, struktura
plonu
Celem pracy była ocena przydatności wybranych odmian pszenicy jarej do jesiennego
siewu. Badania polowe realizowano w trzech punktach doświadczalnych oraz wykonano
analizy laboratoryjne ziarna. Zakres badań obejmował ocenę wpływu terminu siewu
i odmiany pszenicy na: występowanie poszczególnych faz rozwojowych pszenicy, liczbę
pędów i gromadzenie suchej masy w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło, plonowanie
i cechy struktury plonu oraz jakość ziarna. W badaniach uwzględniono trzy terminy siewu
(dwa jesienne i jeden wiosenny) oraz pięć odmian pszenicy jarej (Tybalt, Cytra, Bombona,
Monsun, Parabola).
Z badań wynika, że długość okresu wegetacji i poszczególnych faz rozwojowych
pszenicy zależała od terminu siewu oraz lokalizacji doświadczenia. Opóźnienie terminu siewu
powodowało skrócenie okresu wegetacji a także trwania poszczególnych podokresów.
Stwierdzono wpływ terminu siewu na liczbę pędów z rośliny w fazie krzewienia
i strzelania w źdźbło. W fazie krzewienia we wszystkich miejscowościach, większą liczbą
pędów charakteryzowały się rośliny z siewu w terminie pierwszym jesiennym. Natomiast
w fazie strzelania w źdźbło zarówno w Bezku, jak i Czesławicach większą liczbę pędów na
roślinach stwierdzono na obiektach zasianych wiosną. Termin siewu istotnie różnicował plon
suchej masy z rośliny oraz z jednostki powierzchni. Wyższe wartości tych cech stwierdzono
na obiektach z jesiennymi siewami.
Odmiany pszenicy reagowały zwyżką plonu w warunkach jesiennych terminów siewu
w porównaniu do osiągniętych w warunkach siewu wiosennego. Do najwyżej plonujących
w tych terminach należy zaliczyć odmiany Tybalt i Monsun. Stwierdzono zróżnicowanie
w latach cech struktury plonu. Liczba roślin i kłosów z jednostki powierzchni oraz
rozkrzewienie produkcyjne zależały istotnie od obu badanych czynników (odmiana pszenicy,
termin siewu) oraz warunków występujących w punktach doświadczalnych.
Czynniki doświadczenia wpływały istotnie na wartość technologiczną ziarna pszenicy.
Najbardziej zmienną cechą jakości pod wpływem czynników doświadczenia była ilość
i jakość glutenu.

