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Główne cele kolekcji owsa 

W ramach ewaluacji materiałów kolekcyjnych wykonujemy: 

botaniczną identyfikację, morfologiczną charakterystykę oraz ocenę 

podstawowych cech rolniczych (plon, wyleganie, odporność na choroby). 

• Ponad to regularnie przeprowadzamy trzyletnie doświadczenie polowe 
z 70 wybranymi akcesjami z kolekcji, oceniamy podstawowe cechy 
technologiczne: zawartość łuski oraz zawartość substancji odżywczych: 
skrobi, białka, tłuszczu, β-glukanu etc.  

• Sukcesywnie uzupełniamy bazę danych o dokumentację fotograficzną 
i dane paszportowe. 

• Stale współpracujemy z przechowalnią długoterminową, regenerując 
przechowywany materiał oraz z pracownią dokumentacji, przekazując  
zebrane wiechy. 

• Rodzaj Avena L. obejmuje gatunki uprawne o różnej ploidalności (diploidy, 
tetraploidy, heksaploidy) i liczne dzikie gatunki reprezentujące szeroką 
botaniczną i ekologiczną różnorodność. 

•  W naszej kolekcji znajdują się zagrożone dzikie gatunki owsa 
 i te z zanikającymi naturalnymi siedliskami A. pilosa, A. ventricosa,  
A. damascena, A. atlantica, A. magna, A. murphyi, i A. insularis. 

• Gatunki stanowią skład naturalnych siedlisk w niektórych krajach 
śródziemnomorskich Afryki, południa Hiszpanii, Włoch, Grecji i części 
śródziemnomorskich i atlantyckich wysp. 

• Mamy największą na świecie kolekcję wieloletniego i zimotrwałego gatunku 
owsa A. macrostachya, który jest podstawą w pracach nad otrzymaniem 
ozimego owsa przeznaczonego do uprawy w warunkach klimatycznych 
Polski.  
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• Owies jest jednym z najważniejszych zbóż uprawianych na świecie.  
Owies zwyczajny (Avena sativa L.) jest rośliną o zastosowaniu w produkcji 
pasz i żywności oraz w przemyśle. Jest siódmym najważniejszym 
ekonomicznie zbożem i jest uprawiany na całym świecie, ale większość jego 
upraw znajduje się na północnej półkuli, w Północnej Ameryce, Europie  
i Azji. Głównymi producentami są Rosja, Kanada, Finlandia i Polska 
(FAOSTAT, 2017). 

• Owies jest lepiej przystosowany niż inne zboża do chłodnego i wilgotnego 
klimatu i kwaśnych gleb, ale jest wrażliwy na deficyt wody i wysokie 
temperatury w trakcie tworzenia ziarniaków i dojrzewania 
(Murphy i Hoffman, 1992). 

• Konieczne  są dalsze poszukiwania nowych źródeł zróżnicowania w hodowli 
owsa. 

Zachowanie zasobów genowych owsa zwyczajnego i pokrewnych gatunków 
dzikich poprzez przechowywanie nasion, charakterystykę i ewaluację 

Badania Hodowla Reintrodukcja starych odmian 

Dzikie gatunki  

Zdjęcie 1. Młoda roślina w szkółce zimotrwałości 

Zdjęcie 2. Poletka ewaluacyjne 

Prac wykonana w ramach zadania 1.2 (3-1-02-0-13) Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach  
polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie 
zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, 
spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących programu wieloletniego 
„Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów 
genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa  
żywnościowego kraju”.  

Uprawne gatunki  

Schemat 1. Proces regeneracji nasion w kolekcji 

Rysunek 2. Gatunki z rodzaju Avena w kolekcji owsa w KCRZG–  
procent kolekcji i liczba akcesji danego gatunku 

Rysunek 1. Status akcesji w kolekcji – procent kolekcji i liczba akcesji 

• Utrata genetycznego zróżnicowania, efekt uboczny zielonej rewolucji, przyczyniła się do podjęcia krajowych i międzynarodowych wysiłków 
w gromadzeniu i zachowaniu genetycznego zróżnicowania roślin użytkowych i ich dzikich krewniaków.  

• Gromadzenie dzikich krewniaków owsa znacząco różni się od gromadzenia roślin uprawnych. Skuteczne pozyskiwanie dzikich krewniaków 
owsa wymaga wiedzy z botaniki, ekologii, gleboznawstwa i geologii. Kolekcja owsa w KCRZG posiada 2620 akcesji, wliczając 138 akcesji 
dzikich gatunków, 240 odmian lokalnych i 66 odmian starych.   
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