Ocieplanie klimatu i rosnące zagrożenie
suszą skłoniły do podjęcia w IHAR prac nad
wprowadzeniem
owsa
ozimego
do
polskiego rolnictwa. Od
2002
roku
prowadzone są prace nad mieszańcami
zagranicznych form owsa ozimego z dzikim
zimotrwałym
gatunkiem
Avena
macrostachya. Wytworzono w ten sposób
rody
hodowlane
o
p o p r aw i o n ej
zimotrwałości, wysokiej plenności i dobrej
jakości ziarna. Dwa z nich biorą udział w
badaniach państwowych COBORU.
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Avena macrostachya

Prace prowadzone są: w ramach programu
wieloletniego pt. „Tworzenie naukowych
podstaw postępu biologicznego i ochrona
roślinnych zasobów genowych źródłem
innowacji wsparcia zrównoważonego
rolnictwa oraz bezpieczeństwa
żywnościowego kraju” koordynowanego
przez IHAR-PIB a finansowanego przez MRiRW

Avena sativa, forma nagonasienna

Owies ozimy jest w stanie wysoko plonować w warunkach klimatycznych Polski. W
latach z łagodnymi zimami i suchymi wiosnami osiągano w warunkach Radzikowa
(woj. mazowieckie) plony nawet dwukrotnie większe niż owsa jarego na tym samym
stanowisku. W latach wilgotnych plony formy ozimej i jarej owsa były na tym samym
poziomie (ok. 8 t/ha). W ciągu ośmiu lat,
odkąd prowadzone są w Radzikowie doświadczenia polowe z owsem ozimym, wymarzł on całkowicie dwa razy (w latach
2012 i 2016), jednak mimo to suma plonów
osiągniętych w okresie tych 8 lat jest taka
sama jak dla owsa jarego.

Avena sativa, forma czarnoziarnista

Biorąc pod uwagę, że koszt ponownego obsiania
wiosną wymarzniętej plantacji jest równowartością ok. 7 dt plonu, ryzyko siewu jesiennego w
Radzikowie byłoby opłacalne nawet wtedy, gdyby wymarznięcie plantacji zdarzało się średnio
dwa razy na trzy lata a nie raz na cztery. W rejonach z bardziej stabilną pokrywą śniegową opłacalność ta może być jeszcze wyższa. W Grodkowicach k/Bochni owies wymarzł tylko raz na sześć
lat (w bezśnieżną zimę 2016 r). Natomiast nie
można jeszcze zalecić tej uprawy na stanowiskach słabych, gdzie różnica plonów byłaby zbyt
mała, żeby skompensować koszty ponownych
zasiewów.

Wielkonasienna forma
owsa ozimego

Forma ozima owsa powinna przyczynić się do
zmniejszenia kosztów produkcji i utrzymania areału zasiewów tego cennego gatunku. Wartości
dietetyczne, odżywcze i paszowe owsa ozimego
pozostają takie same lub są nawet wyższe niż u
owsa jarego, zwłaszcza w latach gdy wcześniejsze zakończenie wegetacji przez formę ozimą
wiąże się z uniknięciem stresu suszy lub choroby.
Owies ozimy, podobnie jak jary, sprawdza się
jako roślina fitosanitarna w płodozmianach zbożowych. Może służyć także jako roślina ochronna
na zboczach zagrożonych erozją spływu wód
wiosennych.

Jako jeden z produktów krzyżowań powstała m. in. wielkonasienna forma owsa ozimego z dodanym całym genomem gatunku
dzikiego. Jej obłuszczone ziarno przedstawione jest po prawej stronie fotografii w zestawieniu z ziarnem wzorcowej odmiany
handlowej (z lewej). Forma wielkonasienna
zawiera 16-20% białka w warunkach, gdzie
odmiana wzorcowa zawiera 9 – 11%. Jednak jej plon na obecnym etapie hodowli
jest o ok. 40% niższy od innych odmian ozimych badanych w doświadczeniach państwowych.

