
Sprawozdanie - Technologia uprawy rzepaku ozimego w sezonie 2019/2020 na
polu doświadczalno- wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w Końskowoli.

W sezonie wegetacyjnym 2019/2020 na polu doświadczalno- wdrożeniowym Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli badano 6 odmian mieszańcowych rzepaku ozimego.
Dodatkowo realizowano szereg doświadczeń związanych z technologią uprawy i sposobem siewu tego
gatunku. Na wszystkich obiektach oceniano wzrost i rozwój roślin w trakcie wegetacji a po zbiorach
wykonano ocenę plonowania i jakości nasion.

1. Uprawa gleby

Uprawa pożniwna została wykonana możliwe jak najszybciej po zbiorze zbóż ozimych, na głębokość
ok. 5 cm, broną talerzowa. Orkę wykonano pługiem obrotowym, na głębokość ok 23 cm. W kolekcji
odmian nasiona rzepaku wysiano w obsadzie 50 szt./m2 , siewnikiem Poznaniak 3m w rozstawie co 25 cm .

Doświadczenie miało charakter łanowy a wielkość poletek w założeniu i do zbioru wynosiła 550 m2. 

Na części pola gdzie stosowana była technologia bezorkowa, wykonany został zabieg spulchniający
głębsze warstwy gleby przy użyciu kultywatora o wąskich zębach na głębokość poniżej warstwy ornej (ok.
30 cm), który miał za zadanie ułatwić penetrację korzeni w głębszych warstwach gleby. Ostatecznie
wykonano zabieg przygotowujący pole do siewu (agregat talerzowy + wał zagęszczający) , który dodatkowo
miał za zadanie niszczyć wschodzące chwasty. W tej części siew został przeprowadzony siewnikiem
punktowych o talerzowych zespołach wysiewających w rozstawie rzędów co 45 cm oraz normie wysiewu
45 roślin na m2. 

Rodzaj zabiegu Technologia orkowa Technologia
uproszczona

Uprawa:
Zbiór przedplonu (pszenica ozima)
Uprawa pożniwna - Brona talerzowa, głębokość – 5 cm
Orka siewna, głębokość - 23 cm
Kultywator o wąskich redlicach, głębokość - 30 cm
Agregat uprawowy bierny (talerzowy)
Agregat uprawowy bierny (zębowy)

Data zabiegu
29.07.2019 r.
01.08.2019 r.
19.08.2019 r.

-
-

22.08.2019 r.

29.07.2019 r.
01.08.2019 r.

-
19.08.2019 r.
22.08.2019 r.

-
Siew : 22.08.2019 r. 22.08.2019 r.

Tab. 1 Zabiegi uprawowe na kolekcji odmian rzepaku ozimego .

2. Nawożenie i ochrona roślin

Odchwaszczanie plantacji wykonano po wschodach roślin, w fazie 3 liści właściwych
rzepaku (Navigator 360 SL - 0,3 l/ha + Metazanex 500 SC -1,25 l/ha). Samosiewy pszenicy
zwalczano chemicznie preparatem Agil S 100 EC w dawce 1 l/ha. W związku z dość intesywnym
wzrostem roślin na poczatku wegetacji jesiennej do regulacji pokroju roślin wybrano preparat
Caryx 240 SL w dawce 1 l/ha. Zabieg połaczono z dokarmianiem dolistnym siarką, magnezem oraz
borem. Jesienią zastosowano jeszcze zwalczanie nalotu smietki kapuścianej oraz gąsiennic
gnatarza rzepakowca preparatem Inazuma 130 WG w dawce 0,3 kg/ha. Jesienią rzepak ośiągną
faze co najmniej 10 liści, oraz szyjkę korzeniową o grubości min. 1,4 cm i okres ziomwy przetrwał
w dobrej kondycji . W drugiej połowie lutego na plantacji zastosowano S -28  kg/ha, MgO - 35
kg/ha w formie Kizerytu oraz N - 52 kg/ha, S -26 kg/ha  w formie Saletrosanu 26. Główne
nawożenie azotem przeprowadzono w marcu w ilości 139 kg/ha rozdzielonej na dwie dawki i
zastosowanej w odsępie 7 dni. Wiosną zabiegi ochrony roślin rozpoczęto 17 marca od



przeprowadzenia ochrony fungicydowej połączonej z regulacja pokroju rośin preparatem Toprex
375 SC w mieszaninie  z dokarmianiem dolistnym oraz zwalczaniem szkodników łodygowych.
Zabiegi chemiczne w tym okresie były bardzo utrudnione ze względy na częste i silne przymrozki,
które na naszym terenie wystąpiłu miedzy 20 marca a 10 kwietnia. Ze wzgledu na duże zagrożenie
ze strony zgnilizny twardzikowej ochrone przeciwgrzybową stosowano jescze dwukrotnie: w fazie
żółtego pąka, preparatem Pictor 400 SC – 0,5 l/ha oraz w fazie opadania płatków kwiatowych,
mieszaniną fungicydów Tebu 250 EW – 0,7 l/ha + Mondatak 450 EC – 0,7 l/ha. Do zwalczania
słodyszka rzepakowego oraz szkodników łuszczynowych wykorzystano preparaty Proteus 110 OD
w dawce 0,6 l oraz drugi zabieg w fazie kwitnienia preparatem Mospilan 20 SP w dawce 0,12
kg/ha. 

Rodzaj zabiegu Data zabiegu Faza
rozwojowa w
skali BBCH

Jesienne: 
1. N - 21 kg/ha; P2O5 - 60kg/ha; K2O - 84kg/ha w formie

Yara Mila 7-20-28  
2. K2O – 60 kg/ha w formie Soli Potasowej
3. N - 46 kg/ha w formie Mocznika
4. Ca0 - 200 kg/ha – w formie Wapniaka Koszelowskiego 
Wiosenne: 
1. S -28  kg/ha, MgO - 35 kg/ha w formie Kizerytu 
2. N - 52 kg/ha, S -26 kg/ha  w formie Saletrosanu 26
3. N - 44 kg/ha, S -22  kg/ha w formie Saletrosanu 26
4. N - 95 kg/ha w formie Saletry amonowej 
Dolistne: (łączone z zabiegami fungicydowymi lub
insektycydowymi):
1. Siar. Magnezu - 10 kg/ha + Solubor - 1,5 l/ha 
2. Siar. Magnezu-10 kg/ha + Plantafol 20-20-20 – 2 kg/ha 
+ Megafol – 1l/ha + Solubor - 1,5 l/ha 
3. Siar. Magnezu-10 kg/ha + Basfoliar 12-4-6 - 5 l/ha +
Solubor 1,5 kg/ha 
4. Siar.  Magnezu - 10 kg/ha +Basfoliar 12- 4 -6 + S - 6 l/ha 
+ Solubor -1,5 kg/ha 
5. Kaishi – 1,5 l/ha

19.08.2019 r.

19.08.2019 r.
19.08.2019 r.
28.10.2019 r.

20.02.2020 r.
20.02.2020 r.
02.03.2020 r.
09.03.2020 r.

12.09.2019 r.
21.10.2019 r.

17.03.2020 r.

10.04.2020 r.

22.04.2020 r.

Przedsiewne

Przedsiewne
Przedsiewne
BBCH – 18

Ruszanie
wegetacji
BBCH - 28
BBCH - 33

BBCH – 13/14
BBCH - 18

BBCH - 39

BBCH - 53

BBCH - 57

Tab. 2 Technologia nawożenia na kolekcji odmian rzepaku ozimego.

Rodzaj zabiegu  Data zabiegu Faza rozwojowa
w skali BBCH

HERBICYDY 
1. Navigator 360 SL - 0,3 l/ha + Metazanex 500 SC -1,25

l/ha (bez obiektu z bobikiem) 
2. Agil 100 EC - 1 l/ha
3. Korvetto – 1 l/ha (tylko obiekt z bobikiem) 
FUNGICYDY 
1. Caryx 240 SL - 1 l/ha
2. Toprex 375 SC - 0,5 l/ha
3. Pictor 400 SC – 0,5 l/ha
4. Tebu 250 EW – 0,7 l/ha + Mondatak 450 EC- 0,7

l/ha
INSEKTYCYDY
1. Inazuma 130 WG - 0,3 kg/ha
2. Nurelle D 550 EC - 0,6 l/ha
3. Inazuma 130 WG- 0,3 kg/ha
4. Proteus 110 OD - 0,6 l/ha
5. Mospilan 20 SP - 0,12 kg/ha

10.09.2019 r.

15.10.2019 r.
07.04.2020 r.

16.09.2019 r.
17.03.2020 r.
22.04.2020 r.
08.05.2020 r.

12.09.2019 r.
17.03.2020 r.
10.04.2020 r.
22.04.2020 r.
08.05.2020 r.

BBCH – 13

BBCH – 15/16
BBCH - 49

BBCH – 14
BBCH - 39
BBCH - 57
BBCH - 65

BBCH – 13/14
BBCH - 39
BBCH - 53
BBCH - 57
BBCH - 65



Tab. 3 Technologia ochrony roślin na kolekcji odmian rzepaku ozimego.

4.Plonowanie oraz wyniki jakości nasion

Plony rzepaku ozimego na polu doświadczalno wdrozeniowym w Pożógu II były w sezonie
2019/2020 były wyższe w porownianu do roku ubiegłego średnio o ok. 18 %. Nasiona
charakteryzowały się jednak znacznie niższym zaolejeniem oraz mniejszą gęstością.

Odmiana

Wilgotność
przy zbiorze
[%]

Plon przy 
9 %
wilgotności
[dt/ha]

Olej 
[% s.m.] Gęstość [kg/hl]

1 Duke 7,4 44,67 38,4 69,90

2 Imperio 7,5 42,86 35,9 70,6

3 Sy Iowa 7,5 42,03 36,7 70,4

4 Prince 7,6 41,71 38,9 70,4

5 Atora 7,4 40,96 36,1 70,4

6 Sy Florida 7,5 39,34 36,3 70,6
Tab. 4 Plony i jakość poszczególnych odmian  rzepaku ozimego.

 L.p
System uprawy
gleby

Wilgotność
przy zbiorze
[%]

Plon przy 
9 %
wilgotności
[dt/ha]

Olej 
[% s.m.]

Gęstość
[kg/hl]

1 Tech. bezorkowa
7,6 39,46 35,1 70

2 Tech. orkowa
7,6 36,46 36 71,4

Tab. 5 Wynik plonowania rzepaku ozimego odm. Loyd w technologii bezorkowej.

Rzepak z rośliną towarzyszącą

W celu poszukiwania rozwiązań agrotechnicznych poprawiających żyzność gleby, na polu
doświadczalno–wdrożeniowym testowano możliwość uprawy rzepaku ozimego z jednoczesnym wysiewem
rośliny towarzyszącej. Do doświadczenia wybrano Bobik, który wysiany razem z rzepakiem miał za zadanie
nie tylko poprawiać strukturę gleby, ale również wiązać azot atmosferyczny z powietrza oraz ograniczyć
zachwaszczenie plantacji.

Technologia uprawy rzepaku ozimego z rośliną towarzyszącą polegała na wysiewie rzutowo
bobiku w ilości 60 kg/ha, następnie agregatem biernym uprawiono glebę i rzepak został wysiany
siewnikiem punktowym w rozstawie co 45 cm i normie wysiewy w ilości 45 roślin na m2.
Odchwaszczanie tego poletka przeprowadzono wiosną przy użyciu środka nalistnego:  Korvetto w
dawce 1l/ha. Pozostałe zbiegi wykonywano tak samo jak na poletku kontrolnym.



W okresie wegetacji jesiennej bobik rozwijał się równomiernie z rzepakiem ozimym. W listopadzie
osiągną fazę kwitnienia i wyraźnie górował nad roślinami rzepaku. Na korzeniach roślin 
bobowatych zaobserwowano dużą ilość brodawek korzeniowych. W zimie rośliny bobiku
obumarły. Wiosną rzepak rozwijał się już bardzo intensywnie i można przypuszczać że w okresie
kwitnienia i nalewania nasion mógł korzystać z azotu pochodzącego z mineralizacji korzeni bobiku.
 Dodatkowo analiza gleby, wykonana zaraz po zbiorach rzepaku, skanerem SoilCares wykazała w
tej części pola zawartość azotu na poziomie wyższym (przedział 1-2 g/kg) w porównaniu do
poletka kontrolnego (poniżej 1 g/kg). Plony rzepaku na poletku wysianym razem z bobikiem były
wyższe o ok 8 % w porównaniu do poletka gdzie rzepak został wysiany bez rośliny towarzyszącej.

Sposób wysiewu

W i l g o t n o ś ć
przy zbiorze
[%]

Plon przy 

9 %
w i l g o t n o ś c i
[dt/ha]

Olej 

[% s.m.] Gęstość [kg/hl]

1 Rzepak + Bobik 7,5 38,89 38,8 71

2 Rzepak 7,3 35,80 37,6 71,4

Tab. 6 Wynik plonowania rzepaku ozimego odm. Mentor wysianych z rośliną towarzyszącą (bobik).

Opracował

Krzysztof Kurus


