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Streszczenie  
Materiał siewny rzepaku, w stopniu nie niższym niż nasiona kwalifikowane pierwszego roz-

mnożenia C-1, to jeden z najważniejszych i najtańszych środków produkcji współdecydujących  
o plonie i jakości nasion, jako surowcu dla przemysłu tłuszczowego. Stosowanie wysokiej jakości 
materiału siewnego nowych odmian rzepaku o zwiększonym potencjale produkcyjnym wprowadza  
do sfery produkcji postęp o charakterze biologicznym. Na podstawie aktualnego poziomu jego 
wykorzystywania rysują się możliwości wzrostu produkcji nasion wraz ze wzrostem poziomu kultury 
rolnej i poprawności stosowanych technologii. W warunkach intensywnej uprawy istotnie zwiększoną 
plennością wykazują się odmiany mieszańcowe, które w ostatnich latach plonowały średnio od kilku 
do kilkunastu procent lepiej od odmian populacyjnych. Odpowiednio, jak zwiększa się powierzchnia 
uprawy rzepaku, na której stosuje się rozrzedzone siewy, wzrasta znaczenie jakości materiału siew-
nego, dzięki któremu uzyskuje się lepsze wschody polowe i oczekiwane zagęszczenie roślin. Rośliny 
wyrosłe ze zdrowych, dorodnych nasion mają większe zdolności konkurencyjne w stosunku do 
chwastów, trudniej ulegają porażeniu przez niektóre choroby i charakteryzują się większą prze-
żywalnością. 

Key words:  biological progress, types of rapeseed varieties, the use of yielding potential 
Abstract  

Certified seeds of oilseed rape (minimum C-1 multiplication) are one of the most important and 
least expensive means of production decisive  quality of the crops as raw material for oleo chemical 
industry. The use of high quality seeds of new varieties with increased capacities introduces 
biological progress to the production. The current level of exploitation of the yielding potential  
of rapeseed varieties along with applying modern agricultural technologies create opportunities for 
the further growth of the rapeseed production,. Hybrid varieties exhibit significantly increased yield 
in the conditions of intensive cultivation. In recent years hybrids yielded in average from a few to  
a dozen percent better than population varieties. Rapeseed area planted with application of a sparse 
sowing rate is increasing,  therefore required is better quality of sowing material. Sparse sowing rate 
is important to obtain better seed germination in the field, and the expected density of plants. Plants 
grown from healthy, robust seeds have higher competitive ability in relation to weeds, harder get 
infected by some diseases and are characterized by higher winter survival. 
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Wstęp  

Od trzech dziesięcioleci uprawa rzepaku na nasiona stała się bardzo atrak-
cyjną rolniczą produkcją towarową, o czym świadczy ponad trzykrotne zwiększe-
nie powierzchni uprawy tego gatunku w tym czasie. Nastąpiło to za sprawą 
wyhodowania nowych, uszlachetnionych odmian rzepaku, których nasiona są źród-
łem oleju o uniwersalnych właściwościach i wielokierunkowym wykorzystaniu 
oraz pełnowartościowych, wysokobiałkowych produktów ubocznych: śruty po-
ekstrakcyjnej lub wytłoków, powszechnie stosowanych w żywieniu zwierząt go-
spodarskich. Od samego początku zainteresowanie nowymi odmianami wykazali 
zarówno specjaliści od upowszechniania zasad nowoczesnych technologii uprawy 
ulepszonych odmian rzepaku, jak i specjaliści z zakładów tłuszczowych – ulep-
szonym olejem roślinnym – oraz paszoznawcy – wartością paszową śruty i wy-
tłoków, najważniejszych krajowych, roślinnych produktów wysokobiałkowych. 
Naturalnym następstwem stał się wzrost zainteresowania jakością materiału siew-
nego i potrzeba doskonalenia zasad jego produkcji i warunków sprzedaży. Stoso-
wanie do siewu doborowego materiału siewnego warunkuje uzyskanie zadowa-
lających plonów z plantacji produkcyjnych.  

Celem pracy jest przedstawienie roli, jaką pełni materiał siewny – najważ-
niejszy środek produkcji w uprawie rzepaku na nasiona, wykorzystywanego jako 
surowiec w przemyśle olejarskim do produkcji oleju i śruty lub wytłoków.  

Nasiona są żywymi organizmami i zarodkami roślin, decydującymi o rozwoju 
osobniczym każdej z nich. W sprzyjających warunkach siedliskowych i agro-
technicznych z nasienia rzepaku rozwija się roślina, wydająca średni plon ponad 
1000-krotnie większy w porównaniu z jego masą. Materiał siewny, jako środek 
produkcji roślinnej, ma wyjątkowy charakter, bo niczym nie można go zastąpić. 
Postęp biologiczny w produkcji rzepaku obu form, ozimej i jarej, stanowi wartość, 
wynikającą z wprowadzania do praktyki rolniczej rezultatów hodowli w postaci 
nowych odmian, które determinują zdolność roślin do wytwarzania zadowa-
lających, pod względem wielkości i jakości, plonów w określonych warunkach 
środowiskowych. Nośnikiem tego postępu jest kwalifikowany materiał siewny 
poszczególnych odmian.  

Podstawowe cechy materiału siewnego  

Na wartość materiału siewnego składają się właściwości genetyczne, bio-
logiczne i fizykochemiczne nasion. Cechy genetyczne świadczą o tożsamości  
i czystości odmianowej, cechy biologiczne świadczą o żywotności i zdrowotności, 
decydują o prawidłowym wzroście i rozwoju roślin oraz ukształtowaniu przyszłego 
łanu produkcyjnego, natomiast cechy fizykochemiczne, zarówno te rozpoznawalne 
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organoleptycznie jak: wielkość, kształt, barwa, połysk, jak również te oznaczane 
laboratoryjnie jak: skład mineralny i organiczny, budowa anatomiczna, gęstość  
i MTN, świadczą o dojrzałości, dorodności, umożliwiają precyzję wysiewu, dając 
jednocześnie gwarancję szybkich i wyrównanych wschodów (Mińkowski i Krygier 
1998, Ladek i Wałkowski 2000). Dzięki tym właściwościom zaspokajane są okreś-
lone wymagania zarówno plantatorów, jak i przetwórców co do materiału siew-
nego, jako podstawowego środka produkcji i czynnika plonotwórczego, który 
gwarantuje zebranie pełnowartościowych nasion jako surowca dla przetwórstwa.  

Materiał siewny o obniżonej zdolności i energii kiełkowania nie daje gwa-
rancji, że z takich nasion wyrosną silne rośliny. Zwykle słabsze i rosnące w nie-
kontrolowanym zagęszczeniu młode rośliny rzepaku są bardziej wrażliwe na 
przymrozki i wymarzanie przy znacznych spadkach ujemnych temperatur, szybciej 
też podlegają zainfekowaniu grzybami chorobotwórczymi.  

Na plantacjach nasiennych poprzez dobór odmian odpornych oraz skuteczną 
ochronę roślin ogranicza się występowanie agrofagów, które mogą stanowić źródło 
infekcji.  

Korzyści wynikające ze stosowania kwalifikowanego 
materiału siewnego nowych typów odmian rzepaku  

Nasiona rzepaku stanowiące kwalifikowany materiał siewny muszą spełniać 
odpowiednie wymagania, które dotyczą m. in. właściwości genetycznych (za-
wartości substancji antyżywieniowych w nasionach: kwasu erukowego i glukozy-
nolanów).  

Wyrodzony, niejednolity, niedoczyszczony i słabo kiełkujący materiał siewny 
powoduje zmniejszenie plonów na skutek wyradzania się roślin (Dembiński 1983). 
Dotyczy to głównie roślin gatunków samopylnych, ale zjawisku stopniowego 
wyradzania podlegają także rośliny obcopylne. Rzepak jest rośliną częściowo 
samo- i częściowo obcopylną, a w jego zapylaniu mogą brać udział inne niż 
zasiana na plantacji odmiana podwójnie ulepszona, typy roślin tego gatunku (typ 
erukowy i wysokoglukozynolanowy, inne gatunki roślin rolniczych – brukiew, 
rzepik, rzepa, kapusta chińska, gorczyca sarepska i gorczyca czarna oraz chwasty  
z rodziny kapustowatych), o niekorzystnych cechach użytkowych (Bartkowiak-
Broda i in. 2008). Dlatego stosowanie materiału kwalifikowanego na plantacjach 
produkcyjnych z przeznaczeniem surowca dla przemysłu tłuszczowego jest wy-
mogiem technologicznym. Wyprodukowane nasiona na plantacjach produkcyj-
nych, dostarczane do punktów skupu jako surowiec dla przemysłu przetwórczego, 
nie mogą zawierać więcej niż do 2% kwasu erukowego w oleju oraz 18 µM/g 
nasion glukozynolanów alkenowych (albo 25 µM/g suchej masy beztłuszczowej 
nasion) (Krzymański 2002).  
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Dobrej jakości materiał siewny stanowi podstawę uzyskania szybkich i wy-
równanych wschodów rzepaku. W celu ograniczenia występowania w łanie rze-
paku słabych roślin nasiona kwalifikowane powinny być: pozbawione zanieczysz-
czeń, dorodne, wyrównane, wolne od patogenów i charakteryzować się wysoką 
zdolnością kiełkowania.  

Rola odmiany w osiąganiu wysokich i wartościowych plonów nasion zwięk-
sza się w miarę postępu biologicznego, którego efektem jest wdrażanie do pro-
dukcji coraz plenniejszych typów i odmian, a jednocześnie zapewniających suro-
wiec o pożądanej jakości dla różnych sektorów gospodarki. Istnieją jednak duże 
dysproporcje pomiędzy wysokim poziomem naturalnej produktywności rzepaku 
ozimego – potwierdzanej wynikami z doświadczeń odmianowych, a stosunkowo 
niskim poziomem średnich plonów uzyskiwanych z plantacji produkcyjnych  
w skali kraju.  

W powszechnym postrzeganiu wykorzystanie w praktyce potencjału plono-
twórczego odmian znajdujących się w uprawie jest niezadowalające. Poziom uzys-
kiwanych plonów rzepaku ozimego w latach 2004–2011 w warunkach produkcyj-
nych, porównywany ze średnimi plonami uzyskanymi w ogólnokrajowych po-
rejestrowych doświadczeniach odmianowych PDO stanowił 58,7% (tab. 1), przede 
wszystkim ze względu na uprawę rzepaku na glebach gorszej jakości i nieprze-
strzeganie zaleceń uprawowych.  
 

Tabela 1  
Plonowanie rzepaku ozimego w doświadczeniach i krajowej produkcji w latach 2003/2004 
–2010/2011  Oilseed rape yielding in trials and field production 

Lata badań  
Years of 

examination 

Plony nasion — Seed yield [dt/ha] Wykorzystanie potencjału 
plonotwórczego odmian  
Use of yielding potential 

[%] 

w doświadczeniach 
PDO*  

in field trials 

z upraw produkcyjnych 
in production 
(wg GUS)** 

2003/2004 54,3 30,3 55,8 
2004/2005 47,9 26,3 54,9 
2005/2006 48,7 26,5 54,4 
2006/2007 44,4 26,7 60,1 
2007/2008 48,5 27,3 56,3 
2008/2009 48,0 30,6 63,7 
2009/2010 41,8 24,6 58,8 
2010/2011 32,2 22,4 69,6 

Średnie 45,7 26,8 58,7 

*  Heimann S., Lewandowski A., Broniarz J. 2004–2011. Wyniki porejestrowych 
doświadczeń odmianowych PDO (Rzepak ozimy). Słupia Wielka, nr: 38, 47, 56.  

** Roczniki statystyczne GUS 2005–2012.  
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Można zakładać, że faktyczne możliwości plonowania tego gatunku są znacz-
nie większe w warunkach stosowania zasad poprawnej agrotechniki. W ostatnich 
latach nastąpiło znaczące zwiększenie oferty odmianowej. Ogólna liczba odmian 
obu form rzepaku, wpisanych do krajowego rejestru (KR), jest osiem i półkrotnie 
większa (Lista odmian 2012) w porównaniu do liczby odmian, które znajdowały 
się na liście sprzed szesnastu laty (Lista odmian 1996) (tab. 2).  
 

Tabela 2  
Liczba odmian rzepaku ozimego i jarego znajdujących się w krajowym rejestrze w latach 
1996* i 2012** The number of winter and spring oilseed rape varieties in the national 
register  

Lata — Years 
Rzepak — Oilseed rape 

ozimy — winter jary — spring ogółem — total 
1996 13   1   14 
2012 94 25 119 

*  Listy odmian roślin uprawnych wpisanych do krajowego rejestru (KR) w Polsce 1996; 
73-76.  

**  Listy odmian roślin uprawnych wpisanych do krajowego rejestru (KR) w Polsce 2012; 
32-36  

 
Zwiększanie liczby zarejestrowanych odmian następuje przede wszystkim  

w wyniku rejestracji odmian zagranicznych. Ich udział w Krajowym Rejestrze  
w 2012 roku zwiększył się do 91,5% w przypadku formy ozimej i do 80%  
w przypadku formy jarej.  

Wybór odmiany do uprawy  

O specyfice, jakości i plenności produkcyjnej różnych odmian rzepaku decy-
duje cały zespół uwarunkowań siedliskowych i agrotechnicznych. Na podstawie 
dwuletnich wyników doświadczeń porejestrowych tworzone są listy odmian 
zalecanych do uprawy na terenie poszczególnych województw. Dobór zalecanych 
odmian rzepaku do uprawy jest ściśle uzależniony od istniejących warunków 
produkcji i wymagań przemysłu tłuszczowego określonych normami w stosunku 
do nasion rzepaku jako surowca. Podstawowym kryterium wyboru odmiany 
rzepaku do uprawy jest plon nasion. Szacuje się, że dobór właściwej odmiany do 
uprawy pozwala na zwiększenie plonowania o 10–12%. Z uwagi na kierunek 
wykorzystania rzepaku na olej spożywczy i olej jako surowiec do produkcji 
biopaliwa, istotnym wyznacznikiem jest również plon tłuszczu.  

W warunkach intensywnej uprawy istotnie zwiększoną plennością wykazują 
się odmiany mieszańcowe, które w ostatnich latach plonowały średnio od kilku  
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do kilkunastu procent lepiej od odmian populacyjnych (Wałkowski 2012). 
Zwiększona produktywność roślin odmian mieszańcowych rzepaku występuje 
tylko w pokoleniu F1, tzn. że wzrost efektywności produkcji w stosunku do odmian 
populacyjnych gwarantuje tylko wysianie oryginalnego materiału siewnego (Bar-
tkowiak-Broda 1998). Aktualnie w doborze odmian zalecanych do uprawy mie-
szańce stanowią 45,4% wszystkich odmian rzepaku (Lista odmian 2012). Zjawisko 
heterozji u odmian mieszańcowych objawia się w praktyce zwiększonym pozio-
mem plonowania na skutek zawiązywania na roślinach większej liczby łuszczyn  
i nasion w łuszczynie. Ponadto, odmiany te są mniej podatne na straty plonu 
powodowane czynnikami fizjologicznymi i chorobotwórczymi.  

Nowe odmiany wnoszą postęp biologiczny również poprzez: zwiększoną od-
porność na stresy, których przyczyną są najczęściej niekorzystne warunki klima-
tyczne (susze glebowe wiosną i bezśnieżne, mroźne zimy); zwiększoną odporność 
na groźne choroby grzybowe; zmniejszoną podatność roślin na wyleganie oraz 
zmiany w pokroju roślin dostosowujące je do większej penetracji światła i lepszego 
wykorzystywania przestrzeni życiowej. Odmiany o dużej wartości gospodarczej  
i pożądanej reakcji na określone warunki rolniczo-przyrodnicze są najtańszym 
czynnikiem intensyfikującym technologie uprawy rzepaku.  

Od ośmiu lat w obrocie nasiennym znajdują się odmiany ze Wspólnotowego 
Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), które zostały zarejestrowane w do-
wolnym kraju Unii Europejskiej, ale powinny spełniać polskie wymagania jakości  
i wartości gospodarczej (WGO), obowiązujące podczas rejestracji. W tym celu 
COBORU w Słupi Wielkiej prowadzi dwuletnie serie doświadczeń rozpoznaw-
czych na zlecenie zainteresowanych firm nasiennych. Ze względu na to, że tylko 
niewielka liczba odmian z tego katalogu spełnia krajowe wymogi dobrej plenności 
i wartości technologicznej, nasiona tychże badanych odmian nie powinny być 
przedmiotem zakupu i uprawy przez plantatorów rzepaku przed ukończeniem 
badań rozpoznawczych z korzystnymi dla nich wynikami (Gacek i Behnke 2008).  

Nowe odmiany charakteryzują się na ogół większym potencjałem plonotwór-
czym w porównaniu z odmianami starszymi, co wykazują wyniki Porejestrowych 
Doświadczeń Odmianowych z rzepakiem ozimym (rys. 1 i 2).  

Aktualnie istnieją zdecydowanie większe możliwości wyboru odmiany o naj-
korzystniejszych cechach użytkowych, spośród których dla plantatora, mimo 
wszystko, najważniejszy jest potencjał plonotwórczy. Znaczenie upowszechniania 
postępu biologicznego, uważanego za jeden z ważniejszych czynników zwięk-
szenia zarówno produktywności, jak i poprawy jakości nasion (zawartość tłuszczu, 
białka i substancji antyżywieniowych) ujawnia się w warunkach terminowego 
wykonania całokształtu zabiegów uprawowo-nawozowych i pielęgnacyjno-ochron-
nych zsynchronizowanych z warunkami siedliskowymi i cechami morfologicznymi 
uprawianych odmian.  
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Rys. 1. Średnie plony nasion roczników odmian populacyjnych rzepaku ozimego uzyskane  
w latach 2009–2011 (linia trendu dla średnich plonów odmian rejestrowanych w latach  
1998–2011). Average seed yields of population varieties of winter rapeseed obtained in 
2009-2011 (trend line for the average yields of varieties registered in 1998-2011) 
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Rys. 2. Średnie plony nasion roczników odmian mieszańcowych rzepaku ozimego 
uzyskane w latach 2009–2011 (linia trendu dla średnich plonów odmian rejestrowanych  
w latach 1998–2011).  Average seed yields of hybrid varieties of winter rapeseed obtained 
in 2009-2011 (trend line for the average yields of varieties registered in 1998-2011) 
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Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego  

Pogarszającej się sytuacji dochodowej w rolnictwie towarzyszy mniejsze 
zainteresowanie zakupami materiału siewnego. W efekcie zmniejsza się powierz-
chnia kwalifikowanych plantacji nasiennych rzepaku w kraju. Po części przyczyną 
jest fakt, że materiał siewny odmian zagranicznych produkowany jest zarówno  
w Polsce, jak i za granicą. Niezależnie od tego, na uwagę zasługuje dostatecznie 
duża podaż nasion kwalifikowanych z coraz szerszej oferty odmian. Krajowa 
hodowla dostarcza około 20% nasion. Dwie polskie spółki hodowlane konkurują 
na krajowym rynku nasiennym z dziesięcioma zagranicznymi spółkami hodowla-
nymi (Oleksiak 2008). Kwalifikowany materiał siewny polskich odmian jest 
znacznie tańszy w porównaniu do odmian zagranicznych. Przykładowo materiał 
siewny polskich odmian populacyjnych jest 1,5–2 razy tańszy od odmian zagra-
nicznych, a materiał siewny polskich odmian mieszańcowych jest co najmniej 
dwukrotnie tańszy. Nasiona kwalifikowane sprzedawane są jako jednostki siewne 
(JS), co oznacza partię zaprawionych nasion w ilości 500–700 tys. sztuk nasion  
z uwzględnieniem ich zdolności kiełkowania przygotowaną do obsiewu powierz-
chni jednego hektara pola. Koszty obsiewu jednego hektara plantacji rzepaku 
wynoszą od 180 do 350 zł, w zależności od odmiany i zastosowanej zaprawy 
nasiennej. Wynika z tego, że wydatki na kwalifikowany materiał siewny stanowią 
niewielką część, stanowiącą mniej niż 5% ogólnych kosztów ponoszonych przez 
plantatora na produkcję rzepaku.  

Wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego  
w krajach Unii Europejskiej i w Polsce  

W krajach Unii Europejskiej prawie całkowita powierzchnia upraw rzepaku 
jest obsiewana kwalifikowanym materiałem siewnym. W Polsce, pomimo że w sto-
sunku do zakontraktowanej powierzchni plantatorzy są zobowiązani obsiewać pola 
kwalifikowanym materiałem, zdarza się, że część plantacji obsiewana jest mate-
riałem własnym. Szacuje się, że stanowią one 10–20% ogólnej powierzchni obsia-
nej rzepakiem.  

Racjonalność stosowania kwalifikowanego materiału 
siewnego w polskich warunkach glebowo-klimatycznych  

Racjonalność stosowania kwalifikowanego materiału siewnego rzepaku w pol-
skich warunkach glebowo-klimatycznych polega na tym, że dostosowując do nich 
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odpowiednio dobrane odmiany można w znacznym stopniu wywierać wpływ  
na poziom uzyskiwanych plonów i zagwarantować produkcję ściśle określonego 
surowca na potrzeby przemysłu przetwórczego (spożywczego, paszowego, che-
micznego i paliwowego).  

Posługując się materiałem siewnym o dużej żywotności można do pewnego 
stopnia uniezależnić się od niekorzystnych warunków panujących w wierzchniej 
warstwie gleby, co ma decydujące znaczenie podczas kiełkowania, gdyż kolejne 
jego fazy, czyli rozwój embrionalny nowej rośliny, przebiegają w tkankach nasienia 
w warunkach odpowiedniej wilgotności, właściwej temperatury i odpowiedniego 
zaopatrzenia w tlen. Tylko jakościowo doskonałe nasiona i przynależne do odmiany 
dostosowanej do określonych warunków uprawy, mogą wydać silne i plenne roś-
liny. Stosowanie do siewu kwalifikowanych nasion umożliwia:  
— precyzyjny wysiew określonej liczby nasion na jednostce powierzchni pola,  
— prawidłowe, równomierne kiełkowanie,  
— odpowiednio szybkie i wyrównane wschody,  
— pożądaną optymalną obsadę roślin na 1 m2,  
— ukształtowanie zdrowych, dorodnych pojedynczych rozet, zdolnych szybciej 

zagłuszyć chwasty w jesiennym poroście plantacji,  
— lepsze przezimowanie,  
— równomierne zakwitanie i dojrzewanie łanu,  
— łatwiejsze koszenie łodyg o wyrównanej ich grubości i płynny zbiór nasion 

przy minimalnych stratach,  
— zbiór nasion o wyznaczonych parametrach jakościowych, z dużym margine-

sem bezpieczeństwa dla nasion przemysłowych.  

Podsumowanie  

Dobrej jakości materiał siewny stanowi podstawę uzyskania szybkich i wy-
równanych wschodów rzepaku ozimego. W celu ograniczenia występowania w ła-
nie słabych roślin rzepaku nasiona kwalifikowane powinny być: dorodne, wyrów-
nane, pozbawione zanieczyszczeń (czystość powyżej 98%), wolne od patogenów  
i charakteryzować się wysoką zdolnością kiełkowania (powyżej 85%). Tylko ja-
kościowo doskonałe i przynależne do odmiany dostosowanej do określonych wa-
runków uprawy nasiona mogą wydać silne i plenne rośliny rzepaku. Stosowanie 
materiału kwalifikowanego na plantacjach produkcyjnych z przeznaczeniem su-
rowca dla przemysłu tłuszczowego jest wymogiem technologicznym. Wybierając 
odmiany do uprawy wskazane jest zainteresowanie się genotypami nowo zareje-
strowanymi, które powinny zastępować sukcesywnie starsze odmiany, na ogół 
ustępujące nowym odmianom pod względem plenności lub odporności na choroby. 
Dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin w łanie niezbędne jest staranne i ter-
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minowe wykonanie całokształtu zabiegów uprawowo-nawozowych i pielęgnacyj-
no-ochronnych oraz ich zsynchronizowanie z warunkami siedliskowymi i cechami 
morfologicznymi uprawianych odmian.  
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