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CHARAKTERYSTYKA OWSA
Owies jest gatunkiem zbóż o stosunkowo niskich wymaganiach glebowych, co
powiązane jest z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, który umożliwia czerpanie
składników odżywczych z niższych partii gleby w formach trudno dostępnych dla innych zbóż.
Owies toleruje niskie pH gleby oraz ma mniejsze wymagania do przedplonów, a sam zaś jest
świetnym przedplonem, często wykorzystywanym przy zmianowaniu w zbożach, gdyż nie
przenosi chorób podsuszkowych.
Owies jest także odmianą, która ma słabą tolerancję na brak wody oraz źle znosi opóźnianie
siewu.
Szczególne zapotrzebowanie na wodę owies posiada w okresie od fazy strzelania w
źdźbło do fazy kłoszenia. Mówi się, że owies sporo marnuje wody poprzez jedno z
najwyższych strat wody w procesie transpiracji.
Sposobem na takie zapotrzebowanie w wodę są wczesne zasiewy, które owies znosi bardzo
dobrze, ze względu na dużą odporność na wiosenne przymrozki, a niska temperatura po
wzejściu roślin, korzystnie wpływa na plon.
Zdolność kiełkowania owsa jest już w temperaturze ok 3oC.

GLEBA
Najlepszymi stanowiskami dla owsa są ziemie kompleksu:
- żytniego od bardzo dobrego do słabego
- zbożowo- pastewnego mocnego i słabego
Najlepsze wyniki owies uzyskuje na glebach dobrych zaliczanych do kompleksów pszennych.
Owies posiada słabe wymagania przedplonowe, a sam jest dobrym przedplonem dla
innych roślin zbożowych.
Jako jedyny owies nie jest porażany chorobami podstawy źdźbła, zaletą jest też to, że
pomimo swojej odporności nie przenosi choroby na rośliny następcze.
Dzieje się tak dzięki zdolności korzeni owsa do produkcji substancji hamujących rozwój
patogenów grzybowych, a rizosferze owsa namnażają się grzyby, które nie powodują chorób
pszenicy, jęczmienia i żyta.
Najlepszymi przedplonami dla owsa są:
- okopowe
- strączkowe
- rzepak ozimy
W rzeczywistości zaś owies wysiewany jest często po zbożach na gorszych
stanowiskach.
Związane jest to z niższymi spadkami plonu owsa w siewie po innych zbożach.
Nie należy owsa wysiewać po sobie oraz po jęczmieniu, a w zmianowaniu co (3-4 lata), ze
względu na możliwość rozwoju w glebie szkodliwych nicieni, głównie mątwika zbożowego,
który znacznie obniża plony.
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NAWOŻENIE
Jak w każdej uprawie nawożenie powinno być przeprowadzane w sposób
zrównoważony i zoptymalizowany, z uwzględnieniem zapotrzebowania rośliny oraz
zasobności gleby w składniki odżywcze.
Dlatego badania gleby powinny być przeprowadzane 4-5 letnich.
Owies jest zbożem, który bardzo dobrze reaguje na nawożenie azotem i fosforem, mimo że
sam dzięki bardzo dobremu systemowi korzeniowemu pobiera z gleby trudno dostępny azot
i fosfor. Zdolność taka jest oczywiście silnie związana z sumą i rozkładem opadów.

Mając takie informacje z tabeli, uwzględniając przewidywany plon, możemy obliczyć
zapotrzebowanie pokarmowe rośliny. Jeśli znamy zasobność gleby na danym stanowisku
możemy obliczyć zapotrzebowanie dla danego pola.
W obliczeniach pomoże wzór

Aby trafnie określić poziom plonu głównego i ubocznego, należy sięgnąć do zapisek plonów
średnich z okresu 5 lat z dodatkową korektą 15% zwiększającą plon.
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WAPNOWANIE
Stosowanie nawozów mineralnych sprawia, że proces zakwaszania gleby trwa stale.
Pomimo dobrej tolerancji owsa na zakwaszenie gleby, optymalne pobieranie składników
odżywczych z gleby następuje przy pH 5,5-6. Przy niższych wartościach pH stanowiska
należy wapnować.
Wapnowanie jest konieczne na glebach lekkich i ilościach od 1,5-2,5t/ha CaO do 6t/ha CaO
przy glebach ciężkich.
W praktyce najkorzystniej wychodzi dzielenie dawki i stosowanie od 1-2,5t/ha CaO, przy 50%
zawartości CaO.
Ściśle z wapnowaniem powiązane jest nawożenie magnezem, na którego braki
owies jest bardzo wrażliwy, a jednocześnie posiada największe zapotrzebowanie na ten
pierwiastek. Jego brak powoduje spadki plonu ilościowo i jakościowo.
Niebezpieczeństwo niedoboru magnezu jest szczególnie duże na:
- glebach lekkich i piaszczystych
- glebach zakwaszonych
- przy niskich dawkach fosforu.
Przy stwierdzonych brakach magnez można uzupełniać wapniem:
- magnezowo-tlenkowym
- magnezowo-węglanowym
- dolomitem.

FOSFOR I POTAS
Uzyskiwanie maksymalnych plonów związane jest z odpowiednim pobieraniem
i zasobnością gleby w fosfor i potas.
Zapotrzebowanie owsa na fosfor występuje i jest ważne w całym okresie wegetacyjnym,
natomiast są momenty szczególnie ważne, podczas których niedobory fosforu mogą
doprowadzić do spadków plonu oraz jakości ziarna.
- pierwszy okres to faza rozbudowy systemu korzeniowego oraz pędów
- okres kwitnienia i dojrzewania, decydujący o plonie
Równie waży jak fosfor jest potas, którego kluczowe zapotrzebowanie występuje od fazy
strzelania w źdźbło do fazy początku nalewania ziarna.
Zawartość i dostępność potasu mają znaczenie przy pobieraniu azotu. Niska zawartość
potasu osłabia pobranie azotu nawozowego.
Zasobność rośliny w potas i azot znacznie polepszają strukturę plonu.
Potas ma duże znaczenie w gospodarowaniu wodą, a jego braki powodują jeszcze większe
zapotrzebowanie na wodę potrzebną do wyprodukowaniu tony ziarna.
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W warunkach bardzo wysokiej zasobności gleby w fosfor i potas zalecane dawki nawozów
można zmniejszyć́ o 30-40 kg P2O5/ha lub K2O kg/ha. Na glebach o wysokiej zasobności
dawki nawozów można zmniejszyć́ o około 20 kg P2O5/ha lub K2O kg/ha.
Przy niskiej zasobności gleby w fosfor i potas dawki nawozów należy zwiększyć́ o 30 P2O5 lub
K2O kg∙ha-1. Przy bardzo niskiej zasobności w fosfor i potas powinno się̨ zwiększyć́ dawki
nawozów o około 40-60 kg P2O5/ha lub K2O kg/ha, co nie gwarantuje wysokich plonów, ale
poprawi zasobność́ gleby w te składniki.

AZOT
Nawożenie azotu ma znaczenie przy kształtowaniu się wielkości plonu oraz
zawartości białka w ziarnie.
Podobnie jak przy innych nawozach, wielkość nawożenia azotem jest związane z
kompleksem glebowym oraz planowanym plonem.
Szczególne zapotrzebowanie na azot jest, gdy:
- opady zimowe przekroczyły normę
- pogoda wiosenna jest sucha i zimna
- przedplon był nawożony niską dawką azotu
- owies jest wysiewany w terminie optymalnym
Niskie zapotrzebowanie na nawożenie azotem występuje, gdy:
- niskich opadach zimowych
- uprawa owsa jest po motylkowych, strączkowych
- rośliny były silnie nawożone obornikiem
- przy wilgotnej i ciepłej wiośnie
- przy opóźnionym siewie
Przyjmuje się, że nawożenie azotem w wielkości 50kg/ha stosuje się jednorazowo tuż przed
siewem. Zwiększenie dawki powinno być podzielone na dwa zadania
1. 60% przed siewem
2. Na początku fazy strzelania w źdźbło.
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Tabela 4. Dawki N w kg/ha zalecane dla owsa (IUNG-PIB)

Zmiany temperatury i wilgotności w glebie wiążą się z różnym przebiegiem mineralizacji
azotu w glebie, dlatego zaleca się badanie poziomu azotu w glebie co roku.
Pierwszą dawkę azotu w systemie dwóch dawek, można obliczyć ze wzoru, druga zaś
powinna być poparta testem roślinnym.

DN= NSD-Nmi(0-90cm)
DN – dawka nawozowa azotu(kg/ha)
NSD – zawartość standardowa- krytyczna
Nmi(0-90cm) – zawartość azotu mineralnego w glebie w warstwie do 90cm
Przykładowe wyliczenie
Dane:
1. Plon ziarna 4t/ha
2. Pobranie jednostkowe – 26kg N/ha (patrz tabela nr 1)
3. Zawartość azotu mineralnego w glebie – 20kgN/ha(badanie gleby)
Wyliczenia dla systemu 2 dawek
NSD = (4x26)x0,5= 104x0,5= 52 kg N/ha
DN = 52-20= 32 kgN/ha.
6

BŁĘDY w nawożeniu
Błędy w nawożeniu powodują obniżenie plonów, a co ważne zmniejszają opłacalność
produkcji oraz ujemnie wpływają na środowisko.
Główne błędy:
- nieuregulowany odczyn gleby, sprawia, że wykorzystanie wielu składników z nawozów jest
bardzo znikome
- brak zbilansowanych dawek nawozowych tzn. nieuregulowanie braków któregoś z
pierwiastków upośledza pobranie innych nawet tych dostarczanych w formie nawozu
- jakość nawozów ma znaczenie, dlatego należy kupować nawozy wiadomego pochodzenia i
wysokiej jakości.

SIEW
Z racji, że owies nie jest zbożem wybitnie plonujących ważne jest, aby materiał
siewny był kwalifikowany i wysokiej jakości.
Termin siewu owsa powinien być możliwie jak najwcześniejszy. Każdy dzień
wydłużenia optymalnego terminu siewu wiąże się ze skróceniem okresu wegetatywnego,
czego konsekwencją jest obniżenie wielkości i jakości plonu.
Opóźnienie terminu wysiewu owsa o 10-14 dni obniża plon nawet o 15-20%.
Ziarno owsa zaczyna kiełkować w temperaturze 3-5oC, stąd zalecenia do wczesnego siewu.
Kolejną zaletą wczesnego siewu jest lepszy dostęp do wody w glebie.
Optymalny termin siewu w większości części kraju przypada na II połowę marca, jedynie w
terenach podgórskich i północno-wschodnim krańcu Polski dopuszcza się opóźnienie siewu
do 10 kwietnia.
W miarę opóźniania terminu siewu korzystnym zabiegiem jest zwiększenie dawki azotu,
który mobilizuje rośliny do wzrostu i sprawdza się to szczególnie w gorszych warunkach
glebowych.
Owies słabo się krzewi i dlatego wymaga większej ilości wysiewu w stosunku do innych zbóż.
W badaniach PDO na 1m2 wysiewa się na glebach
1. kompleksu pszennego bardzo dobrego,
2. pszennego dobrego oraz żytniego bardzo dobrego wysiewa się 450 kiełkujących
ziarniaków,
Na glebach kompleksu:
1. pszennego wadliwego, żytniego dobrego
2. zbożowo-pastewnego mocnego
3. zbożowo-pastewnego słabego (9) – 500 kiełkujących ziarniaków
Powyższe zalecenia trzeba skonfrontować z zaleceniami hodowcy danej odmiany, zarówno
w kwestii normy wysiewu oraz optymalnego terminu siewu.
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CHOROBY I SZKODNIKI WYSTĘPUJĄCE W OWSIE

Fot.1. Rdza owsa na liściach (fot. M. Korbas)

Fot.2. Liść owsa pokryty teliami sprawcy rdzy owsa (fot. M. Korbas)
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Fot.3. Telia(ciemne) i uredinia(pomarańczowe) sprawcy rdzy owsa, widoczne na koniec
okresu wegetatywnego. (fot. M. Korbas)

Fot.4. Objawy helmintosporiozy owsa na liściach (fot. M. Korbas)
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Fot.5. Wczesne objawy helmintosporiozy na liściach młodego owsa (fot. M. Korbas)

Fot.6. Głownia zwarta na wiesze owsa (fot. M. Korbas)
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Fot.7. Głownia pyląca owsa na wiesze (fot. J. Danielewicz)

Fot.8. Telia rdzy źdźbłowej (czarne) widoczne na źdźble owsa (fot. M. Korbas)
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Fot.9. Objawy fuzariozy wiedzy owsa (fot. M. Korbas)

Fot.10. Objawy fuzariozy na dojrzałych wiechach owsa (fot. M. Korbas)
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Fot.11. Poduszeczki mączniaka prawdziwego na liściach owsa (fot. M. Korbas)

Fot.12. Objawy mączniaka prawdziwego na liściach owsa (fot. M. Korbas)
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Fot.13. Mszyca czeremchowo-zbożowa (fot. P. Strażyński)

Fot.14. Mszyca różano-trawowa (fot. P. Strażyński)
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Fot. 15. Mszyca zbożowa (fot. P. Strażyński)

Fot.16. Skoczek sześciorek (fot. T. Klejdysz)
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Fot.17. Skrzypionka zbożowa (fot. P. Strażyński)

Fot.18. Larwa skrzypionki (fot. P. Strażyński)
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Fot.19. Skrzypionka błękitek (fot. P. Strażyński)

Fot.20. Przedstawiciel pryszczarkowatych (fot. P. Strażyński)
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Fot.21. Gąsienica pilarzowatych (fot. P. Strażyński)

Fot.22. Nawodnica trawianka (fot. P. Strażyński)
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Fot.23. Żółwinek zbożowy (fot. P. Strażyński)

Fot.24. Lednica zbożowa (fot. P. Strażyński)
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Fot.25. Gąsienica rolnicy (fot. P. Strażyński)

Fot.26. Wciornastek (fot. P. Strażyński)
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Fot.27. Pędrak (fot. P. Strażyński)

Fot.28. Larwa łokasia garbatka (fot. P. Strażyński)
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Rys.29. Występowanie i zwalczanie najważniejszych chorób owsa w trakcie wegetacji oraz
fazy w których mogą być widoczne objawy (źródło: Metodyka integrowanej ochrony i
produkcji owsa IOR-PIB Poznań)

Rys. 30. Występowanie i zwalczanie najważniejszych szkodników owsa w trakcie wegetacji.
(źródło: Metodyka integrowanej ochrony i produkcji owsa IOR-PIB Poznań)
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