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SIEWY. Przygotowanie stanowiska do uprawy

Rzepak na stanowisku
Ze względu na to, że rzepak ozi-

my wysiewamy już w sierpniu, 

pamiętajmy o takim rozłożeniu 

prac w gospodarstwie, aby 

zdążyć przygotować stanowi-

sko pod jego uprawę. 

Uprawiając glebę, dążymy do stwo-
rzenia w glebie stosunków powietrz-
nych (brak powietrza może zreduko-
wać zawiązki rozgałęzień bocznych 
przy szyjce korzenia), cieplnych 
i wodnych ułatwiających przemiany 
+zyko-chemiczne i biologiczne. Gle-
ba przygotowana pod siew powinna 
charakteryzować się dobrą strukturą 
oraz zdolnością wchłaniania i  za-
trzymywania wody. Celem zabiegów 
jest uzyskanie drobno gruzełkowatej 
struktury wierzchniej warstwy gleby, 
przy czym bardzo ważne jest jej do-
bre osadzenie się.

Duże wymagania 
Jeśli weźmiemy pod uwagę struk-
turę oraz sprawność gleby, okazuje 
się, że rzepak ma duże wymagania. 
Pomimo iż  nienajgorzej znosi na-
stępstwa po  sobie, nie powinniśmy 
zapominać jak istotną rolę w upra-
wie pełni płodozmian. Wzorowy 
przedplon powinien zostawić rolę 
w dobrej strukturze, nie przesuszo-
ną, wolną od chwastów oraz zasob-
ną w składniki pokarmowe. 

Przedplon szybko schodzi
Najodpowiedniejsze przedplony 
dla rzepaku ozimego to takie, które 
szybko schodzą z  pola oraz wzbo-
gacają gleby w  azot. Do  wcześnie 
schodzących z  pola przedplonów 
zaliczamy ozime mieszanki pa-
stewne, koniczynę czerwoną, mie-
szanki koniczyn z trawami i lucernę 
po  pierwszym pokosie oraz mie-
szanki jare pastewne. Dopuszczalne 
jest również sianie po  wczesnych 
ziemniakach. 

Korzenie motylkowatych
Pamiętajmy jednak, że  trawy oraz 
rośliny motylkowate mają moc-
no rozwinięty system korzeniowy, 

przez co, w niesprzyjających warun-
kach, może dojść do  przesuszenia 
gleby. 
Efektem będzie duża liczba chwa-
stów rozłogowych, które wymuszają 
opryskanie ścierni herbicydami, a te 
hamują działanie enzymu syntezy 
u  roślin. Oprysk preparatami za-
wierającymi glifosat wykonujemy 
na  ogół już w  lipcu. Dzięki temu 
uzyskujemy efekt wysychania runi. 
Regulujemy w ten sposób tempe-
raturę gleby, utrzymujemy jej więk-
szą wilgotności, ograniczamy za-
chwaszczenie, a dodatkowo wzbo-
gacamy ją w  składniki pokarmowe 
(jeżeli będziemy wykonywać siew 
w  mulcz, głębokość siewu należy 
zwiększyć do  3-4 cm oraz zwięk-
szyć ilość wysiewu o 15-20%).

Najczęściej zboża
Chociaż zboża nie są dobrym przed-
plonem dla rzepaku, w  praktyce są 
tym najczęściej stosowanym. Je-
śli chcielibyśmy wskazać najlep-
szy przedplon wśród zbóż, byłby 
nim jęczmień ozimy, ze względu 
na  wczesność schodzenia z  pola. 
Pozwala to na wykonanie zabiegów 
polowych związanych z  wywiezie-
niem oraz przyoraniem obornika, na  
3-4 tygodnie przed siewem rzepaku. 

Orkowa, bezorkowa
W takim przypadku, aby dobrze 
przygotować ziemię pod uprawę, po-
winniśmy zacząć od tego, aby pole 
było starannie zaorane i wyrównane. 
W  zależności od warunków pogo-
dowych, możemy zastosować uprawę 
klasyczną lub bezorkową. Metoda 
bezorkowa ma swoich zwolenników, 
jak i  przeciwników. Dzięki niemal 
natychmiastowemu siewowi, metoda 
ta oszczędza czas i znacząco zmniej-
sza nakłady poniesione na  uprawę 
roli. Pozwala jednocześnie uzyskać 
przyrost plonowania rzepaku i utrzy-
manie go w  kolejnych latach. Jej 
przeciwnicy jednak twierdzą, że zna-
czącą wadą uprawy tego typu jest za-
chwaszczenie gruntu.

Między podorywką 
i odwrotką
Jeśli uprawiamy rzepak w  sytuacji, 
gdy nie mamy dostępu do obornika, 
powinniśmy podorać ściernisko jak 
najwcześniej na głębokość 5-8 cm, 
a następnie bronować. Orkę siewną 
wykonujemy się na  głębokość 20-
23 cm, najlepiej za pomocą agregatu 
uprawowego, na  3 tygodnie przed 
siewem. 

Jeśli mamy możliwość zastosowa-
nia obornika, możemy zrobić to  
na trzy sposoby ‒ wywożąc na ścier-
nisko po zbiorze przedplonu i przy-
orując na  głębokość 10-12 cm; 
wywożąc na pole podorane i zbro-
nowane, gdzie następnie wykonamy 
głębszą orkę odwrotkę na głębokość 
15-17 cm oraz przyorując dopiero 
orką siewną. Między podorywką 
oraz odwrotką, a  orką siewną po-
winny upłynąć co najmniej 3 ty-
godnie, a orka siewna powinna być 
wykonana na  3-4 tygodnie przed 
terminem siewu. 

Warto pamiętać, aby odwrotki 
i orki siewnej nie pozostawiać w su-
rowej skibie, lecz zastosować włókę, 
aby nie doprowadzić do  zbrylania 
i  wysychania roli. Jeśli jest sucho, 
możemy na obornik przykryty pod-
orywką zastosować wał pierścienio-
wy lub Cambridge. Natomiast orki 
późne wałujemy wałem Campbella.

Optymalny rozwój łanu rzepaku 

ozimego przed nastaniem zimy 

cechuje: 

· gęstość łanu: 50-60 roślin/m2 

w przypadku odmian mieszańcowych 

i 60-80 roślin/m2 w przypadku 

odmian populacyjnych,

· pojedyncze rośliny o silnym 

pokroju, 6-8 wykształconych liści, 

wystarczająca liczba pędów bocznych, 

· silnie wykształcony korzeń palowy 

o średnicy ok. 8-10 mm, 

· długość korzenia przekraczająca 

20 cm, 

· roślina rzepaku powinna wkraczać 

w zimę w stadium rozety, a długość 

łodygi powinna wynosić ok. 1,5 cm.

Małgorzata Stempniak 
DODR we Wrocławiu
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Tabela 1. Wybrane środki ochrony roślin zalecane do zwalczania chwastów przez Instytut Ochrony Roślin  

– Państwowy Instytut Badawczy

Obiekt zwalczany Nazwa środka
Dawka na 

ha lub inne
Toksyczność Uwagi

Dwuliścienne 
(głównie maruna, rumiany, rumianki), 
przedwschodowo

Devrinol 450 SC 3 l Zastosować przed siewem,  
po zabiegu wymieszać z glebą 
na głębokość około 3 cm.

Dwuliścienne  
(głównie jasnoty, przytulia, tobołki, tasznik) 
przedwschodowo

Command 360 CS
Command 480 EC
Gadwall
Golden Clomazon 360 CS
Golden Clomazon 480 EC
Kilof 480 EC
Reactor 360 CS
Reactor 480 EC
Szpada 480 EC

0,33 l 
0,25 l
0,33 l
0,33 l
0,25 l
0,25 l
0,33 l
0,2-0,25 l
0,25 l

sz

sz

sz

Zastosować zaraz po siewie.  
Nie stosować na glebach 
lekkich.

Dwuliścienne  
(głównie gorczyca, jasnoty, maruna, 
przytulia, rumianki, rumiany, taszniki, 
tobołki)  
przedwschodowo

Command Top 375 CS
Devrinol Top 375 CS
Commond 360 CS + Devrinol 450SC
Commond 480 EC + Devrinol 450 SC
Golden Clomazon 360 SC + Devrinol 450 SC
Golden Clomazon 480 EC + Devrinol 450 SC
Kilof 480 EC + Devrinol 450 SC
Szpada 480 EC + Devrinol 480 SC

2,75-3 l
2,75-3 l
0,25+2 l
0,2+2 l
0,25+2 l
0,2+2 l
0,2+2 l
0,2+2 l

sz

sz

Dwuliścienne (głównie jasnoty, maruna, 
rumianki, rumiany) przedwschodowo

Teridox 500 EC 2 l Zastosować zaraz po siewie

Dwuliścienne  
(głównie gwiazdnica, jasnota purpurowa, 
komosa, przytulia, rumianki, taszniki, 
tobołki)  
przedwschodowo

Pronap Extra 430 EC
Teridox 500 EC + Command 360 CS
Teridox 500 EC + Command 480 EC
Teridox 500 EC + Gadwall
Teridox 500 EC + Golden Clomazon 360 CS
Teridox 500 EC + Golden Clomazon 480 EC

Teridox 500 EC + Kilof 480 EC

Teridox 500 EC + Szpada 480 EC

2,5 l
2,5+0,25l
2+0,15 l
2+0,25 l
2+0,25 l
2+0,15-0,2 l
2+0,15-0,2 l
2+0,15-0,2 l

sz

sz

Zastosować zaraz po siewie

Dwuliścienne  
(głównie jasnoty, maki, maruna, 
przetaczniki, przytulia, rumianki, rumiany, 
taszniki). 
Permuson 416 SC zwłaszcza na przytulię, 
przedwschodowo

Butisan 400 SC
Helm-Rap 500 SC
Metaz 500 SC
Naspar 500 SC
Rapsan 500 SC

2,5 l
2 l
2 l
2 l
2 l

sz
sz
sz
sz
sz

Butisan Duo 400 EC
Springbok 400 EC

2-2,5 l sz

Permuson 416 SC 2,5-3 l

Dwuliścienne, bardzo szeroki zakres, 
przedwschodowo

Butisan Star max 500 SE 2-2,5 l

Butisan 400 SC + Command 480 EC

“Butisan 400 SC + Command 480 EC”

Butisan 400 SC + Kilof 480 EC

Butisan 400 SC + Golden Clomazon 480 EC

Butisan 400 SC + Szpada 480 SC
Helm Rap 500 SC + Comman 480 SC
Kalif Mega 283 SC
Naspar 480 SC + Command 480 EC
Nimbus 283 SE
Rapsan 500 SC + Command 480 EC

2+0,15-0,2 l
“Twin-pack” 
zalecany na 
powierzchnię 
2,5 ha
2+0,15-0,2 l
2+0,15-0,2 l
2+0,15-0,2 l
1,5+0,2 l
2,5-3 l
1,5+0,2 l
2,5-3 l
1,5+0,2 l

sz

sz

sz

sz
sz
sz

sz

Dwuliścienne (głównie jasnoty, maki, 
maruna, rumianki, rumiany, przytulia), 
przedwschodowo

Colzor Trio 405 EC
Colzor Trio 405 EC + Teridox 500 EC

2,5-4 l
2+1 l

Blekot pospolity, bodziszek drobny, 
chwastnica jednostronna, gorczyca 
polna, jasnta purpurowa, krzywoszyj 
polny, przetacznik perski, psianka czarna, 
rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian 
polny, tasznik pospolity, tobołki polne, 
wilczomlecz obrotny

Conan 600 EC
Kliner 600 EC
Koban 6010 EC

2 l
2 l
2 l

Wrażliwe gatunki wymieniono wcześniej Koban 600 EC

Reactor 360 CS

1,75+
0,25 l

Zastosować zaraz po siewie 
Conan i Kliner także można 
stosować ze środkiem Reactor 
360 SC
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