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WSTĘP 

Rzepak ozimy jest głó~nę roślinę oleistą w naszym kraju, a możliwości zwięk

szenia powierzchni jego uprawy są znaczne. W tendencjach specjalistycznych nasze

go rolnictwa nie pomija się również tej cennej rośliny. Rzepak ozimy silnie reagu

je na staranną uprawę roli, właściwy przedplon i opótnienie terminu siewu [l, 2, 

5, 6, 9]. Przeprowadzone w kraju badania nad specjalistycznymi zmianowani~mi z 

rzepakiem ozimym wykazuję znaczną tolerancję tego gatunku po sobie [2, 7, 9, 12]. 

Wpływ przedplonów na produktywność rzepaku oraz zachwaszczenie zależy od wysokoś

ci nawożenia i właściwej agrotechniki [3, 4, 6, 7, 8, 10]. Gawrońska [2] potwier

dza zdolność rzepaku ozimego do znoszenia następstwa po sobie bez obniżki plonu 

przez 8 lat, w dalszych latach następuje spadek plonu nasion. 

Badania wieloletnie przeprowadzone w Olsztyńskiem przez Niewiadomskiego i Za

wiślak [7, 12] nie wykazały spadku plonu w trzyletnim zmianowaniu,a także w upra
wie monokulturowej w porównaniu do tradycyjnej sześciopolówki. Niewątpliwie wpływ 

na zróżnicowaną reakcję rzepaku na przedplony i tolerąncję w uprawie po sobie wy

wierają odrębności ekologiczne. W celu przebadania możliwości stosowania uprosz

czonego zmianowania oraz monokulturowej uprawy rzepaku ozimego w regionie bydgos

kim podjęto wieloletnie badania. 

METODYKA BADAŃ 

Doświadczenie założono na glebie płowej, kompleksu żytniego dobrego w RZ• Mo

chełek k. Bydgoszczy. Gleba zawierała w warstwie uprawnej 14-16% części spławial

nych oraz była średnio zasobna w przyswajalny fosfor i potas oraz lekko kwaśna. 
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**Stosowano nawożenie obornikiem w dawce 30 t na ha. Nawożenie mineralne pod 

rzepak ozimy stosowano w następujęcych dawkach przedsiewnie: 30 kg N, 120 kg P2•5, 

160 kg K2• oraz pogłównie 150 kg N na ha w dwóch dawkach. Wapno nawozowe stosowa

no raz na 3 lata. W okresie do 1982 roku wysiewano odmianę - Skrzeszowicki, a ·w 
latach następnych - Quintę. 

Doświadczenie założono metodę losowanych bloków, wszystkimi polami jednocześ

nie w czterech powtórzeniach, wielkość poletek do siewu wynosiła 48 m2, a do zbio-
2 ru 30 m. 

Zakres szczegółowych badań prowadzonych od 1979 r. obejmował strukturę plonu 
i biometrię roślin (mierzono po 80 roślin dla obiektu), masę 1000 nasion oraz za

wartość w nich tłuszczu i białka. Po drugiej rotacji przebadano chemizm gleby w 

warstwie 0-25 cm oraz zachwaszczenie łanu wiosnę i przed zbiorem. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Uzyskane wyniki (tab. 1) wskazuję wyratnie, że po 11 latach trwania doświad

czenia plony nasion w zmianowaniu trójpolowym były podobne jak w sześciopolowym. 

Wyratny spadek plonu następił w monokulturze. Regres ten wyniósł 31,2% i był udo-· 

wodniony statystycznie. Obsada roślin na 1 m2 była najniższa w uprawie monokultu
rowej (tab. 2), następnie w zmianowaniu uproszczonym. Masa 1000 nasion podobna by

ła w zmianowaniu 3-polowym i w monokulturze, a z kolei wyższa zawartość tłuszczu 

w 6-polówce jednakowa okazała się w obu zmianowaniach, a nieco niższa w monokul

turze. Zawartość białka ogólnego w nasionach była zbliżona w badanych obiektach 

z pewnę tendencję wzrostu na korzyść monokulturowej uprawy. 

Zachwaszczenie rzepaku ozimego oznaczone w drugiej rotacji 6-letniej (tab. 3) 
ujawniło wyratnę przewagę chwastów tak dwuliściennych, jak i jednoliściennych w 
zmianowaniu uproszczonym, a szczególnie wzrosło w monokulturze w porównaniu ze 

zmianowaniem tradycyjnym 6-polowym. Podobne zależności wystąpiły przy określeniu 

suchej masy chwastów w okresie wiosennym oraz przed zbiorem rzepaku ozimego. W 
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Plony nasion rzepaku ozimego i w% plonu 

Zmianowanie 

Rok 6-polowe 
kontrola 

t z ha (100%) t z ha 

1975 1,92 l,B4 
1976 1,11 1,08 
1977 1,66 1,87 
1978 1,67 1, 72 
1979 0,25 0,19 
1980 1,24 1,06 
1981 3,50 2,74 
1982 2,05 1,85 
1983 1,89 1,74 
1984 2,02 1,12 
1985 3,34 3,42 

1975-1979 1,32 1,34 

1980-1985 2,34 1,99 

1975-1985 1,86 1,83 

NIR dla zmianowań - 0,13 t z ha, 
NIR dla lat - 0,09 t z ha. 

3-polowe 

% 

95,8 
97,2 

112,6 
103,0 
76,0 
85,5 
78,3 
90,2 
92,0 
55,4 

102,4 

101,5 

85,0 

98,4 

T a b e 1 a 1 

obiektu kontrolnego 

Bez zmianowania 
monokultura 

t z ha % 

1,76 91,7 
0,30 27,0 
1,66 100,0 
1,31 78,4 
0,20 80,0 
0,57 46,0 
2,55 72,8 
1,53 74,6 
0,99 52,4 
0,57 28,2 
2,93 87,7 

1,05 79,5 

1,52 64,9 

1,28 68,8 

T a b e 1 a 2 

Wybrane cechy plonotwórcze rzepaku ozimego 
(średnie z lat 1980-1985) 

Zmianowanie 
Wyszczególnienie 

6-polowe 3-polowe Monokultura 

Liczba roślin wiosnę na 1 m 2 62,0 60,8 46,0 
Liczba rozgałęzień na 1 roślinie 6,3 6,1 6,7 
Liczba łuszczyn na 1 roślinie 78,0 72,8 76,2 
Liczba nasion w 1 łuszczynie 20,2 20,3 20,0 
Masa 1000 nasion wg 5,35 5,30 5,30 
Wysokość roślin w cm 114, 7 110,5 101,8 
Zawartość tłuszczu surowego w% 

suchej masy nasion 40,8 40,7 39,9 
Zawartość białka ogólnego w% 

suchej masy nasion 21,4 21,4 21,9 
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T a ,b e 1 a 3 

Wpływ zmiennych doświadczenia na ogólne zachwaszczenie rzepaku ozimego 
(średnie z lat 1980-1985)* 

Zmianowanie 
Wyszczególnienie 

6-polowe 3-polowe monokultura 

Liczba chwastów dwuliściennych 

w szt/m2 - wiosnę 34,1 53,8 90,6 
- przed zbiorem 21,9 32,6 52,0 

Liczba chwastów jednoliściennych 
w szt/m2 - wiosnę 38,1 52,8 70,7 

- przed zbiorem 15,7 41,0 39,2 
Sucha masa chwastów dwuliściennych 
w g/m2 - wiosnę 19,5 35,2 40,5 

- przed zbiorem 40,8 48,9 139,3 
Sucha masa chwastów jednoliściennych 
w g/ m2 - wiosnę 11, 7 17, 7 25,9 

- przed zbiorem 28,3 95,1 132,5 

*Zachwaszczenie rzepaku ozimego w latach 1976-1979 opublikowano wcześniej [10]. 

oznaczeniu wiosennym znajdowano mniejszę masę chwastów niż przed zbiorem. Dotyczy 

to zarówno chwastów dwuliściennych, jak i jednoliściennych. W składzie botanicz

nym tych ostatnich dominowała miotła zbożowa i perz (Apera spica-venti i Agropy

ron repens). Najwyższę inwazyjność spośród dwuliściennych gatunków wykazały fio

łek polny (Viola arvensis), rumian polny (Anthemis arvensis), gwiazdnica pospoli
ta (Stellaria media). 

Uzyskane wyniki w przedstawionym wieloletnim doświadczeniu wskazują na możli

wość uprawy rzepaku ozimego w regionie bydgoskim w zmianowaniu 3-polowym. Znajdu

je to potwierdzenie również w doświadczeniach olsztyńskich [6, 7, 12] i innych [2, 

9, 11]. Stwierdzono ujemną reakcję na uprawę w monokulturze już po kilku latach, 

co wskazuje na odrębne rezultaty w porównaniu do badań Gawrońskiej-Kuleszy [2], a 

zwłaszcza Niewiadomskiego i Zawiślak [7, 12], którzy uzyskali nawet niewielki 

wzrost plonu nasion w 10-letniej monokulturze w porównaniu ze zmianowaniem 6-po

lowym. Brak istotnych różnic między badanymi obiektami dotyczących zawartości tłu

szczu, azotu ogólnego oraz masy 1000 nasion, znajduje potwierdzenie w pracach in

nych autorów [2, 3, 5, 7, 8, 12]. 

Zachwaszczenie łanu rzepaku ozimego nasilajęce się w zmianowaniu uproszczonym 

i monokulturze jest zbieżne z wynikiem innych publikacji [4, 7, 10, 11, 12]. 
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WNIOSKI 

1. Skrócenie zmianowania 6-polowego do 3-polowego wykazało tylko tendencję 

spadku plonowania rzepaku ozimego. 
2. Rzepak ozimy uprawiany w 11-letniej monokulturze w sposób istotny obniżył 

plon nasion (średnio o 31%). Następiła redukcja roślin na 1 m
2 

w stosunku do kon

troli. 
3. Zawartość w nasionach tłuszczu surowego oraz białka nie wykazała wyratnych 

różnic zależnych od długości przerw w uprawie rzepaku ozimego. 
4. Rzepak ozimy uprawiany w monokulturze był silniej zachwaszczony niż wysie

wany w zmianowaniu uproszczonym i w zmianowaniu tradycyjnym. 
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C. Yp6aROBCKH 

YPOJKAilHOCTb 03rIMOro PAITCA B CEBOOEOPOTE 11 MOHOKYJibTYPE 

P e s ro M e 

PaccMaTpHBaIOTCR pe3yJlbTaTbl 11-JleTHHX HCCJle,IJ;OBaHHtt 03HM0ro panca 
1oa,1teJ1b!Baet,&0ro B mecTHTI0JibB0M ceBoo6opoTe ( caxapHa.fI caeK.n:a - neJ110m
u - .11p0Bott J=J:qMeHl, - 03HMa.11 p0l!!b - 03HMbli! panc - 03HMaH nmemnia), 
tpexnoJn,ttoM ceBoo6opoTe (osHMa11 polltb - 03HMbI}\ panc - 03HMaH nmettm~a) 
• M0H0KYJlbType. OnhlT npoB0,IUłJlCB Ha naJ1eBo~ noqBe xopomero plltaHoro 
SOMIIJfeKca B M8CTH0CTH M0X3Jl~K 0K0JI0 r • Eb!ĄroąH • YcTaHOBJl8HO, qTo co-
spauteHHe ceBoo6opoTa c mecTH- A0 Tpex.lleTHero B cpeĄHeM ĄJ1.R 11 JleT 
ft npHBeJI0 K cy~eCTB8HH0MY CHHJK8HHIO yp0llt8R C8M.FIH 03HM0ro panca • 

. Ha MH0r0Jl8THIOIO M0H0KJJlbTYPY 03HMbitt panc pearHp0B8J1. cy~eCTB8HHhlM 
c,mxeHHeM ypoJKa.•r ( B cpe.n;HeM na 31%). YcTaHoBJieHo pa3pemeHHe pacTe
ilA H yxy.n;meHHe CTPYKTypbI ypolltarr. ITo Mepe ynpo~eHH.FI ceBoo6opoTa no
•a~ocb sacopeHHe TI0Jf.B KBK 0,IJ;H0- TaK H ,!J;BY,!J;0JlbHbIMH copHRK8MH. 
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S. Urbanowski 

YIELDING OF WINTER RAPE IN CROP RDTATION AND tł()NOCULTURE 

S u m m a r y 

Results of 11-year investigations with winter rape cultivated in the 6-field 
crop rotation (sugar beets - maple pea - spring barley - winter rye - winter rape 
- winter wheat), 3-field crop rotation (winter rye - winter rape - winter wheat) 
and monoculture are presented. The experiment was carried out on soil lessive of 
the good ryeland complex at Mochełek near Bydgoszcz. It has been proved that 
shortening of the crop rotation from 6-field to 3-field one in the period of 11 
years did not lead to any significant drop of winter rape seed yield. 

Winter rape reacted to many-year monoculture with a significant drop of the 
yield (by 31%, on the average). Thinning of the stand and worsening of the yield 
structure have been found. Along with the crop rotation simplification increased 
weediness of the stand with both mono- and dicotyledonous weed species. 


