
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTEPOW NAUK ROLNICZYCH 1979 z. 229 

REAKCJA RZEPAKU OZIMEGO NA ROZSTAWE RZEDOW 

I GESTOSC WYSIEWU 

Stanisław Gruszczyński 

Zakład Doświadczalny UNG Wielichowo-Zielęcin 

Kierownik: mgr M. Priebe 

Zakład Roślin Oleistych IHAR 

Kierownik: doc. dr A. Horodyski 

W niektórych gospodarstwach sieje się rzepak w rzędy co 10-15 cm 

w ilościach przekraczających 15 kg nasion na hektar. Zakłada się, że 

przy tym sposobie uprawy rozmieszczenie roślin jest bardziej równo- 

mierne, zwiększa się zimotrwałość i jednoczesność dojrzewania rzepaku, 

a sprzęt jest ułatwiony. W siewach w wąskie rzędy uprawa międzyrzę- 

dowa jest niemożliwa, w związku z czym stosowanie herbicydów może 

znacznie podwyższyć plony. 
W latach 1974-1976 w ZDUNG Zielecin przeprowadzono doświadcze- 

nie, które miało na celu wykazać, jak zwiększenie ilości wysiewu nasion 

i zwężenie rozstawy rzędów wpływa na plonowanie dwóch odmian rze- 

paku ozimego Górczański i Janpol. Doświadczenie zakładano na glebie 

bielicowej wytworzonej z gliny zwałowej o składzie mechanicznym pias- 

ku gliniastego mocnego (1974) i lekkiego (1975 i 1976). Kompleks przy- 

datności rolniczej gleby — żytni bardzo dobry. Zawartość fosforu i po- 

tasu średnia, odczyn gleby lekko kwaśny. Przedplonem we wszystkich 

latach był jęczmień jary. Nawożenie mineralne w kg/ha czystego skład- 
nika zastosowane przedsiewnie wynosiło: 90 kg P>O;, 120 kg K,O i 40 kg 

N oraz pogłównie wiosną po ruszeniu wegetacji 140 kg N. 

METODYKA 

Odmiany rzepaku ozimego wysokoerukową Górczański i niskoeruko- 

wą Jampol wysiewano w rzędy w rozstawie 13 i 33 em w ilościach 6 

i 18 kg nasion na hektar bez zwalczania chwastów oraz przy zastosowa-
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niu herbicydów. Treflan w ilości 4 litrów na ha i Mesoranil w ilości 

1,5 kg/ha. 

Przy ustalaniu ilości wysiewu uwzględniano wartość użytkową oraz 

masę 1000 masion. Jako odniesienie do obliczeń ilości wysiewu przyjęto 

wysiew 6 kg/ha pełnowartościowych nasion odmiany Górczański. 

Doświadczenie przeprowadzono metodą podbloków z 4 zmiennymi. 

Wyniki dla każdej odmiany obliczono oddzielnie. W badaniach oceniano 

następujące cechy: plon nasion, zawartość tłuszczu, plon tłuszczu, przezi- 
mowanie roślin, wysokość roślin, liczbę rozgałęzień i łuszczyn na roślinie, 

liczbę nasion w łuszczynie, masę 1000 nasion, wyleganie roślin, liczbę 

chwastów jedno- i dwuliściennych oraz łączną liczbę chwastów na 1 m*>. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Analiza wariancji wykazała, że plony nasion porównywanych od- 

mian układały się również pod wpływem badanych czynników. U od- 

miany Górczański wystąpiła interakcja lat z każdym z badanych czyn- 

ników, natomiast interakcja między badanymi czynnikmi była nieis- 

totna. 

W latach 1974-1975 zastosowanie herbicydów pod odmianę Górczań- 

ski spowodowało istotną zwyżkę plonów nasion, natomiast w 1976 r. 

różnica mieściła się w granicach błędu (tab. 1). 
Tabela 1 

Plony nasion w q z ha odmiany Górczański 

  

  

Sposoby pielęgnowania 1974 1975 1976 

Z herbicydami 33,7 38,6 34,2 

Bez herbicydów 31,3 34,3 33.2 

Różnica 1. 1. n.i. 
  

W pierwszych dwóch latach układ warunków meteorologicznych w 

okresie jesieni i zimy (wilgotna jesień i prawie bezśnieżna zima) sprzy- 

jały zachwaszczeniu rzepaku, co bardzo wyraźnie odbiło się na plonach 

rzepaku bez zastosowania herbicydów, natomiast w 1976 r. zachwaszcze- 

nie rzepaku było niewielkie, dzięki bardzo bujnemu wzrostowi rzepaku 

w okresie jesiennym. 

U odmiany Janpol interakcja między latami a stosowaniem herbicy- 

dów była nieistotna, a średni plon z 3 lat po zastosowaniu herbicydów 

był o 2,4 q/ha wyższy niż bez stosowania herbicydów. Interakcja mię- 

dzy latami a ilościami wysiewu była istotna. Poza tym wystąpiła inte- 

rakcja między działaniem herbicydów i rozstawami rzędów oraz między 

rozstawami rzędów i ilościami wysiewu.
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Przy zastosowanych w doświadczeniu rozstawach rzędów istotne róż- 
nice wystąpiły jedynie w 1975 r., gdy plon odmiany Janpol był wyższy 
o 2,5 q/ha w rozstawie 13 cm i w 1976 r., gdy odmiana Górczański plo- 
nowała wyżej o 1,4 q/ha w rozstawie 33 cm. Pozostałe różnice nie zo- 
stały statystycznie udowodnione (tab. 2). 

Tabela 2 

Plony nasion w q z ha rzepaku ozimego w zależności od roz- 

stawy rzędów 

  

  

  

Rozstawa rzędów Górczański Janpol 

om 1974 1975 1976 1974 1975 1976 

13 33,3 37,1 33,0 28,6 34,1 30,2 

33 32,0 35,7 34,4 27,7 31,6 30,1 

Różnica n.i. nii 1. n.i. i. n.i. 
  

Porównanie plonów nasion obu odmian w poszczególnych latach w 
zależności od gęstości wysiewu wykazuje, że w latach 1974 i 1976 obie 
odmiany plonowały znacznie wyżej przy wysiewie nasion w ilości 6 kg/ha 
(tab. 3). W 1975 r. różnica plonów przy różnych ilościach wysiewu dla 

  

  

  

Tabela 3 

Plony nasion w q z ha rzepaku ozimego w zależności od gęstości 

wysiewu 

Wysiew nasion Górczański Janpol 

kg/ha 1974 1975 1976 1974 1975 1976 

6 33,9 36,5 35,0 29,8 33,2 31,7 

18 31,2 36,4 32,4 26,5 32,4 28,6 

Różnica i. n.i. 1. 1. n.i. 1. 
  

obu odmian byla nieistotna. W 1974 r. istotnie nizszy plon nasion obu 
odmian przy gęstym wysiewie spowodowany został mniejszą liczbą wy- 
tworzonych rozgałęzień i łuszczyn na 1 roślinie oraz nasion w 1 łuszczy- 
nie. W 1976 r. spadek ten spowodowany został większym wymarznię- 
ciem roślin przy gęstym siewie. Brak istotnych różnice plonów nasion obu 
odmian w 1975 r. w zależności od ilości wysiewu tłumaczy się słabymi 
wschodami rzepaku. 

W zimie 1975/76 przy gęstym siewie u odmiany Górczański pozostało 

na wiosnę 56 roślin na 1 m? przy rozstawie rzędów 13 cm i 43 rośliny 
przy rozstawie rzędów 33 cm, natomiast u odmiany Janpol pozostało 49
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roślin przy rozstawie rzędów 13 cm i tylko 25 roślin przy rozstawie 

33 cm (tab. 4). Przyczyną złego zimowania było znaczne wybujanie ro- 

ślin z wydłużeniem pędów do kilku centymetrów w okresie jesiennym. 

Liczba chwastów na wiosnę na elementach bez herbicydów była 

mniejsza przy wysiewie 18 kg/ha (tab. 5). Szczególnie duża różnica wy- 
stąpiła u obu odmian, gdy rozstawa rzędów wynosiła 13 cm. 

Tabela 5 

Liczba chwastów wiosną na 1 m? przy różnej ilości wysiewu i różnej rozstawie rzędów rzepaku 

bez stosowania herbicydów. Średnie z lat 1974—1976 
  

  

  

  

Wysiew Górczański Janpol 

nasion 13 cm 33 cm 13 cm 33 cm 

kg/ha szt/m? % szt/m? a szt/m? % szt/m? % 

6 104 100 86 100 107 100 88 100 

18 70 67 76 88 74 69 80 91 
  

Analiza wariancji wykazala, ze badane czynniki nie mialy wplywu 

na procent tłuszczu w nasionach porównywanych odmian. Zwartość tłu- 

szczu w nasionach u odmiany Górczański była wyższa średnio o 3,6'/0 

niż u odmiany Janpol. Plony tłuszczu kształtowały się zatem podobnie 

jak plony nasion i były u odmiany Górczański średnio o 2,55 q z ha wyż- 

sze niż u odmiany Janpol. 
Masa 1000 nasion u odmiany Górczański była średnio wyższa o 8,5%bo 

niż u odmiany Janpol. Masa ta była u obu odmian większa o około 3% 

przy siewie rzepaku w ilości 18 kg/ha. Tłumaczyć to można tym, że 

gęsto rosnące rośliny większość nasion tworzą na pędzie głównym i są 

wówczas bardziej dorodne. 
Pod względem wysokości obie odmiany nie różniły się. Zastosowanie 

herbicydów spowodowało zwiększenie wysokości roślin o 4,2%/0 u od- 

miany Górczański i o 7,6%/0 u odmiany Janpol. Wysiew nasion w ilości 

18 kg/ha w porównaniu z rzadkim w ilości 6 kg/ha spowodował zmniej- 

szenie wysokości roślin u obu odmian, Górczański o 8,7%/0 a Janpol o 

6,30/0. 

Odmiana Janpol była bardziej podatna na wyleganie niż odmiana 

Górczański. Szeroka rozstawa rzędów i gęsty wysiew nasion zmacznie 

zwiększyły wyleganie obu odmian. Szczególnie silne wyleganie zaobser- 

wowano w 1974 r., kiedy opady w okresie od kwitnienia do sprzętu rze- 

paku były bardzo obfite. 

Pomiary morfologiczne wykazały istotny wpływ badanych czynni- 
ków na inne cechy roślin obu odmian. Przy wysiewie nasion w ilości 
6 kg/ha liczba rozgałęzień była nieco większa niż przy wysiewie 18



48 S. GRUSZCZYNSKI 

  

kg/ha, natomiast znacznie większa przy wysiewie 6 kg/ha była liczba 
łuszczyn na 1 roślinie i liczba nasion w łuszczynie (tab. 6). 

Tabela 6 

Liczba łuszczyn na 1 roślinie i liczba nasion w łuszczynie rzepaku ozimego w zależności od gęstości 

wysiewu nasion 

  

Wysiew nasion 1974 1975 1976 
  

kg/ha Górczański janpol  Górczański Janpol  Górczański Janpol 
  

Liczba łuszczyn na 1 roślinie 

6 47,7 47,1 61,5 53,8 51,3 65,0 

18 26,2 28,1 42,8 39,8 43,5 61,4 

Różnica i. i. 1. 1. n.i. n.i. 

Liczba nasion w łuszczynie 

6 18,1 16,5 16,7 18,6 21,8 25,7 

18 16,6 16,4 11,6 12,2 22.2 24,5 

Różnica n.i. n .i. 1. 1. n.i. i. 

  

Wpływ sposobów pielęgnowania i gęstości wysiewu nasion na liczbę 

chwastów na 1 m? liczonych wiosną przedstawiono w tabeli 7. Stoso- 

wanie herbicydów w poszczególnych latach zmniejszyło liczkę chwa- 

stów u odmiany Górczański od 64 do 81/0 natomiast u odmiany Janpol 

od 65 do 76"/0. W latach o dużym zachwaszczeniu gęsty wysiew w ilości 

18 kg/ha wpłynął również istotnie na zmniejszenie liczby chwastów u 

obu odmian. 

Tabela 7 

Łączna liczba chwastów na 1 m? rzepaku ozimego w zależności od sposobów pielęgnowania 

i gęstości wysiewu nasion 

  

  

  

. . on Gorczanski Janpol 
Sposoby pielęgnowania i gęstość 

wysiewu nasion (kg/ha) 1974 1975 1976 1974 1975 1976 

Z herbicydami 22 40 4 28 43 6 

Bez herbicydów 120 111 21 114 124 24 

Różnica i. is i. ds 1. 1. 

6 84 84 10 80 98 13 

18 57 68 16 62 69 17 

Różnica i. i. n.i. n.i. i. n.i. 
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WNIOSKI 

1. Średni plon nasion odmiany Górczański był wyższy od plonu od- 

miany Janpol o 11%. 

2. W latach w których zachwaszczenie było duże, zastosowane her- 

bicydy znacznie podwyższyły plony nasion. 

3. Plony nasion rzepaku sianego w rozstawie rzędów 13 cm i 33 cm 

nie różniły się. 

4. Zwiększenie ilości wysiewu rzepaku z 6 do 18 kg/ha powodowało 

obniżenie plonów nasion. 

5. Przy gęstym siewie podatność rzepaku na wymarzanie i wylega- 

nie roślin była większa niż przy siewie rzadkim. 

6. Masa 1000 nasion była większa przy gęstym wysiewie. 

7. Wysokość roślin, liczba rozgałęzień i liczba łuszczyn na i roślinie 

oraz liczba nasion w łuszczynie była mniejsza przy wysiewie 18 kg/ha 

niż przy wysiewie 6 kg/ha. 

С. Грушинъски 

РЕАГИРОВАНИЕ ОЗИМОГО РАПСА 

НА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДКАМИ И ГУСТОТЫ СЕВА 

Резюме 

В период 1974-1976 гг. в опытной станции Зеленцин проводились опыты, в 

которых сравнивали реагирование сортов озимого рапса Гурчаньски и Янполь 

на ширину междурядий 13 и 33 см и норму сева семян би 18 кг на 1 гектар, 

без гербицидов и с применением гербицидов Трефлян в дозе 4 ли Месораниль 

в дозе 1,5 кг на гектар. 

В 1974 и 1975 гг. при применении гербицидов была получена существенная 

прибавка урожая семян сорта Гурчаньски, тогда как в 1976 г. такая разница 

не была доказана. Применяемая ширина междурядий не вызывала более зна- 

чительных различий в урожаях семян. Только в 1975 г. урожай сорта Янполь 

был выше на 2,5 й/га при ширине междурядий 13 см, а в 1976 г. урожай сорта 

Гурчаньски был на 1,4 ц/га выше при ширине междурядий 33 см. 

В период 1974 и 1976 гг. урожаи обеих сортов при норме сева 6 кг на гек- 

тар были гораздо выше, чем при норме 13 кг на 1 гектар, а лишь в 1975 г. 

разница между обеими нормами сева была несущественной. 

Особенно значительно снижение урожаев под влиянием повышения нормы 

сева до 18 кг/га без применения гербицидев наблюдалось у сорта Янполь в 

1976 г., в котором в случае густого сева вымерзало около 879/60 растений. При 

густом севе восприимчивость растений к полеганию были выше, чеме при ред- 

шем севе. Также вес 1000 семян был выше. Высота стояния растений, число 

разветвлений и стручков на 1 растений, а также число семян в стручке было 

меньше при норме сева 18 кг, чем 6 кг на гектар. 

4 — ZPPNR z. 229
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S. Gruszczyński 

RESPONSE OF WINTER RAPE 

TO ROW SPACING AND SOWING DENSITY 

Summary 

In the period 1974-1976 at the Experiment Station Zielęcin experiments were 

carried out, in which the response of the Górczański and Janpol winter rape va- 

rieties to the row spacings of 13 and 33 mm and to the sowing rates of 6 and 

18 kg of seed per hectare, without herbicides and at application of the herbicides 

Treflan at the dose of 4 1 and Mesoranil at the dose of 1.5 kg per hectare, was 

compared. 

In 1974 and 1975 the application of herbicides led to a significant increment 

of seed yelds of the Górczański variety, whereas in 1976 such difference could 

not be proved. Different row spacings did not cause any greater differences in 

seed yields. Only in 1975 the seed yield of the Janpol variety was by 2.5 q/ha 

higher at the 13 cm spacing and in 1976 by 1.4 q/ha higher yield of the Górczań- 

ski variety was obtained at the 33 cm spacing. 

In 1974 and 1976 the yields of both varieties at the sowing rate of 6 kg per 

hectare were much higher than at the rate of 18 kg per hectare, and only in 

1975 the difference between both sowing rates was insignificant. 

A particularly considerable yield drop at the sowing rate increase up to 

18 kg per hectare without herbicides occurred in the Janpol variety in 1976, when 

at a dense sowing about 87% of plants were frost-killed. At a dense sowing the 

susceptibility of varieties to lodging was greater than at thin sowing. Also the 

weight of 1000 seeds was higher at the dense sowing. The height of plants, the 

number of ramifications, of pods per 1 plant and of seeds per 1 pod were less at 

the sowing rate of 18 kg than at that of 6 kg per hectare.


