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Praca przedstawia zmienność plonowania wybra-
nych 8 gatunków jarych roślin oleistych z rodziny 
krzyżowych określoną w oparciu o wyniki 
zebrane w latach 1979–1998 w Stacji Doświad-
czalnej Przybroda. Oceniono również zawartość 
tłuszczu w nasionach, długość okresu wegetacji 
i poszczególnych faz rozwojowych. Zmienność 
tych cech opisano odchyleniem standardowym 
bądź współczynnikiem zmienności. Ponadto wy-
znaczono trendy zmienności plonów względem 
terminu siewu i warunków hydrotermicznych 
w okresie od początku kwitnienia do osiągnięcia 
dojrzałości technicznej. Wśród porównywanych 
roślin stwierdzono wyraźne zróżnicowanie w za-
kresie zmienności plonowania, reakcji na termin 
siewu oraz warunki hydrotermiczne okresu kry-
tycznego. Najmniej zmienne było plonowanie 
gorczycy białej, przeciętną zmiennością charak-
teryzowały się gorczyca sarepska, rzepik 
i rzodkiew, natomiast bardzo zmienne było 
plonowanie lnianki, rzepaku, katranu i rzeżuchy. 
W miarę opóźniania terminu siewu obniżały się 
plony katranu, rzeżuchy i gorczycy. Plony lnian-
ki, rzepaku, rzepiku i gorczycy sarepskiej były 
wyraźnie zmniejszone w warunkach posuchy 
okresu krytycznego. 

The paper presents yielding variability of 8 
selected spring sown oilseed crops of cruciferous 
family based on the results collected in the years 
1979-1998 in Experimental Station Przybroda. 
There were also estimated: fat content, length of 
vegetation period and of development stages. 
Variability of these features was described with 
standard deviation and/or variability coefficient. 
Moreover, there were calculated trends of yield 
variability in respect of sowing date and of 
hydric and thermic conditions of the period from 
the beginning of flowering till the technical 
maturity. There was found distinct differentiation 
among compared plants in the range of yielding 
variability, response to sowing date and 
hydrothermic conditions of the critical period. 
The least variable was the yield of white 
mustard. The average variability had shown 
brown mustard, turnip rape and radish, whereas 
very variable were yields of Camelina, rapeseed, 
Crambe and cress. The delay of sowing date 
moderately decreased the yields of Camelina, 
rapeseed, Crambe and cress. Yields of Camelina, 
rapeseed, rape and brown mustard were 
distinctly reduced under drought conditions  
of critical period. 

Wstęp 

Przodująca pozycja rzepaku ozimego wśród krajowych roślin oleistych jest 
niepodważalna. Od dawna jednak poszukiwano innych roślin oleistych, zwłaszcza 
jarych, mogących urozmaicić krajową produkcję olejów roślinnych, bądź mogą-
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cych zastąpić rzepak ozimy w warunkach nie pozwalających na jego uprawę, czy 
wreszcie zastąpić go w przypadku złego przezimowania (Dembiński i in. 1962).  
Po wymarznięciu rzepaku ozimego w latach 1996–1997 zanotowano znaczne 
ożywienie w badaniach nad innymi roślinami oleistymi. Ogólną charakterystykę 
produkcyjności tych roślin przedstawił Muśnicki i in. (1997) na podstawie wielo-
letnich doświadczeń porównawczych. Niniejsza praca stanowi jej rozszerzenie  
w zakresie zmienności plonowania wybranych 8 gatunków jarych roślin oleistych  
z rodziny krzyżowych. 

Materiał i metoda 

Materiał doświadczalny uzyskano w kolekcji jarych roślin oleistych, prowa-
dzonej w Stacji Doświadczalnej Przybroda (AR Poznań) w latach 1979–1998. 
Analizą objęto 8 gatunków krzyżowych roślin oleistych, z których dwa — rzepak  
i gorczycę białą — wysiewano w 2 odmianach (tab. 1). Termin siewu był zmienny 
w latach i mieścił się w 30-dniowym okresie między 9 kwietnia a 8 maja. 
Doświadczenie chroniono przed słodyszkiem rzepakowym, nie zwalczano zaś 
innych szkodników, jak również nie stosowano ochrony przed chorobami. Ochrona 
przed słodyszkiem była trudna, z powodu bliskości upraw rzepaku ozimego i inten-
sywnego przelotu szkodnika na rośliny jare. Wyniki uzyskano więc w warunkach 
zmiennego terminu siewu, przy niskim poziomie ochrony, w dobrych warunkach 
glebowych (kl. IIIa–IVa). W doświadczeniu oceniono poziom plonowania roślin, 
zawartość tłuszczu w nasionach, określono ponadto długość okresu wegetacji  
i poszczególnych faz rozwojowych. Zmienność tych cech opisano odchyleniem 
standardowym bądź współczynnikiem zmienności. Ponadto wyznaczono trendy 
zmienności plonów względem terminu siewu i warunków hydrotermicznych  
w okresie od początku kwitnienia do osiągnięcia dojrzałości technicznej. 

Wyniki 

Poszczególne gatunki roślin oleistych charakteryzowały się różną długością 
okresu wegetacyjnego i poszczególnych faz rozwojowych (tab. 2). Najdłuższy był 
okres wegetacyjny rzepaku. Rozwój katranu abisyńskiego przebiegał do końca 
kwitnienia podobnie jak u rzepaku, jednak okres jego dojrzewania był o 10 dni 
krótszy. Gorczyca biała rozwijała się szybciej niż rzepak, kończąc kwitnienie  
w momencie gdy rzepak był dopiero w pełni kwitnienia. Dynamiką rozwoju 
gorczyca sarepska była w zbliżona do gorczycy białej, podobnie rozwijała się 
również rzodkiew oleista. Najszybciej rozwijał się rzepik, zwłaszcza w fazach 
wegetatywnych i dojrzewał prawie 4 tygodnie wcześniej niż rzepak.  
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Tabela 1 

Wykaz jarych roślin oleistych z rodziny krzyżowych ocenianych w Przybrodzie w latach 
1979–1998 — List of spring sown oilseed crops of cruciferous family estimated  
in Przybroda in the years 1979–1998 

Lp. Roślina — Crop Odmiana — Variety 

1 rzepak (Brassica napus ssp. oleifera) — rapeseed Bronowski i Mazowiecki 

2 rzepik (Brassica campestris ssp. oleifera) — turnip rape Borowski 

3 gorczyca sarepska (Brassica juncea) — brown mustard Małopolska 

4 gorczyca biała (Sinapis alba) — white mustard Borowska i Nakielska 

5 lnianka siewna (Camelina sativa) — camelina Borowska 

6 rzeżucha siewna (Lepidium sativum) — garden cress populacja miejscowa  
local selection 

7 rzodkiew oleista (Raphanus sativus var. oleiferus) — radish Tetra Poznańska 

8 katran abisyński (Crambe abissynica) — crambe Borowski 

 
Tabela 2 

Średnia długość faz rozwojowych i okresu wegetacji jarych krzyżowych roślin oleistych 
(Przybroda 1979–1998) — Average length of development stages and vegetation period  
of spring sown cruciferous oilseed crops  

 
Roślina  
Crop 

 
Kiełkowanie

i wschody
Germination

 and 
emergence 

Formowanie
 rozety 

 i łodygi 
Rosette 

and stem 
formation 

 
Pąkowanie
Budding 

 
Kwitnienie
Flowering 

 
Dojrzewanie 
Maturing* 

Razem  
okres 

wegetacji 
Total 

vegetation 
period 

Rzepak — Rapeseed 11 37 13 18 31 110 

Rzepik — Turnip rape 10 22  8 22 22  84 

Gorczyca sarepska 
Brown mustard 

10 28  9 22 32 101 

Gorczyca biała 
White mustard  

10 26  9 25 34 103 

Lnianka siewna 
Camelina 

 9 29 10 16 29  93 

Rzeżucha siewna 
Garden cress 

 9 30  7 25 24  95 

Rzodkiew oleista — Radish 10 28  9 26 27  99 

Katran abisyński — Crambe 11 35 11 21 21  98 

* — do dojrzałości technicznej — till technical maturity 
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Szybko rozwijały się również lnianka i rzeżucha, dojrzewając ok. 10 dni po 
rzepiku, a 2 tygodnie przed rzepakiem. Długość całego okresu wegetacji lnianki, 
katranu, a także rzeżuchy zmieniała się bardziej niż pozostałych roślin (tab. 3). 
Rzepak i katran charakteryzowała największa zmienność okresu formowania 
rozety i łodygi oraz faz pąkowania i kwitnienia, natomiast długość dojrzewania 
była najbardziej zmienna u katranu, gorczycy białej i lnianki.  

Tabela 3 
Odchylenia standardowe dla długości okresów wegetacji jarych krzyżowych roślin 
oleistych (Przybroda 1979–1998) — Standard deviations of vegetation periods duration  
of spring sown cruciferous oilseed crops  

 
Roślina  
Crop 

Kiełkowanie
i wschody

Germination
 and 

emergence 

Formowanie
 rozety 

 i łodygi 
Rosette 

and stem 
formation 

 
Pąkowanie
Budding 

 
Kwitnienie
Flowering 

 
Dojrzewanie 
Maturing* 

Razem  
okres 

wegetacji 
Total 

vegetation 
period 

Rzepak — Rapeseed 2,9 8,3 6,6 8,3  5,9  9,2 

Rzepik — Turnip rape 3,0 5,0 2,2 6,4  5,0  8,0 

Gorczyca sarepska 
Brown mustard 

2,9 5,0 3,0 6,2  8,4  8,8 

Gorczyca biała 
White mustard  

3,1 4,9 2,7 6,2 10,3  8,9 

Lnianka siewna 
Camelina 

3,2 6,4 3,4 5,1  9,9 12,1 

Rzeżucha siewna 
Garden cress 

3,2 6,3 2,7 5,6  6,8 10,4 

Rzodkiew oleista — Radish 3,1 4,7 3,2 5,3 7,5   8,4 

Katran abisyński — Crambe 3,3 8,4 6,1 8,5 10,4 11,6 

* — do dojrzałości technicznej — till technical maturity 
 

Średnie plony ocenianych roślin były z reguły niskie i silnie zmieniały się  
w latach (tab. 4). Najniżej plonowały gorczyca sarepska i rzepak, najwyżej gorczyca 
biała. Najbardziej zmienne było plonowanie lnianki, rzepaku, katranu i rzodkwi. 
Były to zarazem gatunki o najdłuższym okresie rozwoju wegetatywnego. Duża 
zmienność plonowania rzepaku i katranu jest zgodna z wynikami Dembińskiego  
i in. (1962), gdy tymczasem lniankę i rzodkiew zalicza on do roślin o dużej 
stabilności plonowania. Nieco wyżej i wierniej od rzepaku plonował rzepik. 
Najwyższe plony w 20-letnim okresie badań dała gorczyca biała, nie schodząc 
nigdy poziomem plonów poniżej 10 dt/ha i plonując zdecydowanie najwierniej  
z wszystkich roślin. Wynik ten potwierdza spotykany w literaturze pogląd o dużej 
wierności plonowania tej rośliny (Dembiński i in. 1962, Muśnicki i Toboła 1998).  
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Tabela 4 
Zmienność plonów jarych krzyżowych roślin oleistych (Przybroda 1979–1998) 
Yield variability of spring sown cruciferous oilseed crops  

Plon nasion — Seed yield [dt/ha]  
Roślina 
 Crop Średnio 

Mean 
Max. 
Max 

Min. 
Min 

Odchylenie 
standardowe 

Standard  
deviation 

Współczynnik 
zmienności 
Variability 
coefficient 

Rzepak — Rapeseed  9,0 26,2  1,2 6,2 69 
Rzepik — Turnip rape 10,5 23,2  5,1 5,3 51 
Gorczyca sarepska 
Brown mustard 

 8,0 14,1  2,1 3,3 41 

Gorczyca biała 
White mustard  

18,5 29,5 10,7 5,8 31 

Lnianka siewna 
Camelina 

10,5 24,4  3,3 7,8 74 

Rzeżucha siewna 
Garden cress 

12,9 26,3  4,0 8,0 62 

Rzodkiew oleista — Radish 11,1 25,6  4,1 5,7 52 
Katran abisyński — Crambe 13,8 30,4  3,1 9,0 65 

 
Inaczej zaś kształtowała się zmienność zawartości tłuszczu w nasionach (tab. 5). 

Najmniejsza była właśnie u rzepaku, a największa u gorczyc. Daje się zauważyć, 
że zmienność ta była z reguły większa, zarówno w wymiarze względnym jak  
i bezwzględnym, u roślin o nasionach uboższych w olej. 

Tabela 5 
Zmienność zawartości tłuszczu w nasionach lub owocach jarych krzyżowych roślin 
oleistych (Przybroda 1979–1998) — Variability of fat content in seeds or fruits of spring 
sown cruciferous oilseed crops 

Zawartość tłuszczu — Fat content [%]  
Roślina 
 Crop Średnio 

Mean 
Max. 
Max 

Min. 
Min 

Odchylenie 
standardowe 

Standard  
deviation 

Współczynnik 
zmienności 
Variability 
coefficient 

Rzepak — Rapeseed 40,7 45,1 37,2 2,0  5 
Rzepik — Turnip rape 39,2 47,3 35,5 2,7  7 

Gorczyca sarepska 
Brown mustard 

27,7 33,4 23,2 2,7 10 

Gorczyca biała 
White mustard  

33,8 41,2 25,8 4,3 13 

Lnianka siewna 
Camelina 

38,3 42,2 33,8 2,2  6 

Rzeżucha siewna 
Garden cress 

23,0 25,6 19,4 1,8  8 

Rzodkiew oleista — Radish 34,8 39,8 28,9 3,0  9 

Katran abisyński — Crambe 33,6 37,9 26,1 2,5  7 
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Przyczyny zanotowanej zmienności plonów są zapewne liczne i różne  
w latach, a także specyficzne dla poszczególnych gatunków. Można się ich doszu-
kiwać w układzie warunków pogodowych, zmiennym w latach terminie siewu,  
w innych zabiegach agrotechnicznych, a także w warunkach glebowych, porażeniu 
przez szkodniki i choroby, czy też kompleksowym oddziaływaniu różnych czyn-
ników. Zebrany materiał pozwala na wyjaśnienie tylko niektórych uwarunkowań, 
więc w dalszej części pracy przedstawiono zmienność plonów względem terminu 
siewu oraz układu warunków pogodowych. Zastosowane tu metody analizy mery-
torycznej są proste i zapewne niedoskonałe by całkowicie wyjaśnić zależność 
czynnik – roślina, są jednak wystarczające by dokonać porównań między gatunkami 
i określić ich hierarchię w tym względzie. Termin siewu ujęto więc kalendarzowo 
bez rolniczej interpretacji wczesności siewu. Układ warunków pogodowych scha-
rakteryzowano zaś wskaźnikiem hydrotermicznym Sielianinowa (Molga 1972), co 
dało możliwość znormalizowania warunków wilgotnościowych wegetacji poszcze-
gólnych gatunków oraz wyeliminowanie wpływu długości okresu krytycznego.  

Gatunki odmiennie reagowały na termin siewu (rys. 1). Opóźnianie terminu 
siewu powodowało bardzo silny regres plonów katranu i rzeżuchy, nieco mniejszy 
gorczyc i rzodkwi, zaś lnianka i rzepik reagowały słabo. Natomiast rzepak prawie 
nie reagował na opóźnianie siewu w kwietniu, a najwyżej plonował z siewów 
wykonanych na początku maja. Ten z pozoru dziwny wynik potwierdza słuszność 
sugestii Dembińskiego (1975), zalecającego opóźnienie terminu siewu rzepaku 
jarego, jako środek zmniejszający przelot słodyszka z rzepaku ozimego na jary. 
Należy jednak podkreślić, że w warunkach współczesnego poziomu ochrony 
roślin, reakcja rzepaku jarego na opóźnienie siewu jest wysoce negatywna 
(Budzyński 1998; Muśnicki, Toboła 1998). Reakcja rzepiku była podobna do 
zaobserwowanej u rzepaku, ale łagodniejsza. 

Na rysunku 2 przedstawiono trendy plonowania w zależności od wskaźnika 
Sielianinowa wyliczonego dla okresu kwitnienie – dojrzałość techniczna. Dają się 
wyróżnić dwie grupy roślin o odmiennym typie reakcji na warunki wilgotnościowe 
okresu krytycznego. Pierwsza grupa to: gorczyca biała, katran abisyński, rzeżucha 
siewna i rzodkiew oleista, które dawały najwyższe plony przy niskich wartościach 
tego wskaźnika. Zmniejszanie się ich plonów wraz ze wzrostem wskaźnika 
hydrotermicznego może wynikać z większego porażenia przez choroby, gorszego 
zapylenia kwiatów czy też niedostatku ciepła. Druga grupa roślin, obejmująca 
rzepak, rzepik, gorczycę sarepską i lniankę, również plonowała gorzej w silnie 
wilgotnym środowisku, zaznacza się jednak u tych roślin negatywna rekcja na 
niedobór wilgoci w okresie kwitnienia i dojrzewania. Wyniki te potwierdzają duże 
wymagania wodne roślin z rodzaju Brassica i ich zawodność w warunkach 
posuchy. Natomiast opinie na temat odporności lnianki na suszę są w literaturze 
podzielone. W badaniach Dembińskiego i in. (1958) była ona odporniejsza od 
rzepaku, gorczyc, katranu i rzodkwi, gdy tymczasem Moldenhawer (1959) stwier-
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dził dużą jej wrażliwość, większą nawet niż rzepaku. Równie zmienne opinie 
spotyka się na temat odporności katranu. Moldenhawer (1951, 1959) określa go 
jako roślinę o dużej odporności na suszę, co dobrze koresponduje z wynikami 
badań własnych, przeciwny jest natomiast pogląd Dembińskiego (1958, 1962).  
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Rys. 1. Plonowanie jarych krzyżowych roślin oleistych w zależności od terminu siewu  
Yielding of spring cruciferous oilseed crops depending on sowing date 
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Rys. 2. Plonowanie jarych krzyżowych roślin oleistych w zależności od wskaźnika hydro-
termicznego Sielianinowa — Yielding of spring cruciferous oilseed crops depending  
on Sielianinov hydrotermic index 
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Wnioski 

1. Wśród 8 porównywanych jarych roślin oleistych z rodziny krzyżowych 
stwierdzono wyraźne zróżnicowanie w zakresie zmienności plonowania, 
reakcji na termin siewu oraz na warunki hydrotermiczne okresu krytycznego. 

2. Najmniej zmienne było plonowanie gorczycy białej, przeciętną zmiennością 
charakteryzowały się gorczyca sarepska, rzepik i rzodkiew oleista, natomiast 
bardzo zmienne było plonowanie lnianki siewnej, rzepaku, katranu abisyń-
skiego i rzeżuchy siewnej. 

3. W miarę opóźniania terminu siewu obniżały się plony nasion katranu abisyń-
skiego, rzeżuchy siewnej i gorczycy białej. 

4. W warunkach posuchy wyraźnie zmniejszone były plony lnianki siewnej, 
rzepaku, rzepiku i gorczycy sarepskiej.  
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