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Reakcja odmian rzepaku ozimego na wzrastające 
dawki azotu na glebach żytnich w Zielęcinie 

Response of winter rape varieties to high nitrogen fertilization  
in rye soils in Experimental Station Zielęcin 

Badano reakcję pięciu podwójnie ulepszonych 
odmian rzepaku ozimego (Bor, Mar, Leo, Polo 
i Synergy) na intensywne nawożenie azotem. 
Stosowane wysokie dawki azotu (100, 140, 
180, 220 i 260 kg/ha) powodowały zróżnico-
waną reakcję odmian. Wzrostem plonu najsil-
niej reagował Bor, natomiast najsłabszą reakcję 
wykazały odmiany Leo i Synergy. Synergy plo-
nowała najlepiej i przewyższała plonem pozos-
tałe na każdej dawce azotu. Dla większości 
badanych odmian efektywne było nawożenie 
azotem do 180 kg/ha. Stosowanie wyższych 
dawek było nieefektywne i powodowało spadek 
plonu. Wykazane różnice w plonie były warun-
kowane głównie liczbą osadzonych łuszczyn na 
roślinie. Stosowane dawki azotu nie wpłynęły 
istotnie na zawartość glukozynolanów w nasio-
nach, natomiast spowodowały u wszystkich 
odmian większe nagromadzenie w nasionach 
białka kosztem mniejszej zawartości tłuszczu. 

The response of five double low winter oilseed 
rape varieties (Bor, Mar, Leo, Polo, Synergy) to 
nitrogen fertilization was investigated. 
Compared varieties had differentiated reaction 
to high nitrogen rates (100, 140, 180, 220, 260 
kg/ha). Bor reacted the strongest, Leo and 
Synergy the weakest. Synergy outyielded other 
varieties on each fertilization level. In 
experiment conditions rate of 180 kg N/ha was 
proved to be efficient for most compared 
varieties. Higher rates of nitrogen were 
inefficient and resulted in seed yield loss. Yield 
level was mainly due to number of pods per 
plant. Nitrogen fertilization had not a significant 
effect on glucosinolate content but caused 
increase of protein and decrease of oil content 
in seeds. 

Wstęp 

Nawożenie azotem jest najważniejszym czynnikiem agrotechnicznym 
kształtującym plon rzepaku. Badania nad reakcją rzepaku na stosowanie różnych 
dawek azotu są przedmiotem licznych badań zarówno w kraju jak i zagranicą. 
Opinie co do wysokości tego nawożenia są rozbieżne. Wyniki dotychczasowych 
badań wskazują, że rzepak uprawiany po zbożach reaguje korzystnie na wiosenne 
nawożenie azotem do wysokości 200 kg/ha (Budzyński 1986, Muśnicki 1989). Do 
uprawy wchodzą nowe odmiany populacyjne, a także odmiany mieszańcowe, które 
mogą mieć inne wymagania i odmiennie reagować na wysokość nawożenia azotem. 

Celem prowadzonych badań było poznanie reakcji nowych odmian rzepaku 
na intensywne nawożenie azotowe. 
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Materiał i metoda 

Doświadczenia prowadzono w ZDUNG Zielęcin, na glebie brunatnej 
wyługowanej, kompleksu żytniego dobrego, klasy bonitacyjnej IVa, w stanowisku 
po zbożach. Wzrastającymi dawkami azotu 100, 140, 180, 220 i 260 kg/ha 
nawożono pięć odmian, z których cztery to krajowe odmiany populacyjne Bor, 
Mar, Leo i Polo oraz jeden francuski mieszaniec złożony Synergy. Azot stosowano 
w formie saletry amonowej w dwóch terminach: w czasie ruszenia wegetacji  
i w fazie pąkowania zgodnie ze schematem doświadczenia. 

Prezentowane tutaj wyniki obejmują tylko lata 1994–95 gdyż podczas zimy  
w następnych latach (1996 i 1997) rzepak całkowicie wymarzł. Zamieszczone  
w tabeli 1 i na wykresach dane dotyczące odmiany mieszańcowej Synergy pochodzą 
z jednego roku badań, gdyż odmianę tę włączono do doświadczeń w roku 1995. 

Tabela 1 
Układ warunków meteorologicznych w Zielęcinie w okresie wegetacji rzepaku 
ozimego w latach prowadzenia doświadczeń na tle wielolecia — Meteorological 
conditions in vegetation season of winter oilseed rape in investigation years 
against a background of many years 

Pomiar — Measurement 1993/94 1994/95 1953–93 

Średnia dobowa temperatura powietrza: — Mean air temperature    
roczna — in year 8,6 9,3 8,5 
okresu wegetacji jesiennej * — in autumn season 8,3 9,0 8,7 
najchłodniejszego miesiąca zimy ** — in the coldest winter month -2,3/ II -0,2/ I -1,2/ I 
okresu wegetacji wiosenno–letniej*** — in spring and summer season 14,1 14,3 14,0 

Suma opadów w mm: — Precipitation sum    
w całym roku — in year 566 570 514 
okresu wegetacji jesiennej * — in autumn season 79 76 96 
okresu zimy** — in winter season 243 198 146 
okresu wegetacji wiosenno–letniej*** — in spring and summer season 166 196 180 

Odchylenie od wartości optymalnej wg Klatta 
Deviation from optimal value acc. to Klatt 

   

temperatury oC — temperature 0,3 0,5 13,8 
opady w %% — precipitation 74 88 224 

Opady w %% średniej wieloletniej — Precipitation in %% of many years    
w całym roku — in year 110 111 100 
okresu wegetacji jesiennej * — in autumn season 82 79 100 
okresu zimy** — in winter season 166 136 100 
okresu wegetacji wiosenno-letniej***  
in spring and summer season 

92 109 100 

* — od września do połowy listopada — from September to mid November 
** — od połowy listopada do końca marca — from mid November to the end of March 
*** — od kwietnia do połowy lipca — from April to mid July 



Reakcja odmian rzepaku ozimego na wzrastające dawki azotu ... 509 

Układ głównych parametrów pogody w Zielęcinie w latach prowadzenia 
doświadczeń na tle wielolecia przedstawiono w tabeli 1. W okresie wegetacji 
jesiennej w latach 1994–95 sprzyjał on rozwojowi rzepaku. Spoczynek zimowy 
rzepak rozpoczynał będąc dobrze rozwinięty, a łagodne zimy sprawiły, że straty 
zimowe były niewielkie, rzędu 10–12%. Warunki pogodowe w okresie wegetacji 
wiosenno-letniej, z temperaturą i opadami zbliżonymi do normy sprzyjały wzros-
towi i rozwojowi rzepaku. 

Wyniki i dyskusja 

Wysokość dawki azotu nie różnicowała wyraźnie wiosennego wzrostu  
i rozwoju rzepaku, i w efekcie nie wpłynęła istotnie na takie cechy morfologiczne 
przed zbiorem jak wysokość roślin, wysokość osadzenia najniższego rozgałęzienia  
i wyleganie roślin. Zwiększyła natomiast istotnie liczbę rozgałęzień I rzędu.  
Z wyjątkiem wylegania i obsady roślin na jednostce powierzchni, pozostałe cechy 
były istotnie zróżnicowane między odmianami (tab. 2). Niezależnie od poziomu 
nawożenia azotem odmiana Bor była najwyższa i najwyżej osadzała pierwsze 
rozgałęzienia, natomiast Mar tworzył najmniej rozgałęzień. 

Pod wpływem wzrastającego wiosennego nawożenia azotem istotnie rosły 
plony wszystkich badanych odmian rzepaku, przy czym stopień reakcji posz-
czególnych odmian na to nawożenie nie był jednakowy (rys. 1). Odmiany Leo  
i Polo maksymalne plony osiągnęły już przy dawce 180 kg/ha, natomiast plony 
odmian Bor i Mar istotnie wzrastały do dawki 220 kg/ha. Najsilniej na wzrastające 
nawożenie reagowała odmiana Bor, natomiast reakcja Leo i Synergy była naj-
słabsza. Synergy poziomem plonowania (54,4 dt/ha) przewyższał jednak pozostałe 
odmiany na każdej dawce azotu. 
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Rys. 1. Plon nasion badanych odmian w zależności od poziomu nawożenia azotowego  
Seed yield of investigated varieties in response to nitrogen fertilization level 
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Tabela 2 
Cechy morfologiczne roślin przed zbiorem  
Morphological characters of harvested plants 

 Liczba roślin 
na m2  

No. of plants 
per sq. m  

Wysokość  
roślin 

Plants height 
[cm]  

Liczba 
rozgałęzień 

I rzędu  
No. of branches 

per plant 

Wysokość 
osadzenia  

I rozgałęzienia 
Height of the 
lowest branch 

Wyleganie  
w skali 1–9 

Lodging  
in 1–9 scale  

Dawka N kg/ha — Nitrogen rate 
100 69 134 4,33 56 6,8 
140 75 136 4,48 57 6,7 
180 76 137 4,72 55 6,9 
220 74 139 4,72 58 6,4 
260 74 140 5,12 58 6,4 

NIR — LSD n. ist. 4,46 0,328 n. ist. n. ist. 

Odmiana — Cultivar 
Bor  70 148 4,80 69 6,6 
Mar 79 134 4,20 53 6,5 
Leo  75 129 4,71 52 6,9 
Polo 70 137 5,00 54 6,6 

Synergy* 81 145 4,40 55,8 7,6 

NIR — LSD n. ist. 8,50 0,532 12,1 n. ist. 

 
Efektywność rolnicza 1 kg azotu określona jako iloraz plonu ogólnego przez 

sumaryczną dawkę zastosowanego azotu u wszystkich odmian była największa 
przy najniższym poziomie nawożenia (100 kg N) i bardzo silnie spadała wraz ze 
wzrostem dawek azotu (rys. 2). Mieszaniec złożony Synergy w stosunku do innych 
odmian charakteryzował się najwyższą efektywnością małych dawek azotu. 
Pozostałe odmiany między sobą różniły się nieistotnie. Natomiast produktywność 
azotu mierzona jako iloraz przyrostu plonu do przyrostu dawki azotu przedstawiała 
się zróżnicowanie u poszczególnych odmian (rys. 3). Dla odmiany Polo i Synergy 
produktywne okazało się stosowanie azotu w dawce do 180 kg/ha. Natomiast  
w przedziale dawek 180–220 kg/ha, przyrost plonu pokrywał koszty nawożenia tylko 
u odmiany Bor i Mar. Podniesienie dawki o dalsze 40 kg było już nieopłacalne  
u każdej z badanych odmian. Zastosowany azot był najmniej produktywny  
u odmiany Leo. Efektywne dla tej odmiany okazało się stosowanie azotu tylko  
w przedziale do 140 kg/ha. Tak więc badania wykazały, że w warunkach Zielęcina 
dla większości badanych odmian efektywne było nawożenie azotem w wysokości 
do 180 kg/ha. Stosowanie dawek wyższych było nieefektywne i powodowało 
jednostkowy spadek plonu. 
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Rys. 2. Efektywność 1 kg azotu (kg nasion) przy wzrastającym nawożeniu azotowym 
Efficiency of 1kg of nitrogen (kg seeds), for investigated varieties applied in increasing doses 
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Rys. 3. Produktywność 1 kg azotu (kg nasion) w przedziale dawek co 40 kg  
Productivity of 1 kg of nitrogen (kg seeds) applied in doses incresing by 40 kg 
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Tabela 3 
Współczynniki korelacji dawek azotu z plonem i elementami struktury plonu 
Correlation coefficient of nitrogen doses with yield and yield components 

Cecha — Feature Dawka N 
N dose 

Plon nasion 
Yield of seeds 

Plon nasion — Yield seeds 0,60** 1 

Liczba łuszczyn na roślinie — No. of pods per plant 0,51* 0,88** 

Liczba nasion w łuszczynie — No. of seeds per pod 0,18 –0,39 

Liczba łuszczyn/m2 — No of pods per sq. m. 0,41 0,89** 

* — korelacje istotne na poziomie α = 0,05 —  correlation significant at α = 0,05 
** — korelacje istotne na poziomie α = 0,01 —  correlation significant at α = 0,01 

 
Z elementów struktury plonu tylko liczba łuszczyn na roślinie i liczba 

łuszczyn/m2 była istotnie zróżnicowana względem dawki azotu (rys. 4). Pozostałe 
elementy struktury plonu, takie jak: liczba nasion w łuszczynie i masa 1000 nasion 
nie różniły się istotnie. Godna podkreślenia jest wysoka plenność mieszańca 
złożonego Synergy. Niezależnie od dawki azotu tworzył on najwięcej łuszczyn. 
Natomiast najmniej łuszczyn na pojedynczej roślinie wiązała odmiana Mar. 
Odmiana Leo miała istotnie najmniej nasion w łuszczynie o najmniejszej masie 
1000 nasion. Z dawką azotu dodatnio skorelowany był plon nasion, który z kolei 
wykazywał wysoce istotną korelację z liczbą łuszczyn na roślinie i na m2 (tab. 3). 

Poziom nawożenia azotowego nie miał większego wpływu na zawartość 
glukozynolanów w nasionach. Istotne zróżnicowanie wystąpiło tylko między 
odmianami (rys. 5). Odmiany Polo i Synergy zgromadziły w nasionach istotnie 
więcej glukozynolanów niż Bor, którego nasiona zawierały najmniej glukozy-
nolanów. Wzrastające dawki azotu spowodowały natomiast u wszystkich odmian 
niewielki spadek zawartości tłuszczu w nasionach i istotny przyrost zawartości 
białka.  

 



Reakcja odmian rzepaku ozimego na wzrastające dawki azotu ... 513 

 
 

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

100 140 180 220 260 Bor Mar Leo Polo Synergy
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

sz
t/m

2

liczba łuszczyn na roślinie - no. of pods per
plant
liczba łuszczyn/m2 - no. pods/m2

 
 
 
 
 
 
 
 

śl
in

ie

 

zt
/ro

s

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Liczba łuszczyn na roślinie i obsada łuszczyn na m2 — Number of pods per plant and per sq. m 
kg N/ha                                                           odmiana 
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Rys. 5. Wartość użytkowa zbieranych nasion — Use value of seeds 
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Wnioski 

1. Stopniowane dawki azotu (100–260 kg/ha) powodowały zróżnicowaną 
reakcję badanych odmian. Najsilniej wzrostem plonu na stosowane nawożenie 
reagowała odmiana Bor, natomiast najsłabszą reakcję wykazały Leo i Synergy. 

2. Z badanych odmian Synergy charakteryzowała się wysoką plennością i plonem 
przewyższała pozostałe odmiany na każdej dawce azotu. 

3. W warunkach doświadczenia dla większości badanych odmian efektywne 
było nawożenie azotem w wysokości do 180 kg/ha. Stosowanie wyższych 
dawek było nieefektywne i powodowało jednostkowy spadek plonu. 

4. Mieszaniec złożony Synergy odznaczał się dużą efektywnością małych dawek 
azotu.  

5. Stwierdzone różnice w plonie pod wpływem wzrastających dawek azotu były 
warunkowane głównie liczbą osadzonych łuszczyn na roślinie. 

6. Stosowane dawki azotu nie wpłynęły istotnie na zawartość glukozynolanów  
w nasionach, natomiast spowodowały u wszystkich odmian większe nagroma-
dzenie w nasionach białka, kosztem mniejszej zawartości tłuszczu. 
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