
Pole nr 4 – doświadczenie z rzepakiem ozimym   

Kolekcja odmian rzepaku ozimego na polu doświadczalno – wdrożeniowym w sezonie 

2016/2017 składała się z 8 odmian mieszańcowych. Poza oceną wartości użytkowej odmian 

testowane były 3 programy ochrony fungicydowej, firm BayerCropscience, Du Pont i Syngenta 

oraz nawożenie dolistnie firmy ADOB. Doświadczenie miało charakter łanowy, wielkość 

poletek w założeniu i do zbioru: 1000 m2. 

Przebieg wegetacji rzepaku ozimego na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II. 

Sierpień w 2016 roku był stosunkowo suchy, jednak w okresie siewów rzepaku 

niewielkie opady występowały dość często. Dzięki temu wschody roślin następowały bardzo 

szybko i na ogół były wyrównane. Wrzesień był bardzo ciepły i suchy, szczególnie w II i III 

dekadzie. W tym okresie wegetacja przebiegła dość intensywnie. Rośliny wraz ze wzrostem 

korzeni „uciekały” przed suszą, która pod koniec miesiąca była już dość duża. Na przełomie 

września i października większość plantacji osiągnęła przynajmniej 8 liści, oraz dość grubą 

szyjkę korzeniową (pow. 0,8 cm). Na polu doswiadczalno – wdrożeniowym odnotowano dużą 

presję śmietki kapuścianej, pchełki rzepakowej, mszyc oraz mączlika warzywnego (mimo 

wykonywania zabiegów). W październiku i listopadzie wegetacja znacznie zwolniła. Częste 

przymrozki na przemian z intensywnymi opadami spowodowały że rośliny w tym okresie 

przeszły dość długi okres hartowania. W grudniu następował dalszy spadek temperatur, co 

pozwoliło na płynne zahamowanie wegetacji i przejście roślin w okres spoczynku zimowego. 

Pogoda w styczniu była już typowo zimowa. Pod koniec pierwszej dekady miesiąca spadek 

temperatur dochodził do – 20 oC. W tym okresie pokrywa śniegowa miła grubość ok 10 cm. 

Dodatkowo duża masa liściowa w okresie silnych mroźnych wiatrów zatrzymywała śnieg na 

plantacjach. Typowe warunki zimowe utrzymywały się jeszcze do połowy lutego. Od tego 

czasu nastąpiła odwilż, a rośliny powoli wznawiały wegetację. Cały okres przedwiośnia bez 

większych mrozów, co pozwoliło na bezpieczne i terminowe zabiegi związane z nawożeniem. 

Średnia temperatura w marcu wyniosła 6,1 oC i była o ok 4,5 o wyższa od średniej z wielolecia. 

Taki przebieg pogody powodował że rośliny bardzo szybko regenerowały się po zimie, a 

nawozy azotowe działały szybko. Ciepła pogoda utrzymywała się do końca I dekady kwietnia. 

Następny miesiąc (od 10 kwietnia do 10 maja) to czas kiedy nastąpiło silne ochłodzenie z 

okresami w których sporadycznie padał śnieg i występowały silne przymrozki, momentami 

dochodzące do -7 oC. Pierwsza fala silnych mrozów przypadła gdy rzepak znajdował się w fazie 

pąkowania. Taka pogoda powodowała przede wszystkim  przemijające więdnięcie roślin oraz 

częściową zmianę koloru liści i pędu głównego na fioletowawy. Dodatkowo rośliny w tym 

okresie były dość mocno uwodnione, szczególnie na plantacjach intensywnie nawożonych 

azotem. Silny mróz powodował rozsadzanie cienkich ścian komórkowych w roślinie co 

najczęściej objawiało się podłużnym pękaniem łodyg. Częściowo dochodziło również do 

uszkodzeń pąków . Druga fala silnych mrozów, która wystąpiła na początku maja, przypadała, 

gdy większość roślin była już w okresie kwitnienia. Sporadycznie dochodziło do uszkodzeń 

zawiązków łuszczyn i uszkodzeń kwiatów. II i III dekada maja znacznie cieplejsza. W tym okresie 

pojawił się duży problem ze szkodnikami łuszczynowymi. Na polu doświadczalno-wdrożeniom 

duże szkody wyrządzał chowacz podobnik, który w tym roku wystąpił w wyjątkowo dużym 

nasileniu oraz pryszczarek kapustnik.  Na przełomie maja i czerwca w okresie nalewania nasion 

zaczął pojawiać się deficyt wody związany z małą ilością opadów w tym okresie. Najmłodsze 

zawiązki łuszczyn zostały redukowane. Ostatni okres dojrzewania dość chłodny z okresowymi 



opadami. Na naszym terenie odnotowano częste nawałnice oraz lokalnie opady gradu, które 

zniszczyły liczne plantacje w okolicach Końskowoli. Szczęśliwie z pola doświadczalno-

wdrożeniowego rzepak udało się zebrać bez większych strat związanych z tymi zjawiskami .  

Technologia uprawy rzepaku ozimego na polu DW LODR-u. 

Rodzaj zabiegu Data zabiegu Termin zabiegu lub 
Faza rozwojowa 
rośliny uprawnej w 
skali BBCH 

Uprawa: 
Talerzówka  
Orka siewna   
Agregat uprawowy  

 
08.08.2016 r. 
22.08.2016 r. 
23.08.2016 r. 

 
- 
- 
- 

Siew:  23.08.2016 r. - 

Nawożenie: 
Jesienne:  
1. 1. N – 23 kg/ha; P2O5 - 66 kg/ha; K2O - 93 kg/ha w      

formie Yara Mila 7-20-28, 
2. K2O - 40 kg/ha w formie Soli potasowej 
3. N - 30 kg/ha w formie Mocznika  
Wiosenne:  
1. SO3 -70  kg/ha, MgO - 35 kg/ha w formie Kizerytu  
2. N - 94 kg/ha w formie Saletrosanu 
3. N - 88 kg/ha w formie Saletry amonowej  
Dolistne: (łączone z zabiegami fungicydowymi lub 
insektycydowymi): 
1. Siar. Mg-10 kg/ha + Solubor- 2kg/ha  
2. Basfoliar 6-12-6 - 6 l/ha + Solubor-0,5 kg/ha  
3. Asahi – 0,6 l/ha + Adob Bor – 1,5 l/ha  
4. Asahi - 0,6 l/ha  

 
 
22.08.2016 r. 
 
22.08.2016 r. 
22.08.2016 r. 
 
09.03.2017 r. 
09.03.2017 r 
04.04.2017 r. 
 
 
16.09.2016 r. 
01.04.2017 r. 
22.04.2017 r. 
22.05.2017 r. 

 
 
przedsiewne 
 
przedsiewne  
przedsiewne 
 
ruszanie wegetacji 
ruszanie wegetacji 
BBCH - 50 
 
 
BBCH - 14 
BBCH - 33 
BBCH - 55 
BBCH - 65 

Ochrona roślin : 
HERBICYDY  
1. Navigator 360 SL - 0,3 l/ha + Metazanex 500 SC-1,25 l/ha 
2. Agil 100 EC - 1 l/ha 
FUNGICYDY  
1. Toprex 375 SC - 0,3 l/ha 
2. Toprex 375 SC - 0,5 l/ha 
3. Reveller 280 SC -1 l/ha (2 przejazdy od zbóż ozimych) 

Propulse 250 SE – 1 l (2 przejazdy od okopowych) 
Amistar Xtra 280 SC - 1 l/ha (pole za okopowymi) 

INSEKTYCYDY 
1. Karate Zeon 100 CS - 0,075 l/ha 
2. Nurelle D 550 EC - 0,6 l/ha 
3. Avaunt 150 EC- 0,17 kg/ha 
4. Proteus 110 OD - 0,6 l/ha 
5. Inazuma – 200 g/ha 
6. Trebon 30 EC – 0,25 l/ha 

 
 
12.09.2016 r 
21.09.2016 r. 
 
16.09.2016 r. 
01.04.2017 r. 
11.05.2017 r. 
 
 
 
03.09.2016 r. 
01.04.2017 r. 
22.04.2017 r. 
11.05.2017 r. 
22.05.2017 r. 
29.05.2017 r. 

 
 
BBCH – 13 
BBCH - 14 
 
BBCH - 14 
BBCH - 33 
BBCH - 62 
 
 
 
BBCH - 11 
BBCH - 33 
BBCH - 55 
BBCH - 62 
BBCH - 67 
BBCH - 69 

Zbiór 31.07.2017 r.  



 

Plony rzepaku ozimego z kolekcji odmian mieszańcowych: 
 

Odmiana wilgotność 
przy zbiorze 

Plon przy 9 % wilgotności 

odmiany mieszańcowe 

1 Imperio F1 6,2 56,40 

2 Popular F1 6,9 53,20 

3 President F1 6,4 53,06 

4 Mercedes F1 6,0 50,06 

5 Puncher F1 6,0 49,74 

6 Atora F1 6,0 48,58 

7 Saveo F1 5,8 48,04 

8 Florida F1 5,6 47,93 

 

Oprac. Krzysztof Kurus 


