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Według literatury podręcznikowej rzepak powinno się wysiewać w roz- 

stawie 30-35 cm, względnie stosując tzw. siew pasowy, np. 40-10-40 cm 

[1]. Poprawna ilość wysiewu wynosi 6-8 kg zdrowych nasion na 1 ha. 
Siew przy takiej rozstawie wymaga wykonywania uprawek międzyrzę- 

dowych co w licznych gospodarstwach wiąże się ze znacznymi trudnoś- 
ciami (brak rolbocizny i odpowiednich maszyn). Dlatego też w praktyce 
coraz powszechniej jest stosowany siew rzepaku w wąskie rzędy, co 12- 

-20 cm, bez stosowania uprawek międzyrzędowych. Dembiński [2] po 

przeanalizowaniu wyników badań ścisłych, wykonanych w kraju i za 
granicą oraz danych produkcyjnych z PGR województwa szczecińskiego 

z lat 1972 i 1973 stwierdza, że przy zachowaniu określonych warunków 

(staranne przygotowanie roli pod zasiew, stosowanie herbicydów), siew 

wąskorzędowy może dać plony nie mniejsze niż siew szerokorzędowy. 

Zaznacza jednak, że wyjaśnienie niektórych związanych z powyższym 

kwestii wymaga jeszcze wielu badań. Z przytoczonych przez Dembiń- 

skiego [2] danych nie wynika, aby przy siewie wąskorzędowym należało 

wysiewać więcej niż 6-8 kg nasion rzepaku na 1 ha. 

MATERIAŁ I METODA 

Podstawą opracowania są wyniki: 

— 14 doświadczeń łanowych, w których w latach 1969-1971 porów- 
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nywano efektywność ilości wysiewu i rozstawy międzyrzędzi, według 

kombinacji podanych w tabeli 2. 

— 5 doświadczeń ścisłych wykonanych w latach 1975-1976 w PGR 

Wojcino, Rarwino i Drzenin wg kombinacji podanych w tabelach 3 i 4. 

— 12 doświadczeń łanowych wykonanych w latach 1971-1973 nad 

efektywnością bron lekkich i ciężkich przy pielęgnowaniu rzepaku (tab. 5). 

Każda kombinacja doświadczenia łanowego obejmowała obszar od 0,5 

do 2 ha, tak aby można było stosować normalne maszyny używane w 

warunkach produkcyjnych. Istotność zróżnicowania średnich plonów о- 

kreślano przy pomocy analizy wariancji, traktując każdy punkt doświad- 

czalny i rok jako oddzielne powtórzenie. 

Doświadczenie ścisłe zakładano w 4 powtórzeniach. Powierzchnia do 

zbioru wynosiła 30-40 m2. Warunki glebowe przedstawiały się następu- 

jąco: 

PGR Wojcino — gleba brunatna, wytworzona z piasku gliniastego 

mocnego; zasobność w fosfor i potas — dobra; pH w KCI — około 6; 

klasa bonitacyjna gleby — II; kompleks przydatności rolniczej — pszen- 

ny dobry. 

PGR Rarwino — gleba brunatna wytworzona z piasku słabo glinia- 

stego; zasobność w fosfor i potas — dobra; pH w KCI około 5; klasa bo- 

nitacyjna IVb; kompleks przydatności rolniczej — żytni dobry. 

PGR Drzenin (rejon Gryfina) — warunki glebowe podobne jak w 

PGR Rarwino. 

We wszystkich punktach doświadczeń ścisłych rzepak uprawiano bez 

obornika, stosując nawożenie mineralne — jesienią: N — 30-50 kg/ha, 

P,Os — 90 kg/ha, K;O — 120-160 kg/ha; wiosną: № — 130-150 kg/ha. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Według badań ankietowych WOPR Barzkowice w latach 1967-1968 

na terenie województwa szczecińskiego stosowano następujące sposoby 

siewu rzepaku ozimego: 

— wysiew w rzędy co 30-40 cm — 60/0 powierzchni; 

—— siew paszowy co 40-15-15-40 em +— 24% powierzchni; 

— siew w rzędy со 12,5-25 ет — 16%/0 powierzchni. 

Od 1973 r. prawie na całym areale rzepaku w PGR oraz na znacznej 

jego powierzchni w gospodarstwach indywidualnych sieje się rzepak w 

rzędy co 12-25 cm, a ilość wysiewu wynosi 15-25 kg nasion na 1 ha. 

Herbicydy do niszczenia chwastów stosuje się rzadko. Jesienią prawie 

w ogóle nie wykonuje się uprawek pielęgnacyjnych. Część gospodarstw 

po upływie około 2 tygodni od wschodów stosuje tylko lekkie brony,



WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU I ROZSTAWY NA PLON RZEPAKU 37 

  

w celu przerzedzenia zbyt gęstego rzepaku. Wiosenne pielęgnowanie po- 

lega przeważnie na dwukrotnym bronowaniu na ukos rzędów. 

Tabela 1 

Plony rzepaku ozimego (q z ha) w Polsce i w PGR województwa 

szczecińskiego 

  

Wyszczególnienie 1972 1973 1974 1975 1976 Średnio 
  

Polska 15,7 16,3 20,3 235 24,7 20,1 

Woj. szczecińskie 18,6 20,4 25,0 30,9 28,1 24,6 

Różnica, % 118 125 123 132 114 122 

Polska = 100 
  

Mimo znacznych uproszczeń w pielęgnowaniu i stosowaniu większych 

niż to wynika z zaleceń w literaturze [1, 2] ilości wysiewu, uzyskiwane 

w latach 1972-1976 średnie plony były stosunkowo wysokie — o 3-7 q 

z 1 ha większe niż średnio w kraju (tab. 1). 

Doświadczenia łanowe WOPR Barzkowice z lat 1969-1971 wykazały, 

że wielkość plonów rzepaku w zależności od szerokości międzyrzędzi i 

ilości wysiewu może się inaczej kształtować na glebach cięższych niż na 

glebach lżejszych (tab. 2). Na glebach cięższych kompleksu pszennego 

dobrego różnice w średnich plonach rzepaku, między porównywanymi 

kombinacjami wysiewu i pielęgnowania mieściły się w granicach błędu. 

Natomiast na glebach lżejszych kompleksu żytniego dobrego i bardzo do- 

Tabela 2 

Plony rzepaku ozimego w zależności od rozstawy rzędów i ilości wysiewu według doświadczeń 

łanowych Ośrodków Postępu Rolniczego WOPR Barzkowice z lat 1969—1971 

  

Kompleks glebowy 

(liczba doświadczeń) 
  

  

  

Szerokość Ilość ОИ . 

Pielęgnowanie międzyrzędzi wysiewu PSzenny dobry / żytni dobry i bar- 

5) (9) 

qzha % qzha % 

Jesienią 2 x pielnik, wiosną 40 8—10 17,8 7” | 100 14,6 100 

brona i 2x pielnik 40—15—40 88—10 188 106 15,8 108 

Wiosną 2x brona na ukos 

rzędów 17,5—20 14—16 17,5 98 18,3 125 

NIR P — 0,05 n.i. n.i. 2,4 16 
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brego uzyskano wyrażnie korzystniejsze wyniki stosując węższe między- 
rzędzia, bez uprawy międzyrzędowej, ale przy zwiększonej ilości wy- 
siewu. 

Zostało to potwierdzone wynikami doświadczeń ścisłych prowadzonych 
według jednakowego schematu w PGR Wojcino (rejon Pyrzyc) na glebie 
średnio ciężkiej skłonnej do zaskorupiania się, kompleksu pszennego do- 
brego i w PGR Rarwino (rejon Kamienia Pomorskiego) na glebie lekkiej 
kompleksu żytniego dobrego (tab. 3). W obu punktach doświadczalnych 
pielęgnowanie międzyrzędowe dało tylko nieznaczną (statystycznie nie- 
istotną) zwyżkę plonów w stosunku do obiektu, gdzie nawet przy szero- 
kich międzyrzędziach stosowano wyłącznie brony. 

Na glebie kompleksu pszennego siew wąskorzędowy i zwiększenie 
ilości wysiewu z 8 do 15 kg/ha dało podobnej wielkości plony jak siew w 
szerokie rzędy z opielaczem. W 1975 r. nie stwierdzono większych róż- 
nic przy wysiewie 15 i 25 kg nasion rzepaku na 1 ha. W 1976 r. zwięk- 
szenie ilości wysiewu z 15 do 25 kg/ha dla obu badanych odmian spo- 
wodowało obniżkę plonu o 10-13 q/ha. 

W wyniku zwiększenia ilości wysiewu z 15 do 25 kg/ha nastąpiła rów- 
nież obniżka plonów rzepaku na glebie kompleksu żytniego, z tym, że 
była ona znacznie mniejsza (około 2 q/ha). Natomiast zwiększenie wy- 

siewu z 8 do 15 kg podwyższyło średnie plony o ponad 5 q z ha w sto- 

sunku do obiektu z pielęgnacją międzyrzędową. 

Badane odmiany reagowały podobnie na stosowane sposoby wysiewu 
i pielęgnowania. Odmiana Górczański lepiej plonowała niż niskoerukowa 
Janpol w 1975 r. na glebie kompleksu pszennego oraz niż Primor w 

1976 r. na glebie kompleksu żytniego. 

Na fakt, że większa niż zalecana w literaturze ilość wysiewu nieko- 

niecznie musi ujemnie wpływać na plonowanie rzepaku, a na odwrót — 

może zwiększać plony, wskazują również wyniki innego doświadczenia 
(tab. 4). Jednak w doświadczeniu tym korzystniejsze wyniki uzyskano 
wysiewając rzepak w rzędy co 25 cm niż w rzędy co 12,5 cm. 

Przy wysiewie rzepaku w wąskie rzędy nie ma możliwości wykony- 

wania uprawek międzyrzędowych, zwłaszcza przy wykorzystaniu trakcji 

ciągnikowej. Wyłania się zatem zagadnienie intensywności bronowania 

w okresie wiosennym w celu niszczenia chwastów i przewietrzania gleby. 

Doświadczenia łanowe WOPR Barzkowice wykazały, że użycie bron 
cięższych zamiast lżejszych daje korzystniejsze wyniki (tab. 5). Stwier- 

dzono przy tym, że na glebach zlewnych najlepsze efekty uzyskuje się 

stosując brony ciężkie, o dobrze wyostrzonych długich zębach, natomiast 

na glebach piaszczystych — brony średnie.
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Tabela 4 

Wpływ rozstawy rzędów i ilości wysiewu na plon dwóch odmian rzepaku 
ozimego na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego w PGR Drzenin 

  

  

  

w 1976 r. 

Rozstawa Ilość Odmiana Średnio 

rzędów wysiewu Górczański Primor w liczbach 

cm kg/ha qzha qzha qzha względnych 

12,5 15 30,6 28,0 29,3 100 

12,5 25 29,9 27,0 27,0 92 

25,0 9 25,0 25;2 25,1 86 

25,0 15 33,1 312 32,2 110 

25,0 25 30,3 29,3 29,8 102 

Średnio 29,1 28,1 28,7 — 

NIR dla odmian — nieistotne 

dla rozstawy i ilości wysiewu 2,6 9 
  

Tabela 5 

W pływ sposobów pielęgnowania w okresie wiosennym 

na plon rzepaku. Średnie z 12 doświadczeń Ośrodków 

Postępu Rolniczego WOPR Barzkowice z lat 1971—1973 

  

Plon 
Sposób pielęgnowania LL 

P PM qzha względny 
  

2 x brona lekka lub zgrzebło 

na ukos rzędów 21,3 100 

2 x brona ciężka 

na ukos rzędów 23,6 110 

NIR P = 0,05 1,8 8 
  

DYSKUSJA I WNIOSKI 

Przedstawione wyniki doświadczeń ścisłych uzyskano w latach o ko- 
rzystnych warunkach meteorologicznych dla plonowania rzepaku. Po- 
nadto stan kultury roli w punktach doświadczalnych był stosunkowo 
dobry. Dla pełniejszego naświetlenia zagadnienia właściwej ilości wysie- 

wu i sposobów pielęgnowania rzepaku konieczne są dalsze badania, uzu- 

pełnione odpowiednimi pomiarami charakteryzującymi m.in. zmiany w 

przebiegu wegetacji, morfologii roślin, zagrożenie chorobami, szkodnika- 
mi i niskimi temperaturami. Istotne jest też zagadnienie wielkości strat 
przy sprzęcie jednofazowym rzepaku w zależności od ilości wysiewu, 
rozstawy międzyrzędzi i morfologii roślin. Badania takie są kontynuo- 

wane. Wydaje się, że wyniki doświadczeń ścisłych nie zawsze są odpo-
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wiednie do przeniesienia i uogólnienia na warunki produkcyjne. Chodzi 

o to, że duże maszyny stosowane w wielkotowarowych gospodarstwach 

w odmienny sposób mogą kształtować środowisko glebowe i rozwój rze- 

paku niż małe maszyny z konieczności używane na poletkach doświad- 

czeń ścisłych. Wyłania się stąd potrzeba nawiązania szerszej współpracy 

między placówkami badawczymi i przedsiębiorstwami produkcyjnymi w 

celu rozwiązywania problemów związanych z nowoczesną agrotechniką 

rzepaku. 

Wśród rolników praktyków rozpowszechniane są opinie, że zagęsz- 

czony siew rzepaku w porównaniu z siewem konwencjonalnym ma na- 

stępujące zalety: 

—- sprzyja lepszemu przezimowaniu, gdyż pąk wzrostu jest umiesz- 

czony bliżej powierzchni gleby, 
— powoduje szybsze zacienianie międzyrzędzi, dzięki czemu łatwiej 

zagłuszane są chwasty, 
— rośliny z siewu zagęszczonego mają cieńsze łodygi, które mniej 

pękają w razie wystąpienia wiosennych przymrozków, 

— grube łodygi rzepaku zwiększają awarię maszyn w trakcie sprzę- 

tu kombajnem, 

— rzepak wysiewany w wąskie rzędy jest mniej skłonny do wyle- 

gania, a cieńsze łodygi są mniej narażone na wstrząsy aparatami tnący- 

mi, co zmniejsza straty przez osypywanie przy jednofazowym zbiorze 

całkowicie dojrzałego rzepaku; 
— umożliwia uzyskanie wysokich plonów przy zmniejszonym zapo- 

trzebowaniu na robociznę i siłę pociągową. W zmechanizowanych gospo- 

darstwach stosowanie pielników jest utrudnione m.in. z powodu braku 

ciągników o wąskich oponach. 

WNIOSKI 

Uzyskane z doświadczeń ścisłych i łanowych wyniki upoważniają do 

sformułowania następujących wniosków: 
1. Zwiększenie ilości wysiewu z 8 do 15 kg nasion na 1 ha i zasto- 

sowanie zwężonych międzyrzędzi (12,5-25 cm) z bronowaniem w okresie 

wiosennym zapewniało lepsze plonowanie rzepaku niż mniejsze ilości 

wysiewu (8 kg/ha) z opielaniem przy szerszych międzyrzędziach (30- 

-40 cm). Odnosi się to szczególnie do rzepaku uprawianego na glebie 

lekkiej. 
2. Zwiększenie ilości wysiewu z 15 do 25 kg nasion na 1 ha w nie- 

których przypadkach powodowało obniżkę plonu o ponad 10 q/ha. 

3. Badane odmiany rzepaku (Górczański, Janpol i Primor) reago- 

wały w sposób podobny na stosowane sposoby wysiewu.
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В. Сонгин, Б. Гжеськовяк 

ВЛИЯНИЕ НОРМЫ СЕВА И РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ РЯДКАМИ 
НА УРОЖАЙ ОЗИМОГО РАПСА В ВОЕВОДСТВЕ ЩЕЦИН 

Резюме 

Результаты полевых опытов проведенных в 1969-1971 гг. и точных опытов 

в 1975-1976 гг. показали следующее: 

1. Повышение нормы сева с 8 до 15 кг семян на 1 гектар при узких меж- 

дурядиях (12,5-25,0 см) с весенним боронованием, обеспечивало, как правило, 

высшие урожаи рапса, чем более низкая норма сева (8 кг на 1 гектар) при 

более широких междурядиях (30-40 см) с их механической прополкой. Это ка- 

сается в частности рапса возделываемого на легкой почве. 

2. Повышение нормы сева с 15 ло 25 кг семян на 1 гектар приводило в 

некоторых случаях к снижению урожая на больше чем 10 ц с гектара. 

W. Songin, B. Grześkowiak 

INFLUENCE OF SOWING RATE AND ROW SPACING ON THE WINTER RAPE 

YIELD IN THE DISTRICT OF SZCZECIN 

Summary 

Results of the field experiments carried out in 1969-1976 and the exact expe- 

riments in 1975-1976 have proved as follows: 

1. An increase of the sowing rate of rape from 8 to 15 kg of seeds per hec- 

tare at application of narrow spaces (12.5-25.0 cm) and spring harrowing ensured, 

as a rule, higher rape yields than at lower sowing rate (8 kg per hectare) and 

application of weeder at wide spaces (30-40 cm). It concerns particularly rape 

cultivated on light soil. 

2. An increase of the sowing rate from 15 to 25 kg of seeds per hectare led 

in some cases to a yield drop by over 10 q from hectare.


