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RZEPAK OZIMY. Poletka doświadczalne

Odmiana ma znaczenie

24uprawa

Rzepak ozimy to jedna z pod-
stawowych roślin w strukturze 
zasiewów na Dolnym Śląsku. 
Jest drugą po zbożach uprawą, 
stanowi więc ważną pozycję 
w dochodach gospodarstw 
rolnych. Z tego względu pro-
ducentom szczególnie zależy 
na uprawie odmian, które plo-
nują wysoko i stabilnie.

Aby ułatwić rolnikom dokona-
nie właściwego wyboru odmiany 
do siewu, Dolnośląski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego we współpracy 
z  'rmami Rapool, BASF, ADOB 
i PRP od kilku lat prowadzi poletka 
demonstracyjne z  rzepakiem ozi-
mym.

W tym roku na  poletkach zorga-
nizowano dwa spotkania ‒ wiosną 
w celu oceny stanu przezimowania 
plantacji i  pod koniec maja, kiedy 
można ocenić i porównać poszcze-
gólne odmiany, a  także oszacować 
plon. Spotkania te miały na  celu 
ułatwienie producentom decyzji 
o  wyborze odpowiedniej odmia-
ny rzepaku, najlepiej dostosowa-

nej do  indywidualnych warunków 
klimatyczno-glebowych w  rejonie. 
Bezpośrednia obserwacja odmian 
w różnych fazach ich rozwoju oraz 
możliwość ich porównania, a także 
zapoznanie się z prawidłową tech-
nologią uprawy, nawożenia i ochro-
ny, powinny zaprocentować w  go-
spodarstwach uczestników poka-
zów dobrymi wynikami produkcji. 

Demostracje od trzech lat
Od trzech lat demonstracje zloka-
lizowane są w  gospodarstwie Ma-
łopolskiej Hodowli Roślin sp. z o.o. 
Oddział w Kobierzycach. W sezo-
nie 2014/2015 założono je na  po-
lach w Żurawicach, na glebach klasy 
III a, IVa, IVb, gdzie przedplonem 
była pszenica ozima. Demonstracje 
obejmują 12 odmian 'rmy Rapool 
(Marathon F1, Sherpa F1, Visby 
F1, Mendelson F1, 6ure F1, Auro-
ra F1, Popular F1, Shrek F1, Men-
tor F1, Garou F1, Mendel F1, Mer-
cedes F1). W projekcie uczestniczą, 
oprócz właściciela odmian także 
BASF ‒ odpowiedzialny za ochro-
nę plantacji, ADOB dostarczający 
nawozy mikroelementowe oraz 

PRP – 'rma odpowiedzialna za na-
wożenie w systemie PRP SOL. 

Zabiegi agrotechniczne
Całość zabiegów agrotechnicz-
nych na poletkach jest prowadzona 
przez specjalistów z  Małopolskiej 
Hodowli Roślin sp. z  o.o. Oddział 
w  Kobierzycach. Siew nasion miał 
miejsce 3 września ubiegłego roku, 
po  uprzedniej uprawie agregatem 
Smaragd 9/600 KA. 
Nawożenie, zarówno jesienią, jak 
i  wiosną było prowadzone m.in. 
z  użyciem preparatów 'rm PRP 
i ADOB (SOL, Basfoliary, ADOB 
Bor i ADOB Mn), a ochrona plan-
tacji z wykorzystaniem m.in. prepa-
ratów 'rmy BASF (Butisan, Caryx).
Jesienią zastosowano nawóz PRP 
SOL w  ilości 2 dt/ ha, 0,9 dt/ha 
P

2O5, 1,56 dt/ha K2O, 0,46 dt/ha S, 
0,86 dt/ha N. 
W  fazie 4-6 liści przeprowadzono 
nawożenie mikroelementowe sto-
sując nawozy Basfoliar 12-4-6+S+a-
mino w ilości 5l/ha, Adob Mn 1l/ha 
i Adob Bor 1,5l/ha.
Jesienią na poletkach wykonano też 
zabiegi ochrony roślin, stosując Bu-
tisan Star Max, Command, Caryx, 
Decis Mega i preparat Labrador.

Wiosną na  poletkach trzykrotnie 
wysiewano nawozy mineralne ‒ 
łącznie nawożono azotem w  ilości 
2,33 dt N/ha i siarką w ilości 0,27 
dt/ha, stosowano też nawozy dolist-
ne Adob Mo – 0,1 l/ha, Basfoliar 
12-4-6+S+amino ‒ 5 l/ha, Basfoliar 
Extra ‒ 5 l/ha i  trzykrotnie Adob 
Bor (łącznie 4,02 l/ha). Zabiegi 
wiosennej ochrony plantacji wy-
konano trzykrotnie, w  marcu pre-
paratem Caryx 240 SC – 1,0 l/ha 
i Nurelle D 550 EC – 0,6 l/ha, pod 
koniec kwietnia preparatem Proteus 
110 OD – 0,6 l/ha oraz w maju pre-
paratem Marvik 240 EW – 0,2 l/ha 
i Propulse 250 SE – 1 l/ha. 
Nie bez znaczenia dla jakości plan-
tacji jest przebieg pogody, który 
w tym roku pokazuje tabela 1.
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Sądząc po  stanie plantacji w maju, 
można przypuszczać, że  plony 
będą wysokie i  dobrej jakości, po-
dobnie jak w  poprzednim roku, 
kiedy wszystkie odmiany plono-
wały na bardzo wysokim poziomie, 
a  średni plon z  całości demonstra-
cji wyniósł 5,28 t/ha. Wartości te-
gorocznych plonów zostaną za-
mieszczone po zbiorach na  stronie  
internetowej www.dodr.pl.

Popularne mieszańce
W kolekcji prezentowane są od-
miany mieszańcowe, coraz bardziej 
popularne wśród producentów. Od-
miany te są tworzone poprzez skrzy-
żowanie form rodzicielskich, przy 
wykorzystaniu zjawiska heterozji, 
które przejawia się dużym plonem 
nasion, wigorem i  bujnością roślin 
w  pierwszym pokoleniu. Rośliny 
szybko wschodzą i bujnie rosną, na-
wet w  niekorzystnych warunkach 
pogodowych. Szybki rozwój systemu 
korzeniowego powoduje dobre wy-
korzystanie składników pokarmo-
wych i intensywniejszy wzrost roślin, 
które skutecznie konkurują z chwa-
stami. Odmiany te są w  większym 
stopniu zimotrwałe i mrozoodporne, 
dzięki czemu wiosną szybciej rozpo-
czynają wegetację i lepiej regenerują 
uszkodzenia mrozowe. 

Lepsze od populacyjnych
W ostatnich latach, w doświadcze-
niach PDOiR, odmiany mieszań-
cowe plonowały średnio od kilku 
do  kilkunastu procent (6-13%) le-
piej od odmian populacyjnych. Na-
tomiast w warunkach opóźnionego 
i  późnego siewu, redukcja plonu 
była średnio do ok. 20% mniejsza. 

Również pod względem wartości 
technologicznej, odmiany hetero-
zyjne wyróżniają się korzystnie ‒ 
zaolejenie nasion jest wyższe nawet 
o  kilkanaście procent w  porówna-
niu do odmian populacyjnych.

Odmiany w Żurawicach
Wśród rzepaków prezentowanych 
na  naszych poletkach są odmiany 
wysiewane już kolejny raz, a  także 
nowości z oferty Rapool. Od kilku 
lat mamy w kolekcji m.in. odmiany 
Visby F1, Mendelson F1, Marathon 
F1 i Sherpa F1. Jak pokazują wyni-
ki osiągnięte w poprzednich latach, 
są to odmiany stabilnie i  wysoko 
plonujące, co potwierdzają wyniki 
uzyskane w  badaniach COBORU 
na  przestrzeni kilku poprzednich 
lat – tabela 2.
Szczególnie godne uwagi są mie-
szańcowe odmiany Visby F1 I Mer-
cedes F1. 

 Visby F1 
Znajdujące się na  pozycji lide-
ra wśród odmian mieszańcowych 
w  Polsce. 10% obszaru zasiewów 
rzepaku. Poza wysokim plonem 
równomiernie dojrzewa w  całej 
strukturze łanu, praktycznie nie wy-
lega i bardzo mało się osypuje, ma 
dużą szybkość rozwoju jesiennego, 
co umożliwia jego wysiew również 
w  opóźnionych terminach, a  także 
charakteryzuje się ponadprzeciętną 
zimotrwałością.

 Mercedes F1 
Poza wysokim, stabilnym plonem 
charakteryzuje się bardzo dobrą 
zimotrwałością, wysoką odporno-
ścią na choroby, szybkim rozwojem 
jesiennym, co umożliwia wysiew 
w nieco opóźnionym terminie oraz 
dużą odpornością na  wyleganie. 
Dobrze plonuje na różnych, zarów-
no ciężkich, jak i lekkich glebach. 
Nasze prezentacje odmian rzepaku 
będą kontynuowane w  następnym 
sezonie. Zachęcamy więc do udzia-
łu w spotkaniach wszystkich, którzy 
w swoich gospodarstwach uprawia-
ją rzepak i oczekują wysokich plo-
nów i ziarna dobrej jakości.

Tekst i zdjęcie Grażyna Norbert 
DODR we Wrocławiu

Tabela 1. Przebieg pogody na poletkach doświadczalnych

wrzesień
paź- 

dziernik
listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień

do 15 
maja

Tempe- 
ratura

średnia  

dobowa
15,8 11,2 6,8 2,6 2,6 2,0 5,8 9,5 13,4

maksymalna 27,2 23,7 17,8 12,6 15,0 10,7 18,2 25,3 26,6

minimalna 2,0 - 1,1 -2,7 -9,1 - 6,1 - 6,3 -3,3 -1,2 2,9

Opady
mm 90,6 49,2 13,4 17,6 38,0 9,4 23,0 16,0 7,4

dni 17 20 13 19 18 8 12 9 7

Tabela 2. Planowanie wybranych odmian rzepaku ozimego według badań COBORU

Odmiana
Poletka  

w Kobierzycach 2014 
dt/ha

ZDOO  
na Dolnym Śląsku 2014 

dt/ha

COBORU 2012-2014 
dt/ha

Sherpa 5,32 6,28 49,8 (110% wzorca)

Marathon 5,25 5,69 51,4 (110% wzorca)

Mercedes 5,63 6,28 51,6 (112% wzorca)

Visby 5,51 6,16 51,4 (111% wzorca)


