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 Badania zdrowotności owsa przeprowadzono w 2009 roku na polach Hodowli Roślin w 
Strzelcach. Objęto nimi 15 genotypów owsa: CHD 1193/04, CHD 1368/05, CHD 1375/00, CHD 
1601/04, CHD 3757/02, Promyk (POB 5676), POB 3292, POB 897, Siwek (POB 2463), POB 
5657, Bingo (STH 7706), STH 8007, STH 8407, STH 8507, STH 8607. 
 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. 

Udział siewek z objawami nekrozy korzeni i pochew liściowych wahał się od 11,5%  
do 49,5%. NajwyŜszą wartość wskaźnika chorobowego zanotowano w przypadku rodu 
hodowlanego POB 897 – 14,6, zaś najniŜszą u rodu hodowlanego STH 8407 – 3,4. 

Procent źdźbeł z objawami nekrozy korzeni i dolnych międzywęźli wynosił od 38,5%  
do 80%. Wartości wskaźników chorobowych dla źdźbeł róŜniły się istotnie. NajwyŜszy wskaźnik 
chorobowy zanotowano w przypadku genotypu POB 897 – 35,8, natomiast najniŜszą w przypadku 
odmiany Promyk – 14,5.  

Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe główną przyczyną chorób podsuszkowych owsa 
uprawianego w centralnej Polsce okazał się gatunek Fusarium culmorum. Obserwacje polowe 
roślin oraz wyniki analizy mikologicznej poraŜonych organów wskazują na udział w powodowaniu 
tego schorzenia takŜe gatunków F. avenaceum i F. solani. 

W fazie dojrzałości pełnej ziarna określono procentowy udział wiech z objawami fuzariozy. 
Odsetek takich wiech wahał się od 1% do 10%. Główną przyczyną fuzariozy wiech owsa w 2009 
roku okazały się gatunki F. culmorum i F. poae. 

Podatność wiech 15 genotypów owsa określono na podstawie ścisłego doświadczenia 
polowego ze sztucznym zakaŜaniem wiech w czasie kwitnienia przez F. avenaceum, F. culmorum  
i F. poae. Doświadczenie przeprowadzono na polach doświadczalnych k. Zamościa. Badane 
genotypy owsa wykazały niejednakową podatność na fuzariozę wiech.  Na podstawie ubytku 
plonu ziarna z jednego roku badań za najbardziej podatną na fuzariozę wiech powodowaną przez 
trzy badane gatunki Fusarium okazała się odmiana Siwek (ubytek plonu 65,24), zaś najmniej 
podatnym był ród hodowlany CHD 1601/04 (ubytek plonu 21,55%). Spośród badanych szczepów 
Fusarium spp. najbardziej szkodliwym dla wiech owsa okazał się gatunek F. poae, który 
przeciętnie obniŜył plon ziarna o 50,39%. 

W próbach ziarna uzyskanego z wiech sztucznie zakaŜanych przez Fusarium spp. 
przeprowadzono analizę zawartości ergosterolu będącego wyznacznikiem biomasy grzyba  
w zainfekowanych tkankach roślinnych oraz oznaczono stęŜenie mikotoksyn.  

W próbach ziarna zakaŜanego przez F. culmorum średnia zawartość deoksyniwalenolu 
(DON) wynosiła 4,77mg/kg, 3-AcDON - 0,622mg/kg, 15-AcDON  - 0,023mg/kg, niwalenolu 
(NIV ) - 0,091mg/kg, zaś obecność fuzarenonu X stwierdzono w 3 analizowanych próbach ziarna 
owsa na poziome od 0,005 do 0,008 mg/kg. Natomiast stęŜenie ergosterolu w zainfekowanym 
ziarnie wahało się od 2,61 do 10,14 mg/kg. W ziarnie pochodzącym z wiech inokulowanych przez 
F. poae zawartość ergosterolu wahała się od 0,56 do 6,32 mg/kg, natomiast średnie stęŜenie 
związków trichotecenowych z grupy A: scirpentriol, T-2 tetraol, HT- 2 toksyna, wynosiło 
odpowiednio: 0,019mg/kg;  0,012mg/kg;  0,023mg/kg. Metabolity T- 2 triol, diacetoksyscirpenol 
(DAS) i T – 2 toksynę zanotowano tylko w pojedynczych próbach ziarna. W ziarnie pochodzącym 
z tej kombinacji doświadczenia oznaczono takŜe trichoteceny z grupy B. Średni poziom DON 



wynosił 0,023 mg/kg, 3-Ac DON – 0,001 mg/kg, 15 Ac DON – 0,0007 mg/kg, NIV  – 0,032 mg/kg 
i FUS X -  0,0015 mg/kg. 


