
Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 
 

Wojciech Budzyński 
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Katedra Produkcji Roślinnej 

Reakcja rzepaku jarego na termin siewu  
i sposób odchwaszczania 

Response of spring oilseed rape to date of sowing and method of weeding 

W latach 1994–96 przeprowadzono ścisłe 
doświadczenie polowe, w którym porównywano 
efektywność plonochronną różnych metod 
pielęgnacji rzepaku na tle zróżnicowanego 
terminu siewu. Efekt chwastobójczy dwukrot-
nego opielania międzyrzędzi był gorszy niż 
pielęgnacji chemicznej. Najskuteczniejsze dzia-
łanie niszczące chwasty wykazywała mieszanina 
Butisanu 400 SC z Commandem 480 EC. 
Skuteczność Butisanu i Targi oraz samego 
Butisanu była mniejsza. Największy efekt 
plonochronny wykazywał Butisan 400 SC oraz 
Butisan i Targa. Wczesny siew rzepaku, nieza-
leżnie od sposobu pielęgnacji, zapewniał wyższy 
o 15% plon. 

In the period 1994–1996 in the Department of 
Crop Production a strict field trial was perfor-
med where yield protecting effectiveness of 
different weeding methods were compared. 
Weed killing effect of twice mechanical weeding 
of interrows appeared to be worse than chemical 
weeding. The best weed killing effects were 
found for mixture Butisan 400 SC plus 
Command 480 EC. The effectiveness of Butisan 
and Targa as well as Butisan alone appeared to 
be lower. The best yield protecting effect was 
found for Butisan 400 SC and Targa. The early 
date of sowing irrespective of the method od 
weeding increased yield by 15%. 

Wstęp 

W literaturze brak jest wyników badań nad reakcją uszlachetnionych odmian 
rzepaku jarego na termin siewu. Stare dane cytowane przez Dembińskiego (1975) 
dotyczą kreacji typu Młochowski i Bronowski. 

Wyniki dotyczące konkurencyjności rzepaku jarego wobec chwastów 
(Murawa i in. 1996) oraz jego reakcji na herbicydy są również niepełne i niejedno-
znaczne. Rola i Franek (1995) stwierdzili niejednakową reakcję różnych odmian na 
te same herbicydy. W badaniach tych stwierdzono niekorzystny wpływ mieszanin 
Teridoxu z Commandem, a także Butisanu, Lasso, Teridoxu, stosowanych przed-
siewnie. Z kolei w badaniach Stacheckiego i współautorów (1996) mieszaniny 
Commandu z Butisanem 400 SC, a także z Teridoxem, wykazywały najlepsze 
działanie chwastobójcze. Dobre efekty chwastobójcze dawał Butisan Star SC oraz 
Targa, a złe — Lontrel 300. 
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Celem niniejszych badań przeprowadzonych na rzepaku odmiany Lisonne było: 
• określenie skutków zróżnicowanego terminu siewu 
• określenie skuteczności chwastobójczej i roli plonochronnej różnych metod 

pielęgnacji, tj. mechanicznej, mechaniczno-chemicznej, chemicznej — we 
wczesnym i opóźnionym siewie. 

Metody badań 

Ścisłe, dwuczynnikowe, 4-powtórzeniowe doświadczenie polowe, przeprowa-
dzono w Zakładzie Doświadczalno-Produkcyjnym w Bałcynach k. Ostródy.  

Zastosowano następujący układ zmiennych: 
1) termin siewu:  

a — wczesny,  
b — opóźniony (o 20 dni w stosunku do wczesnego); 

2) metody pielęgnacji w następującym schemacie: 

Symbol i metoda pielęgnacji 
Method of weeding 

Rozstawa 
rzędów  

Row distance
Zakres pielęgnacji  

Description of method 

A kontrola I — control I 20 cm bez pielęgnacji — without weeding 

B kontrola II — control II 40 cm bez pielęgnacji — without weeding 

C mechaniczna  
mechanical weeding  

40 cm dwukrotne opielanie międzyrzędzi  
2x mechanical weeding of interrows 

D mechaniczno-chemiczna 
mechanical-chemical 
weeding 

40 cm opielanie międzyrzędzi w fazie 3 liści + Lontrel 300  
w fazie 5 liści — mechanical weeding of interrows  
at 3 leaves + Lontrel 300 at 5 leaves 

E chemiczna  
chemical weeding 

20 cm Butisan 400 SC posiewnie  
Butisan 400 SC after sowing 

F chemiczna  
chemical weeding 

20 cm Butisan 400 SC + Command 480 EC posiewnie  
Butisan 400 SC + Command 480 EC after sowing 

G chemiczna 
chemical weeding 

20 cm Butisan 400 SC posiewnie + Targa 10 EC w fazie 5 liści  
Butisan 400 SC after sowing + Targa 10 EC at 5 leaves 

H chemiczna 
chemical weeding 

20 cm Lontrel 300 w fazie 5 liści  
Lontrel 300 at 5 leaves 

 

Doświadczenie lokalizowano corocznie na glebie płowej właściwej, wytwo-
rzonej z gliny lekkiej, kompleksu pszennego dobrego. Przedplonem rzepaku jarego 
były: jęczmień jary (1994), mieszanka zbożowo strączkowa na nasiona (1995), 
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pszenica ozima (1996). Przedsiewnie zastosowano: 50 kg P2O5 (superfosfat 
potrójny), 80 kg K2O (sól potasowa), 80 kg N (mocznik). Pogłównie, w stadium 
pąkowania, uzupełniono dawkę N do 120 kg/ha. 

Rzepak odmiany Lisonne wysiewano w ilości 150 nasion na 1 m2 w dwóch 
terminach: wczesnym (możliwie najwcześniejszy do wykonania), tj. w kolejnych 
latach — 25 kwietnia, 19 kwietnia, 25 kwietnia oraz o 20 dni opóźnionym. Stoso-
wano Butisan 400 SC w dawce 3 dcm3, Butisan z Commandem — odpowiednio 
1,5 + 0,2 dcm3, Targę 10 EC — 1 dcm3/ha, Lontrel 300 w dawce 0,3 dcm3. 
Szkodniki zwalczano poprzez zaprawianie nasion Oflanolem oraz 2–4 krotne 
stosowanie insektycydów Decis, Bulldock, Fastac. Rzepak zbierano dwuetapowo. 
Powierzchnia poletek do zbioru wynosiła 20,0 m2. Plon nasion podano przy 
wilgotności 13%. 

Układ warunków klimatycznych w roku 1994 i 1995 był średnio korzystny 
dla plonowania rzepaku. W okresie trzech miesięcy (maj – lipiec) spadło  
w pierwszym i drugim roku po 157 mm opadu, czyli poniżej średniej wieloletniej. 
Dlatego plony w doświadczeniu należy ocenić jako średnie. Rok 1996, pomimo 
późnej wiosny, był bardzo korzystny dla plonowania, głównie za sprawą dużych 
opadów w maju, czerwcu i lipcu (230 mm). Plony w tym roku przekroczyły 
poziom 3 t nasion z 1 ha. 

Wyniki 

W niskim piętrze łanu rzepaku najczęściej występowały tobołki polne, 
gwiazdnica pospolita, przetaczniki, jasnoty, rdest ptasi (tab. 1), a sporadycznie 
fiołek trójbarwny, niezapominajka polna, sporek polny, wiechlina roczna, skrzyp 
polny. Spośród chwastów wysokich występowała komosa biała, maruna bezwonna, 
rdest powojowy, kolankowy, samosiewy zbóż, a rzadziej — poziewnik szorstki, 
żółtlica drobnokwiatowa, kąkol polny, perz właściwy. W obiektach A i B (bez 
pielęgnacji) zachwaszczenie było największe, przy czym wąska rozstawa rzędów 
zmniejszała masę chwastów o 20%. Termin siewu nie różnicował masy chwastów 
na jednostce powierzchni obiektów nieodchwaszczanych. Dwukrotna pielęgnacja 
mechaniczna międzyrzędzi (obiekt G) zmniejszyła liczebność chwastów o 64%,  
a ich masę tylko o połowę. Pielęgnacja mechaniczno-chemiczna z zastąpieniem 
drugiego opielania herbicydem Lontrel, była wprawdzie mniej skuteczna od 
mechanicznej w ograniczeniu liczby chwastów, jednak ich ogólna masa była 
mniejsza. Termin siewu nie różnicował skuteczności tych metod. 

Najskuteczniejsze odchwaszczanie zapewniała mieszanina Butisanu 400 SC  
z Commandem. Jej zastosowanie ograniczało 10-krotnie liczbę roślin chwastów,  
a prawie trzydziestokrotnie ich masę z jednostki powierzchni. W zakresie 
zahamowania rozwoju chwastów obiekt ten pozytywnie wyróżniał się przez całą 
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wegetację. Działanie samego Butisanu 400 SC, a także Butisanu i Targi było mniej 
skuteczne, chociaż rolniczo zadowalające (tab. 1). Znamienne, że skuteczność 
działania tych środków była ewidentnie lepsza w opóźnionym terminie siewu 
rzepaku. Jako niezadowalające należy ocenić działanie Lontrelu (obiekt H). Nie 
zmniejszył on w stosunku do kontroli, ani liczby roślin, ani masy chwastów  
z jednostki powierzchni.  

 
Tabela 1 

Zachwaszczenie rzepaku jarego w zależności od sposobu pielęgnacji (średnie  
z 3 lat) — Weed infestation in relation to the method of weding (3 years mean) 

Sposób pielęgnacji — Method of weed control Wyszczególnienie 
Specification A B C D E F G H 

Liczba chwastów na powierzchni 1 m2 — Number of weeds per 1 m2

Chenopodium album 63,0 69,0 27,0 24,3 18,7 3,3 10,7 76,3 

Stellaria media 31,7 34,0 15,7 22,3 2,3 0,7 2,0 41,3 

Thlaspi arvense 15,3 11,7 3,0 3,3 11,0 2,0 12,7 19,7 

Veronica sp. 23,0 15,3 3,7 16,7 1,3 0,0 1,7 15,0 

Lamium sp. 11,3 16,7 7,7 5,7 1,0 0,0 1,3 8,3 

Tripleurospermum inodorum 15,7 22,7 5,7 3,0 0,0 0,7 0,0 9,7 

Polygonum aviculare 5,7 3,7 1,3 2,7 2,3 0,7 3,0 5,3 

Polygonum convolvulus 6,3 4,3 0,3 0,7 3,0 3,3 4,7 10,0 

Polygonum nodosum 6,7 7,3 1,7 4,0 2,3 2,0 4,0 9,0 

Samosiewy zbóż 4,0 4,3 1,0 6,3 1,7 4,0 0,0 4,0 

Pozostałe chwasty razem  
Other weeds  

21,3 23,9 10,2 10,1 5,3 3,3 2,6 19,8 

Ogółem szt/m2  

Sum per 1 m2
204,0 212,9 77,3 99,1 48,9 20,0 42,7 218,4 

Świeża masa chwastów z 1 m2 [g] — Weeds fresh weight per 1 m2 [g] 

Wczesny siew  
Early sowing 

472 596 292 203 189 24 181 533 

Opóźniony siew  
Delayed sowing 

451 596 290 241 45 8 36 467 

Średnio — mean 462 596 291 222 117 16 109 500 
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Łan rzepaku na wszystkich obiektach był zwarty. Liczba roślin na powierz-
chni 1 m2 poletek z wąską rozstawą rzędów wynosiła 100–110, a w szerokiej 
rozstawie rzędów tylko 77–88. Rozstawa rzędów była jedynym czynnikiem 
różnicującym obsadę roślin. Liczby roślin nie różnicowały zastosowane herbicydy, 
ani termin siewu. 

Wyżej plonował rzepak wcześnie siany. Różnica na niekorzyść opóźnionego 
terminu wynosiła 390 kg nasion, czyli 15% (tab. 2) i była niezależna od sposobu 
pielęgnacji. Taki układ plonu wynikał z mniejszego wiązania łuszczyn, a także  
z mniejszej masy 1000 nasion w obiektach później sianych (tab. 3). 

Tabela 2 
Wpływ sposobu pielęgnacji na plon nasion  
Influence of method of weeding on yielding [dt/ha] 

Sposób pielęgnacji — Method of weed control

 

Wyszczególnienie 
Specification A B C D E F G H 

Średnio 
Mean 

1994 22,4 19,0 20,9 20,4 22,9 16,9 23,0 21,0 20,8 
1995 17,8 15,0 19,4 19,4 23,0 22,8 21,8 16,7 19,5 
1996 33,5 29,2 30,8 30,2 31,6 33,3 33,5 32,4 31,8 

Średnio — Mean 24,6 21,0 23,7 23,3 25,8 24,3 26,1 23,3 — 
Siew wczesny  
Early sowing 

26,4 22,3 25,9 25,4 27,8 26,7 27,9 25,3 26,0 

Siew opóźniony 
Delayed sowing 

22,7 19,7 21,4 21,2 23,9 21,9 24,3 21,4 22,1 

NIR (P = 0,05): termin siewu — 0,9; sposób pielęgnacji — 1,0; interakcja — r.n. 
LSD (P = 0,05): sowing date —- 0,9; method of weding — 1,0; interaction — n.s. 

 
Najniżej plonował rzepak bez pielęgnacji, zasiany rozstawie rzędów 40 cm 

(obiekt B). Samo zawężenie rozstawy (do 20 cm) przyczyniające się do 
zwiększenia konkurencyjności roślin rzepaku wobec chwastów, skutkowało 
przyrostem plonu średnio o 3,6 dt z ha. Niski efekt plonochronny wykazała 
pielęgnacja mechaniczna z dwukrotnym opielaniem (obiekt C), a także 
mechaniczno–chemiczna polegająca na jednokrotnym opielaniu międzyrzędzi  
i późniejszym zastosowaniu Lontrelu (tab. 2). Znamienne, że samo zmniejszenie 
rozstawy z szerokiej na wąską (obiekt A) było korzystniejsze dla plonu niż 
pielęgnacja mechaniczna tych (szerokich) międzyrzędzi (obiekty C, D). Zasto-
sowane herbicydy różnicowały plon nasion. Najkorzystniej na plon wpłynęło 
zastosowanie Butisanu 400 SC i Targi (obiekt G) oraz samego Butisanu 400 SC 
(obiekt E). Mieszanina Butisanu z Commandem, jakkolwiek skutecznie zwalcza-
jąca chwasty, obniżyła plon nasion w stosunku do samego Butisanu, szczególnie 
istotnie w pierwszym roku, w którym spowodowała chlorozę (przemijającą) roślin 
po oprysku. W obiektach tych zmniejszyła się liczba łuszczyn na roślinie, a także 
masa 1000 nasion.  



Tabela 3 
Wpływ terminu siewu i sposobu pielęgnacji na wartości niektórych cech rolniczych rzepaku jarego (średnie z 3 lat) 
Influence of sowing date and method of weeding on some oilrape characteristics (3 years mean) 

Sposób pielęgnacji — Method of weed control

 

Termin siewu (a) 
Date of sowing (a) A        B C D E F G H

Średnio 
Mean 

NIR (P = 0,05)  
LSD (P = 0,05) 

Liczba roślin plonujących na powierzchni 1 m2 — No. of yielding plants per 1 m2

Wczesny — Early           113,3 77,3 79,7 79,0 97,3 123,3 99,3 115,3 98,0
Opóźniony— Delayed          108,3 77,0 87,0 87,7 100,0 96,7 107,7 103,3 96,0 • 
Średnio — Mean 110,8        77,2 83,4 83,4 98,7 110,0 103,5 109,3 —  

Liczba łuszczyn na 1 roślinie — No. of siliques per plant 
Wczesny — Early           28,6 34,1 38,5 37,0 35,1 26,2 34,0 25,8 32,4 a — 1,23
Opóźniony— Delayed           26,4 36,3 33,9 32,1 29,1 25,6 27,6 24,6 29,5 b — 0,57
Średnio — Mean 27,5      35,2 36,2 34,6 32,1 25,9 30,8 25,2 — a x b — 0,35 

Liczba nasion w łuszczynie — No. of seeds per siliques 
Wczesny — Early           26,7 27,1 27,7 26,8 26,8 26,9 27,0 27,7 27,0 a — r.n.
Opóźniony— Delayed           26,1 26,6 27,9 28,3 27,6 27,4 26,8 27,9 27,3 b — 0,16
Średnio — Mean 26,4        26,9 27,8 27,6 27,2 27,2 26,9 27,8 — a x b — 0,10 

Masa 1000 nasion [g] — Weight of 1000 seeds 
Wczesny — Early           3,55 3,55 3,50 3,68 3,50 3,57 3,49 3,61 3,56 a — 0,04
Opóźniony— Delayed           3,54 3,45 3,31 3,37 3,35 3,62 3,42 3,60 3,46 b — 0,02
Średnio — Mean 3,55        3,50 3,41 3,53 3,42 3,59 3,46 3,60 — a x b — 0,01 

Zawartość tłuszczu surowego [% s.m.] — Content of crude fat [% d.m.] 
Wczesny — Early           46,5 46,3 46,4 46,3 46,1 47,0 45,9 46,2 46,3 a — 0,5
Opóźniony— Delayed           44,9 44,5 44,4 44,3 44,6 44,1 44,9 44,4 44,5 b — r.n.
Średnio — Mean 45,7        45,4 45,4 45,3 45,4 45,6 45,4 45,3 — a x b — r.n. 

Zawartość białka ogólnego [% s.m.] — Content of total protein [% d.m.] 
Wczesny — Early           20,9 20,8 21,4 21,4 21,1 21,1 21,4 20,9 21,1 a — 0,6
Opóźniony— Delayed           23,4 23,4 23,6 23,7 23,5 23,8 23,8 23,4 23,6 b — r.n.
Średnio — Mean 22,2      22,1 22,5 22,6 22,3 22,5 22,6 22,2 — a x b — r.n. 
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Nie stwierdzono efektu w plonie po zastosowaniu Lontrelu 300 w fazie 5 liści 
(obiekt H). Obiekt ten pozostawał silnie zachwaszczony, szczególnie komosą, 
gwiazdnicą, rdestem kolankowym. Chwasty te wpłynęły niekorzystnie na stopień 
rozgałęziania się roślin i liczbę zawiązanych łuszczyn. 

Jakkolwiek nie stwierdzono interakcji sposobu odchwaszczania z terminem 
siewu, to jednak różnica w plonie między kontrolą (bez pielęgnacji), a pozostałymi 
obiektami (odchwaszczanymi) była większa (przy wczesnym siewie (rys. 1). 
Dotyczy to głównie metody chemicznej. Efekt plonochronny odchwaszczania 
rzepaku późno sianego był mniejszy i wynosił odpowiednio od 1 do 8% plonu 
kontroli, pomimo iż skuteczność chwastobójcza w tych obiektach była mniejsza. 

 

późny
siew

wczesny
siew

100

107
105

111

100 101 100

108

60

70

80

90

100

110

120

późny
siew

wczesny
siew

 

1           2                    3            4 
early 
sowing 

 
 

1 — bez pielęgnacji — without weeding 
2 — mechaniczna — mechanical weeding 
3 — mechaniczno-chemiczna — mechanical chemical weeding 
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Rys. 1. Sposób pielęgnacji a względny (bez pielęgnacji — 100%) plon nasion rzepaku jarego 
Yield of seeds in relation to control (without weding = 100) 

 
 
Dwudziestodniowe opóźnienie siewu skutkowało corocznie zmniejszeniem 

zawartości tłuszczu o 1,8% suchej masy i jednoczesnym wzrostem zawartości 
białka aż o 2,5% (tab. 3). Dlatego różnica w wydajności tłuszczu z 1 ha pomiędzy 
wczesnym a późnym siewem (wynosząca 19%) była większa niż różnica w plonie 
nasion (15%). 
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Dyskusja 

W badaniach cytowanych przez Dembińskiego (1975) spadek plonu nasion 
rzepaku jarego następował dopiero po przekroczeniu terminu 5 maja. Dziesięcio-
dniowe opóźnienie siewu poza ten termin skutkowało już 18% spadkiem plonu. Na 
glebach torfowych dopiero dwadzieścia dni opóźnienia wywoływało niekorzystną 
spadkową reakcję w plonie. Wyniki własne dowodzą, że dwudziestodniowe opóź-
nienie, od możliwie najwcześniejszego terminu powodowało 15% obniżkę plonu 
na skutek słabszego rozgałęziania, wiązania mniejszej liczby łuszczyn i zdrob-
nienia nasion. 

Badania Murawy i in. (1996) dowodzą zróżnicowania zbiorowisk chwastów 
w różnych odmianach rzepaku jarego. Odmiana Lisonne w tych badaniach była 
mniej konkurencyjna dla chwastów w porównaniu z rzepakiem Start. 

W badaniach własnych najskuteczniej chwastobójczo działał Butisan 400 SC 
w mieszaninie z Commandem. Mieszanina ta, w stosunku do samego Butisanu, 
wpłynęła jednak niekorzystnie na wysokość plonu. Lekkie chlorotyczne działanie 
Butisanu z Commandem obserwowali także Stachelski, Paradowski i Adam-
czewski (1996) oraz Rola i Franek (1996), nie następował jednak spadek plonu. 
Sam Butisan w tych badaniach słabo zwalczał tobołki oraz rdest kolankowy, 
zadowalająco natomiast pozostałe dominujące gatunki chwastów. Jego zastoso-
wanie było efektywne plonochronnie. W badaniach własnych Lontrel nie zwalczał 
chwastów. W innych badaniach (Stachelski i in. 1996) w mieszaninie z Ama-
deusem powodował uszkodzenie liści. Mało plonochronna okazała się, także 
pielęgnacja mechaniczna.  

Wpływ sposobu pielęgnacji na zawartość tłuszczu i białka był nieistotny  
i mniejszy niż w badaniach innych autorów (Murawa i in. 1996). 

Wnioski 

1. Najskuteczniejsze działanie chwastobójcze wykazywała mieszanina Butisanu 
400 SC z Commandem 480 EC. Skuteczność Butisanu z Targą oraz samego 
Butisanu była mniejsza. Lontrel 300 nie zwalczał występującego składu 
gatunkowego chwastów. Efekt chwastobójczy dwukrotnego mechanicznego 
opielania międzyrzędzi był gorszy niż pielęgnacji chemicznej. 

2. Herbicyd Butisan 400 SC stosowany samodzielnie lub z Targą oraz jego 
mieszanina z Commandem działały skuteczniej przy późniejszym siewie 
rzepaku jarego. 

3. Największy efekt plonochronny wykazał Butisan 400 SC (wzrost plonu  
o 1,2 dt) oraz Butisan i Targa (wzrost plonu o 1,5 dt). Po zastosowaniu 
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mieszaniny Butisanu z Commandem, a także Lontrelu oraz mechanicznej 
pielęgnacji międzyrzędzi — plon nie przyrastał. 

4. Wczesny siew rzepaku jarego zapewniał najwyższy plon nasion. Opóźnienie 
siewu o 20 dni skutkowało 15% spadkiem plonu (3,9 dt z ha). 

5. Dwudziestodniowe opóźnienie siewu rzepaku jarego powodowało spadek 
zawartości tłuszczu w nasionach o 1,8%, a plonu tłuszczu z ha o 19%. 
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