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17. Konferencja „Systém Výroby Řepky” (Technologia Uprawy Rzepaku) 

została zorganizowana przez Związek Producentów i Przetwórców Nasion Roślin 
Oleistych oraz Przedsiębiorstwo Rolne – Spółka Akcyjna Dolnacko – Hluk. Udział 
w tej Konferencji wzięło około 900 osób. Uczestnikami konferencji byli głównie 
producenci rzepaku i innych roślin oleistych. 

Referaty wygłaszane były przede wszystkim przez czeskich specjalistów  
w zakresie roślin oleistych z Uniwersytetu Rolniczego w Pradze, Brnie, Zakładów 
Doświadczalnych, Zakładów Przemysłu Tłuszczowego, a także ze Słowacji, 
Węgier, Niemiec, Francji i Polski.  

Główne problemy to: 
• technologia uprawy rzepaku, 
• ekonomika uprawy, 
• ocena odmian,  
• biotechnologia, 
• ochrona przed chorobami i szkodnikami, 
• hodowla i uprawa odmian mieszańcowych.  
Jednym z szerzej dyskutowanych tematów były odmiany mieszańcowe 

rzepaku. W Czechach obecnie uprawiane są odmiany mieszańcowe pokolenia F1, 
zrestorowane Pronto i Artus. Pochodzą one z hodowli niemieckiej — NPZ HG 
Lembke i zostały utworzone w oparciu o system genetycznej męskiej sterylności 
MSL-NPZ Lembke. W doświadczeniach porejestrowych prowadzonych na dużych 
poletkach w 32 miejscowościach w 2000 roku odmiany te plonowały na poziomie 
106–108% odmian wzorcowych, natomiast w doświadczeniach państwowych 
prowadzonych na małych poletkach w 14 miejscowościach plony tych odmian 
wynosiły średnio w 2000 r. 114–119% plonu odmiany wzorcowej, a średnio  
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z trzech lat 115 i 114% wzorca. Wyniki trzyletnich badań wykazały, że najplen-
niejsza spośród badanych odmian była odmiana mieszańcowa złożona Betty, 
utworzona na bazie CMS ogura, plonująca średnio na poziomie 120% plonu 
wzorca. Badana w Czechach odmiana mieszańcowa złożona Synergy plonuje na 
poziomie 110% plonu wzorca.  

W Niemczech uprawia się głównie odmiany mieszańcowe zrestorowane 
tworzone przy wykorzystaniu genetycznej męskiej sterylności MSL-Lembke.  
W 2000 roku ich powierzchnia uprawy zajmowała 18% całkowitej powierzchni 
przeznaczonej pod rzepak.  

Mieszańce te charakteryzują się dobrą zimotrwałością, znaczną tolerancją  
na wysokie temperatury i suszę. Najlepsze plony można uzyskać przy rzadkim 
siewie 50 nasion/m2, przy terminowym siewie można tę normę zmniejszyć do  
30–35 nasion/m2, a przy opóźnionym siewie może ona przekroczyć 60 nasion/m2.  

Obecnie uprawiane odmiany mieszańcowe w Niemczech to Pronto, Panter, 
Arthus oraz nowa generacja Talant i Kapitan, które zostały utworzone na bazie 
odmiany populacyjnej Expres. Te ostatnie odmiany mieszańcowe charakteryzują 
się większą odpornością na wyleganie i suchą zgniliznę kapustnych oraz wyższą 
zawartością oleju.  

W doświadczeniach prowadzonych w Niemczech stwierdzono, że mieszańce 
przy nawożeniu obniżonym o 50 kg N/ha w porównaniu do dawki standardowej 
dają plony takie jak odmiany populacyjne przy nawożeniu standardowym. 
Mieszańce mogą więc być wykorzystane do różnej strategii agrotechnicznej. 
Nawożenie azotowe odmian mieszańcowych należy wykonywać bardzo wcześnie 
wiosną, wtedy bowiem jest ono najefektywniej wykorzystane.  

Odmiany mieszańcowe generalnie powinny zapewnić zwyżkę plonów  
w stosunku do odmian populacyjnych. Obserwując wyniki z wielu lat, ta zwyżka 
plonów jest znacząca. Jednak odmiany mieszańcowe także reagują na niekorzystne 
warunki pogodowe, ataki chorób i szkodników, co powoduje, że w niektórych 
latach ich poziom plonowania nie jest istotnie wyższy od poziomu plonowania 
odmian populacyjnych.  

Przy gęstości siewu 50 nasion/m2 w Niemczech koszt nasion siewnych 
odmian mieszańcowych na 1 ha wynosi 130 DM, podczas gdy odmian populacyj-
nych lub liniowych 80 DM/ha.  

W czasie konferencji prezentowano także referaty przedstawiające stan 
uprawy rzepaku w Czechach. W 2000 roku zebrano rzepak ozimy z powierzchni 
320 000 ha, uzyskano średni plon 2,62 t/ha, ponadto uprawiano rzepak jary na 
powierzchni 5000 ha, którego średni plon wyniósł 1,5 t/ha, w sumie wyprodu-
kowano 845,9 tys. ton nasion.  

Producenci rzepaku, którzy należą do Związku Producentów Rzepaku, a więc 
skorzystali z organizowanego poradnictwa i informacji dotyczących agrotechniki 
uzyskali wyższy średni plon 2,88 t/ha, natomiast producenci nie zrzeszeni 2,44 t/ha.  
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Najbliższym celem Związku jest uzyskanie średniego plonu na poziomie 
krajów Unii Europejskiej, to jest 3 t/ha na glebach lżejszych, a 4 t/ha na glebach 
żyznych. 

Bardzo dynamicznie rozwija się w Czechach program wykorzystania oleju 
rzepakowego do produkcji oleju napędowego, tzw. „oleoprogram”. Produkcja oleju 
napędowego z rzepaku w 2000 r. przekroczyła 30 tys. ton, a na 2001 rok planuje 
się produkcję 100 tys. ton. Olej ten dodaje się do mieszanek paliwowych w ilości 
30%. Obecnie w Czechach możliwy jest przerób 330 tys. ton nasion rzepaku na 
cele paliwowe. Opłacalność produkcji tego oleju i konkurencyjność cen mieszanek 
paliwowych z olejem napędowym uzyskanym z oleju rzepakowego zapewniona 
jest przez system dotacji stworzony przez Ministerstwo Rolnictwa. W 2001 r. orga-
nizacja zapewniająca skup interwencyjny zakupi nasiona rzepaku od producentów  
i odsprzeda je przetwórniom rzepaku na olej napędowy po niższej cenie. 

Należy podkreślić także kompleksowość badań nad ekonomiczną i ekolo-
giczną technologią uprawy rzepaku w Czechach. Wyniki tych badań były prezen-
towane w wielu doniesieniach w czasie Konferencji.  

Materiały konferencyjne 

Sbornik 17. seminar Systém Výroby Řepky, Systém Výroby Slunešnice. 


