
Technologia uprawy owsa 

 

Warunki uprawy  

 

Owies jest gatunkiem zboża o specyficznych właściwościach, posiadającym wiele zalet, jak 

również wad. Na tle innych zbóż, do zalet zalicza się jego mniejsze wymagania glebowe (dzięki 

lepiej rozwiniętemu systemowi korzeniowemu), tolerancję na niskie pH gleby, większą odporność 

na choroby podstawy źdźbła i liści, mniejsze wymagania przedplonowe i to, że sam jest dość 

dobrym  przedplonem dla innych zbóż. Wadami owsa są: mała odporność na suszę, duża 

wrażliwość na opóźnienie siewu oraz słaba wartość paszowa ziarna odmian oplewionych dla 

zwierząt nie przeżuwających i ptactwa. Niedawno wprowadzone do praktyki nieoplewione odmiany 

owsa (Amant, Nagus, Polar, Siwek, Maczo) nie mają tej ostatniej wady. W ostatnich kilku latach 

powierzchnia zasiewów owsa w Polsce stanowiła 7,0-7,5 %  w strukturze zasiewów zbóż. Wobec 

dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów, niski areał uprawy owsa posiadającego  właściwości 

fitosanitarne nie jest korzystny. 

Ziarno owsa oplewionego jest bardzo dobrą paszą dla koni oraz dobrą paszą dla zwierząt 

przeżuwających (bydło, owce, kozy) i gęsi (w końcowej fazie ich tuczu). Posiada też wysoką 

wartość odżywczą jako pokarm dla ludzi. Wśród płatków śniadaniowych najwyższą jakością 

odznaczają się płatki owsiane, dzięki wysokiej zawartości włókna pokarmowego. Ziarno owsa 

oplewionego jest natomiast bardzo dobrą paszą dla świń i drobiu. 

Charakterystyczną cechą owsa, wyróżniającą go spośród innych zbóż jarych, jest jego duże 

zapotrzebowanie na wodę, zwłaszcza w okresie od fazy strzelania w źdźbło do fazy kłoszenia. 

Wymagania termiczne owsa są niewielkie. Ziarno zaczyna kiełkować już w temperaturze 2-3 
0 

C.  

Nieszkodliwe dla owsa są wiosenne przymrozki, a niska temperatura po wzejściu roślin jest 

korzystna dla uzyskania wysokich plonów. Z tego względu duże znaczenie ma wczesny termin 

siewu.   

Korzenie owsa mają bardzo dużą zdolność pobierania składników pokarmowych 

znajdujących się w glebie w formie trudno dostępnej dla roślin. Pod tym względem owies 

przewyższa inne zboża, nawet żyto. Dzięki tej właściwości owies powinien być uprawiany na 

glebach kompleksów żytnich, od bardzo dobrego do słabego oraz na glebach kompleksu zbożowo-

pastewnego mocnego i słabego. Najwyższe plony owsa uzyskuje się na glebach lepszych, 

zaliczanych do kompleksów pszennych.  Na glebach tych dają jednak wysokie plony inne, 

cenniejsze gatunki zbóż (pszenica, jęczmień), dlatego jego uprawę uważa się tu za uzasadnioną  

jedynie w gospodarstwach o dużym (ponad 50%) udziale pszenicy i jęczmienia w strukturze 

zasiewów, ze względu na jego właściwości fitosanitarne. Owies nie powinien być uprawiany na 

tzw. glebach suchych,  zaliczanych do kompleksu żytniego bardzo słabego.  

Owies ma małe wymagania przedplonowe, a równocześnie pozostawia po sobie dobre 

stanowisko dla pozostałych roślin zbożowych. Owies jako jedyna roślina zbożowa, nie jest 

porażany przez choroby podstawy źdźbła. Korzenie owsa wydzielają substancje hamujące rozwój 

patogenów grzybowych. Najlepszymi przedplonami dla owsa są: okopowe, strączkowe,  rzepak 

ozimy. W praktyce owies wysiewany jest w gorszych stanowiskach, zazwyczaj po zbożach. Spadki 

jego plonu spowodowane wysiewem po zbożach są mniejsze niż w przypadku innych zbóż.  Nie 

należy uprawiać owsa po sobie, po  jęczmieniu oraz zbyt często w zmianowaniu  (optimum co 3-4 



lata), z uwagi na możliwość rozmnażania się w glebie szkodliwych nicieni, w tym mątwika 

zbożowego prowadzącego do dużych obniżek plonu.  

Według badań COBORU wysokimi plonami ziarna (wyróżniają się oplewione odmiany: 

Bingo, Komfort, Haker, Arden, Krezus, Zuch i Breton. Spośród odmian przeznaczonych na tereny 

górskie: Celer, Stoper, Sprinter i Grajcar, najwyżej plonuje ta pierwsza. 

 

Zasady agrotechniki owsa 

Zadaniem uprawy roli jest stworzenie dobrych warunków dla równomiernych wschodów 

oraz dla wzrostu i rozwoju roślin owsa, poprzez poprawę stosunków wodno – powietrznych  gleby 

(odpowiednie napowietrzanie gleby, sprzyjanie gromadzeniu wody), ograniczenie ilości chwastów i 

samosiewów rośliny przedplonowej, umożliwienie wymieszania z glebą resztek pożniwnych i 

nawozów mineralnych, bez obniżenia aktywności pożytecznych mikroorganizmów glebowych.  

Pierwszym zabiegiem (zaraz po zbiorze przedplonu) powinna być płytka podorywka lub 

zastosowanie agregatu uprawowego, który składa się z kultywatora, talerzy wyrównujących i wału 

strunowego. W przypadku braku agregatu można stosować kultywator ścierniskowy lub talerzówkę. 

Uprawa ta powinna być wykonana na głębokość 6-9 cm. Uprawę głębszą na 10-12 cm należy 

wykonać, kiedy istnieje potrzeba odkrycia rozłogów chwastów, ich wysuszenia i wyciągnięcia 

sprężynowymi łapami kultywatora. Następnie zaleca się jedno lub dwukrotne bronowanie po 

wzejściu chwastów i samosiewów zbóż w celu ich zniszczenia. Alternatywą uprawek pożniwnych 

jest uprawa międzyplonu ścierniskowego (gorczyca biała, rzodkiew oleista, rzepak lub facelia), jeśli 

zbiór przedplonu nie był zbyt opóźniony i jest odpowiednia wilgotność gleby. Gęsto rosnąca roślina 

poplonowa zagłuszy samosiewy zbóż i chwastów oraz poprawi biologię gleby.  

 Następnym zabiegiem uprawowym w przygotowaniu roli pod owies jest orka przedzimowa. 

W większości przypadków powinna ona być wykonana na głębokość około 20-25 cm (w ostrej 

skibie).   Powoduje ona rozluźnienie roli i zwiększenie porowatości gleby, co sprzyja większemu 

gromadzeniu wody i lepszemu oddziaływaniu mrozu na tworzenie struktury gruzełkowatej gleby.  

         Pierwszym możliwie wczesnym zabiegiem wiosną powinno być bronowanie. Zmniejsza ono 

parowanie wody z gleby i przyspiesza jej ogrzewanie się. Przed siewem zaleca się użycie agregatu  

uprawowego. Zawarty w nim wał strunowy tworzy zagęszczoną warstwę gleby tuż pod 

powierzchnią, co umożliwia umieszczenie wysiewanego ziarna na podobnej głębokości i sprzyja 

wyrównanym wschodom. Zastosowanie agregatu jest uzasadnione ekonomicznie (obniżenie 

kosztów paliwa i robocizny). Nie powinno się uprawiać gleby zbyt wilgotnej. W przypadku uprawy 

kultywatorem (bez agregatu) zaleca się wyposażenie ciągnika w spulchniacze śladów lub koła 

bliźniacze, aby zmniejszyć ugniatanie gleby.  

 

             Nawożenie fosforem, potasem i magnezem stosujemy wiosną pod kultywator, wzruszając 

glebę na głębokość 10 cm. Poziom tego nawożenia zależy od zawartości pierwiastków w glebie i 

wielkości przewidywanego plonu (tab. 1). Optymalne dawki magnezu to 30-45 kg MgO / ha w 

przypadku niskiej zasobności gleby w ten składnik. 

             

Tabela 1. Dawki P2O5 i K2O w kg/ha dla owsa 



Zawartość fosforu i potasu w glebie Składnik 

b. niska niska średnia wysoka 

Fosfor 60-80* 45-59 30-44 20-29 

Potas 75-90 55-74 40-54 25-39 

* - górne granice przedziałów stosować w warunkach sprzyjających uzyskaniu wysokiego plonu (na 

żyznych glebach, po dobrym przedplonie, przy wczesnym terminie siewu), a dolne – przy spodziewanych 

niskich plonach (w gorszych warunkach siedliska).    

 Spośród pierwiastków wnoszonych z nawozami, największą efektywnością plonotwórczą 

charakteryzuje się azot, który ponadto podwyższa zawartość białka w ziarnie. Optymalne jego 

dawki dla mieszanek przedstawiono w tabeli 2. Zaleca się podział dawek N powyżej 45 kg/ha  na 2 

części: 60% przed siewem + 40% na początku fazy strzelania w źdźbło, aby nie dopuścić do 

wymywania azotu w głąb. W przypadku słabego zagęszczenia roślin zbóż występujących w 

mieszance można zwiększyć pogłówną część dawki nawożenia azotem, a zmniejszyć ją przy dużym 

zagęszczeniu roślin i pędów zbóż na jednostce powierzchni.  

 

  Tabela 2. Dawki nawozów azotowych w kg N/ha dla owsa 

 

Potrzeby nawożenia azotem 
Kompleks glebowo-rolniczy 

duże
* 

średnie małe
** 

Pszenny dobry, żytni bardzo dobry. 70-85 55-70 40-55 

Zbożowo-pastewny mocny, pszenny 

górski, zbożowy górski. 

 

65-80 

 

50-65 

 

35-50 

Pszenny wadliwy, żytni dobry, 

owsiano-ziemniaczany górski. 

55-70 45-55 30-45 

Zbożowo-pastewny słaby, żytni słaby, 

owsiano-pastewny górski. 

50-60 40-50 30-40 

 

*/ opady w okresie zimy znacznie przekroczyły normę, przedplon nawożony  małą  dawką azotu, odczyn 

gleby optymalny dla jęczmienia, wysoki poziom  agrotechniki, optymalny termin siewu . 

**/ opady zimowe poniżej normy, przedplon nawożony dużą dawką azotu, pH gleby poniżej optymalnego, 

ograniczona ochrona roślin, opóźniony termin siewu. 

 

Owies powinien być wysiewany możliwie jak najwcześniej. Każde opóźnienie terminu 

siewu wpływa niekorzystnie na produktywność roślin, ponieważ poprzez skrócenie okresu rozwoju 

wegetatywnego roślina wydaje nieliczne i słabo wykształcone pędy generatywne. Główną 

przyczyną zniżki plonu jest zmniejszenie liczby wiech w łanie. Ziarno owsa kiełkuje w 

temperaturze 2-5oC, zatem nie ma bariery termicznej przy wczesnym terminie siewu. W warunkach 

bardzo wczesnego siewu owies ma możliwość korzystania z zimowych zapasów wody w glebie i 

jest w mniejszym stopniu atakowany przez szkodniki i choroby. Optymalny termin siewu owsa w 

większości rejonów kraju przypada na drugą połowę marca. Jedynie w rejonach północno-



wschodnim i podgórskim można opóźnić go do 10 kwietnia. Tolerancyjne na  niewielkie 

opóźnienie siewu są odmiany:  Haker i Furman.  

  Plonowanie owsa jest ściśle związane  z liczbą wiech na jednostce powierzchni, która z 

kolei związana jest z ilością wysiewu. Większej ilości wysiewu wymagają słabiej krzewiące się 

odmiany nieoplewione. W warunkach mniej sprzyjających rozkrzewieniu produkcyjnemu roślin 

owsa efektywniejsze są większe gęstości siewu. Jednak przy nadmiernym zagęszczeniu pędów 

produkcyjnych owsa występują zjawiska ujemne, jak wyleganie roślin, porażenie ich przez 

choroby, zmniejszenie liczby ziaren w kłosie i masy 1000 ziaren. Ilość wysiewu zależy od odmiany 

oraz od wielu czynników siedliskowo-agrotechnicznych (tab. 3, 4). Nasiona powinny być 

zaprawione wg zaleceń IOR-PIB. 

W słabszych warunkach glebowych (gorsza żyzność, kwaśny odczyn) powinno się siać 

owies gęściej niż na lepszych glebach. Jest to spowodowane gorszym rozkrzewieniem roślin 

rosnących w takich warunkach. Duża gęstość siewu na glebach bardzo słabych (przepuszczalnych) 

może być nieefektywna w latach suchych wskutek niedostatecznego zaopatrzenia w wodę 

zwiększonej liczby roślin w łanie.  

Odmiany różnią się wymaganiami co do normy wysiewu, z powodu niejednakowej 

tolerancji na wzajemnie zacienianie się roślin, zdolności do krzewienia się i różnej odporności na 

wyleganie. Gęściej należy wysiewać odmiany słabiej krzewiące się, o mniejszych wymaganiach 

świetlnych i odporniejsze na wyleganie i choroby (tab. 3).  

 W miarę podwyższania poziomu nawożenia azotem, słabnie efektywność dużej gęstości 

siewu, gdyż wysokie dawki N potęgują rozkrzewienie zbóż. W warunkach niedoboru azotu rośliny 

słabo się krzewią i wówczas skuteczne jest stosowanie większej ilości wysiewu. 

 Zboża konkurują z chwastami o światło, składniki pokarmowe i wodę, dlatego na polach 

silnie zachwaszczonych zaleca się stosowanie większej gęstości siewu, aby umożliwić przewagę 

zboża nad chwastami w łanie w celu ograniczenia rozwoju chwastów poprzez zmniejszenie ich 

przestrzeni życiowej. 

Dobór odpowiedniej ilości wysiewu dla określonej odmiany zależy od warunków siedliska, 

a przede wszystkim od kompleksu przydatności rolniczej gleb i odmian (tab. 3, 4). W przypadku 

opóźnienia terminu siewu i w gorszych warunkach glebowych normę wysiewu należy zwiększyć. 

Owies wysiewa się w rzędach, co 12-15 cm, na głębokość 2-4 cm (w wilgotną glebę płycej, zaś w 

suchą głębiej). 

 

Tabela 3. Zalecana ilość wysiewu zrejonizowanych odmian owsa w zależności od kompleksu 

przydatności rolniczej gleby 
 



Arab, Berdysz, Borowiak, 

Breton, Deresz, Haker, 

Kasztan, Krezus, Koneser, 

Rajtar, Scorpion 

Amant, Arden, Bingo, Furman, 

Gniady, Komfort, Maczo, Nagus, 

Polar, Siwek, Sławko, Szakal, 

Harnaś, Zuch  

Kompleks 

glebowo-rolniczy 

liczba ziaren 

w mln szt./ha 
kg/ha * 

liczba ziaren 

w mln szt./ha 
kg/ha 

pszenny b. dobry i dobry, 

pszenny górski 
4,5 147 4,8 157 

żytni b. dobry, 

zbożowo pastewny mocny, 

zbożowy górski 

5,0 163 5,3 173 

pszenny wadliwy, 

żytni dobry, 

owsiano-ziemniaczany 

górski 

5,5 180 5,8 190 

żytni słaby, 

zbożowo-pastewny słaby, 

owsiano-pastewny górski 

6,0 197 6,3 205 

 
 

 * ilość wysiewu w kg/ha wyliczona przy MTZ - 31 g i zdolności kiełkowania 95 %. 

 

 

 

 

Tabela  4.  Zakres zwiększania (+ %) lub zmniejszania (- %) normy wysiewu  

owsa w zależności od różnych warunków i czynników 

 

Warunki  siedliskowe 

i agrotechniczne 

Mniejsze ujemne 

oddziaływanie 

czynnika 

Większe ujemne 

oddziaływanie 

czynnika 

Kwaśny odczyn gleby + (2-4 %) + (5-7 %) 

Opóźniony termin siewu + (3-6 %) + (7-9 %) 

Mało staranna uprawa roli + (2-4 %) + (5-6 %) 

Duże zachwaszczenie pola + (2-3 %) + (4-5 %) 

Duże nasilenie chorób w 

rejonie 

- (1-3%) - (4-5 %) 

Rejon o klimacie 

sprzyjającym wyleganiu 

roślin 

- (1-3 %) - (4-5 %) 

 



Duże znaczenie w uprawie owsa ma pielęgnacja mechaniczna plantacji. W momencie 

wschodów (tzw. szpilkowania) wskazane jest użycie brony lekkiej, a następnie powtórzenie tej 

czynności w fazie 4 liści. Tymi zabiegami można ograniczyć zachwaszczenie łanu. Jeśli pomimo 

tego wystąpi duże zachwaszczenie, należy zastosować odpowiedni herbicyd według Zaleceń IOR-PIB 

(np.  Agritox 500 SL, Arena70 WG,  Chwastox Trio 540 SL,  Chwastox Turbo 340 SL,   Chwastox AS  

600 EC, Dicoherb 750 SL, Gold 450 SC, Starane Super 101 SE,  Lintur 70 WG, Merida 70 WG, 

Mustang Forte 195 SE,  Triadik 70 WG). 

W łanach owsa występuje zwykle małe nasilenie chorób i raczej nie stosuje się oprysków 

fungicydami. Duże nasilenie szkodników (mszyce, skrzypionki) wymaga użycia jednego z 

insektycydów: Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS lub Alpha Gold 100 EC. Dawki wyżej 

wymienionych pestycydów oraz terminy i warunki ich stosowania są podane na opakowaniach. 
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