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JAKICH ODMIAN
NALEŻY OCZEKIWAĆ
W PRZYSZŁOŚCI?
Hodowla odmian ziemniaka jest procesem długotrwałym. Trwa zazwyczaj 12 lat licząc od momentu
skrzyżowania form rodzicielskich do momentu zarejestrowania nowej odmiany w COBORU. Aby odmiana
upowszechniła się w uprawie do tego okresu należy
doliczyć co najmniej 5 kolejnych lat. A więc zespół badawczy, który pracuje wyprzedzająco
w stosunku do komercyjnej hodowli odmian powinien mieć wizję, jakie ziemniaki będą poszukiwane na rynku za 20-30 lat.
Tego rodzaju analiza nie jest prosta. Można ją przeprowadzić poprzez analogię do zmian
w krajach rozwiniętych, w których ziemniak przestał być podstawową rośliną rolniczą spożywaną bezpośrednio po ugotowaniu. Jest on spożywany jak warzywo, jednocześnie stając się
rośliną przede wszystkim przetwarzaną na frytki, chipsy, skrobię, susze, alkohol oraz składniki również wykorzystywane w przemyśle spożywczym lub papierniczym. To zapewne główne
kierunki użytkowania ziemniaka w przyszłości.
Obecnie w Polsce ziemniak jest spożywany w znacznej ilości w formie ugotowanej (ok.
100 kg per capita na rok). I przez najbliższe 20-30 lat jego spożycie w tej formie będzie ciągle dominujące w naszej diecie. Z roku na rok wzrasta spożycie ziemniaków przetworzonych
na frytki i chipsy. Należy się liczyć z wzrostem tej formy spożywania ziemniaków, aczkolwiek
dynamika przyrostu produkcji frytek i chipsów może być spowolniona poprzez większą wiedzę Polaków o zdrowotnych właściwościach konfekcjonowanych form ziemniaka. Konsument
może bardziej orientować się na zdrową żywność i zwracać większą uwagę na walory odżywcze (np. zawartość witamin) czy zawartość substancji szkodliwych (akrylamidy, glikoalkaloidy).
Analiza obecnego rejestru krajowego odmian wskazuje, w jakim kierunku powinny iść wysiłki hodowców, aby w możliwie krótkiej perspektywie uzyskać postęp hodowlany.
Podstawowym kryterium dobrej odmiany, bez względu na sposób użytkowania, jest jej
plenność. W odmianach jadalnych oczekujemy wysokiego plonu wczesnego o wysokich parametrach agronomicznych, zwłaszcza wyrównanej wielkości bulw o dobrej morfologii. W odmianach skrobiowych oczekujemy podniesienia plonu skrobi, zwłaszcza w formach o skróconej wegetacji. W odmianach przetwarzanych na frytki lub chipsy, obok wymaganych specyficznych właściwości przetwórczych, oczekuje się od odmiany wysokiego plonu chipsów lub
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frytek z danego zbioru. Te parametry są coraz częściej brane pod uwagę przy selekcji nowo
powstających odmian na te kierunki przetwórstwa.
W dalszej perspektywie możemy oczekiwać wsparcia selekcji na plenność poprzez
wprowadzenie ukierunkowanej selekcji form rodzicielskich i ich potomstwa przy wykorzystaniu markerów genetycznych. Wykorzystanie wiedzy o genotypie, obok tradycyjnej oceny
fenotypowej może ułatwić dobór form rodzicielskich do uzyskiwania wysokoplennego potomstwa.
W hodowli odmian jadalnych zdecydowanie nabiorą znaczenia cechy jakości bulw ważne
dla konsumenta: zróżnicowanie oferty pod względem barwy skórki i miąższu, jednorodności
miąższu oraz jego nieciemnienia na surowo i po ugotowaniu, odporności na ciemnienie pouderzeniowe.
W hodowli nowych odmian ważnym elementem będzie wprowadzanie odporności na patotypy mątwika zwykłego i agresywnego (Globodera rostochiensis i G. pallida) oraz wirulentne patotypy raka (Synchytrium endobioticum). Może też wzrosnąć znaczenie odporności na
choroby bakteryjne.
Poza trzema głównymi kierunkami hodowli rośnie także zapotrzebowanie na odmiany
przydatne do upraw ekologicznych. Odmiany te powinny charakteryzować się dobrą adaptacją do warunków agrotechniki specyficznej dla upraw ekologicznych, powinny wykazywać
zwiększoną odporność na zarazę ziemniaka oraz choroby wirusowe. Również możemy oczekiwać odmian ziemniaka o specyficznych właściwościach np. zwiększonej zawartości antyoksydantów, karotenów (witaminy A), które będą wychodzić naprzeciw potrzebom rynku preferującego żywność o charakterze prozdrowotnym.
Wspomniane cele hodowla będzie realizować ze wsparciem najnowszych technik, wykorzystujących w procesie selekcji rodów wiedzę o genomie ziemniaka oraz nowoczesną
diagnostykę. Również nasiennictwo może wykorzystać udoskonalone techniki biotechnologiczne. Dobrze rozwinięte, sprawne nasiennictwo nowych odmian jest i będzie drogą
szybkiego przeniesienia uzyskanego przez hodowlę postępu biologicznego na pola rolników.
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