
„Badania zdrowotności wybranych genotypów owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem 
podatności wiech na poraŜenie przez Fusarium spp. oraz zanieczyszczenia ziarna 
mikotoksynami” badania finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(HOR hn-078 dec-27/10) 
Kierownik tematu:  
prof. dr hab. Irena Kiecana 
Katedra Fitopatologii, 
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin 
 
 Badania zdrowotności owsa przeprowadzono w 2010 roku na polach Hodowli Roślin 
w Strzelcach. Objęto nimi 15 genotypów owsa: CHD 1193/04, CHD 1368/05, CHD 2316/03, 
CHD 3047/03, Arden, POB 648/06, POB 1316/08, POB 1813/08, POB 2053/06, POB 4703-
99/08, Bingo, Haker, Maczo, STH 8608 i STH 8809. 

W sezonie wegetacji trzykrotnie (faza 6-tygodniowych siewek, faza dojrzałości 
wczesno-woskowej ziarna, faza dojrzałości pełnej ziarna) oceniano zdrowotność roślin oraz 
pobierano materiał do analizy laboratoryjnej. 

Odsetek siewek z objawami chorobowymi wynosił od 6,5% (POB 648/06) do 25,0% 
(CHD 2316/03), średnio dla wszystkich genotypów udział poraŜonych siewek wynosił 14,7%. 
Istotnie najwyŜszą wartość wskaźnika chorobowego dla siewek zanotowano w przypadku 
rodu hodowlanego CHD 2316/03 – 5,7, zaś istotnie najniŜszą wartość wskaźnika 
chorobowego stwierdzono u genotypu POB 648/06 – 1,4. 

Wyniki analizy mikologicznej wskazują na szczególny udział w poraŜaniu siewek 
gatunków: F. equiseti, F. culmorum oraz F. sporotrichioides. 

Procent źdźbeł z objawami nekrozy korzeni oraz nekrotycznych smug na dolnych 
międzywęźlach wynosił od 10,0 (Arden) do 51,0 (Maczo). Średni odsetek źdźbeł 
wykazujących objawy poraŜenia wynosił 24,1%. 

Wartości wskaźników chorobowych dla źdźbeł, u większości genotypów róŜniły się 
istotnie. NajwyŜsze wskaźniki chorobowe zanotowano w przypadku odmiany Maczo – 22,1 
oraz rodu hodowlanego STH 8608 – 22,0, najniŜsze zaś w przypadku rodu hodowlanego 
CHD 1368/05 – 6,3 i odmiany Arden – 6,6. Okazało się, Ŝe główną przyczyną uszkodzenia 
korzeni i podstawy źdźbła owsa był Fusarium culmorum, wyniki analizy mikologicznej 
wskazują na udział w powodowaniu chorób podsuszkowych owsa równieŜ gatunków F. 
avenaceum, F. equiseti i F. solani. 

W fazie dojrzałości pełnej ziarna określono procentowy udział wiech z objawami 
fuzariozy, który wahał się od 0,5% do 6%. Przyczyną fuzariozy wiech owsa okazały się 
gatunki F. poae, F. culmorum, F. avenaceum i F. sporotrichioides. 

Podatność wiech 15 genotypów owsa określono na podstawie ścisłego doświadczenia 
polowego ze sztucznym zakaŜaniem wiech przez F. avenaceum, F. culmorum i F. poae. 
Badane genotypy owsa wykazały niejednakową podatność na fuzariozę wiech. Najmniej 
podatnymi na fuzariozę wiech powodowaną przez trzy badane gatunki Fusarium okazały się 
rody hodowlane POB 648/06 (ubytek plonu 16,8%) oraz STH 8608 (ubytek plonu 19,4%), 
zaś najbardziej podatną była odmiana Haker (ubytek plonu 65,7%). 

W próbach ziarna uzyskanego z wiech sztucznie zakaŜanych Fusarium spp. 
przeprowadzono analizę mikotoksyn. Zawartość deoksyniwalenolu (DON) w próbach ziarna 
zakaŜanego przez F. culmorum wynosiła 57,0 - 1297,0 µg/kg, 3-AcDON 46-1018,0µg/kg, 15-
AcDON 1,0-4,0µg/kg, niwalenolu (NIV) 6,0- 42,0µg/kg. W próbach ziarna owsa sztucznie 
zakaŜanego przez F. poae stwierdzono obecność związków trichotecenowych z grupy A: 
scirpentriolu, T-2 tetraolu, HT- 2 toksyny, których zawartość wynosiła odpowiednio: 2,0 - 
30µg/kg; 0,0 – 54,0µg/kg; 0,0 – 113,0µg/kg. Metabolit T- 2 triol, zanotowano tylko próbach 
ziarna rodu hodowlanego POB 648/06 – 5,0 µg/kg.  


