
9, Streszczenie

Badania przeprowadzono w latach 2013-2015 w Katedrze Agronomii, w

Laboratorium nasiemym oraz na polach Zakladu Dodwiadczalno - Dydaktycznego Uprawy

Roli i RoSlin Gorzyri, filia Swadzim (52"26' N; 16'45 E), a tak2e w Laboratorium Katedry

Fizjologii RoSlin naleZ4cych do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Materialem do

pracy byly wyniki czterech niezaleZnych dodwiadczeri z kukurydzq, zakladanych jako

jednoczynnikowe, w czterech powt6rzeniach,

W badaniach uwzglgdniono odmiany:

'Dumka' (FAO 230), 'Narew' (FAO 250), 'Rosomak' (FAO 260-270),'Lokata' (FAO 220).

Czynnikiem badawczym w kaZdym z doSwiadczeri byla frakcja ziama siewnego

wyodrgbniona na podstawie masy tysi4ca ziaren.

W doiwiadczeniu z odmian4 'Dumka' frakcje stanowily:

| - drobna (2769),ll - drednia (305g), III - duza (3599);

w dodwiadczeniu z odmianq 'Narew':

I - drobna (250g), ll - Srednia (2869), III - duza (337g);

w dodwiadczeniu z odmian4 'Rosomak':

I - drobna (235g), Il - Srednia (277 g), III - duza (369);

w doSwiadczeniu z odmianq 'Lokata':

I -drobna Qaag, ll - Srednia (2969), lll - duza (3349), IV - bardzo duza (3969).

Podczas trzyletniego okresu przechow)'wania w kontrolowanych warunkach,

komercyjnych, zr6Znicowanych frakcii zaprawionego ziama siewnego kukurydzy odmian

'Dumka', 'Narew', 'Rosomak', 'Lokata' nie odnotowano istotnej zmiany jego zdolnoScr

kielkowania. Ziamo frakcji siewnych wyodrgbnione na podstawie MTZ charakteryzowalo

sig zr6znicowanE wartoSci4 siewn4 oraz wigorem, r62nym dla badanych odmian.

Zwigkszanie masy tysiqca wysiewanego ziarna odmian 'Dumka' i 'Narew' powodowalo

wzrost zdolnoSci kielkowania orazjego wigoru do najwyZszej z badanych frakcji, u odmiany

'Lokata' do III frakcji tj. ziaren du2ych. Odmienn4 reakcjg wykazano dla odmiany

'Rosomak', u kt6rej wy2szE wartoSci4 siewn4 i wigorem cechowala sig frakcja ziaren

drobnych i irednich. Spodr6d przeprowadzonych test6w wigorowych, najsilniejszy dodatni

zwigek zdolnoSci kielkowania wykazano z testem wzrostu siewki, szczeg6lnie wyrazny w

badaniach nad frakcjq ziaren drobnych odmiany 'Rosomak' oraz frakcjq ziaren duZych

odmian'Narew' i 'Lokata'. U wszystkich badanych odmian, po wysiewie ziarna o wigkszej



masie tysi4ca uzyskiwano ro3liny o wigkszej Swie2ej i suchej masie w poczqtkowym okesie

rozwoju kukurydzy, jednak reakcja ta wygasala w miarg postgpu wegetacji. Frakcja

materialu siewnego nie modyfikowala istotnie cech morfologicznych roSlin badanych

odmian kukurydzy, z wylEczeniem wysokodci roSlin w fazie 8-9 li6ci u odmiany 'Lokata'.

Nie wykazano istotnego lvptyv'u frakcji materialu siewnego na indeks pokrycia li5ciowego

(LAI) u odmian 'Dumka', 'Rosomak' oraz'Lokata', natomiast u odmiany 'Narew' wy2sz4

wartoSi tego parametru stwierdzono po wysiewie frakcj i ziaren duzych. Nie udowodniono

istotnego wplywu frakcj i materialu siewnego na warto6ci wska2nika zielonoSci li6ci u

odmian 'Dumka', 'Narew' oraz'Lokata'. Wyj4tek stanowila odmiana 'Rosomak', u kt6rej

w fazie BBCH 30 wzrost masy tysi4ca wysiewanego ziama powodowal zwigkszanie

zielonoSci liSci (SPAD). Wyl4cznie u odmiany 'Rosomak' frakcja materialu siewnego

istotnie modyfikowala procent roSlin porazonych przez grzyby z rodzaju Fusariun, i

najwigkszy udzial roSlin z objawami choroby wykazano po wysiewie ziarna frakcji du2ej.

Jedynie u odmiany 'Dumka' zwigkszanie frakcji wysiewanego ziama powodowalo istotny

przyrost plonu ziama, przy czym po uZyciu ziaren Srednich i duZych efekt byl podobny.

Wykazano, 2e plon ziamabyl istotnie skorelowany z wysokoSci4 roSlin oraz z liczb4 ziaren

w kolbie: u odmiany 'Lokata' po wysiewie wszystkich frakcji, u odmian 'Narew' i

'Rosomak'po uZyciu frakcji ziaren drobnych i duzych, natomiast u odmiany 'Dumka' po

zastosowaniu frakcj i ziaren drobnych i Srednich. SpoSr6d badanych odmian kukurydzy

najwyzej plonujqcq okazala sig odmiana 'Rosomak', charakteryzujqca sig najdluzszym

okresem wegetacji. Frakcja ziama siewnego kukurydzy pochodz4cego z komercyjnych,

oryginalnych opakowaf nie ma zasadniczego .r,rplywu na warto56 siewn4 i plonowanie

uzyskanych roSlin, jednak wykazano, ze mogq wyst4pii odstgpstwa odmianowe.
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