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Wyniki badań pochodzą z trzyletniego (2002–2005), ścisłego doświadczenia polowego realizo-

wanego na polach doświadczalnych Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego „Bałcyny” sp. z o.o.  
w Bałcynach (N = 53°35'49'', E = 19°51'20,3''). W doświadczeniu określono wpływ terminu (wczesny, 
optymalny, opóźniony, późny) oraz gęstości siewu (60, 120, 180 nasion na 1 m2) na plon nasion  
i jego komponenty różnych form hodowlanych rzepaku ozimego (odmiana populacyjna, mieszań-
cowa złożona i mieszańcowa zrestorowana).  

Największą wydajnością (6,28 Mg·ha-1) charakteryzowała się odmiana mieszańcowa zrestoro-
wana Kronos F1, przewyższając plonem odmianę mieszańcową złożoną Kaszub F1z o 320 kg·ha-1  
i populacyjną Contact o 800 kg·ha-1. 

Opóźnienie terminu siewu o każdy dzień (w zakresie od 12 sierpnia do 2 września) powodowało 
spadek plonu nasion o ok. 48 kg. Szczególnie negatywne skutki opóźnienia siewu wystąpiły po ostrej 
zimie testującej zimotrwałość rzepaku. Nie udowodniono różnej reakcji badanych form hodowlanych 
na opóźnienie terminu siewu.  

Najkorzystniejsza dla plonu była rzeczywista obsada roślin przed zbiorem ok. 68 szt.·m-2 uzys-
kana z wysiewu 120 nasion na 1 m2. W warunkach dobrego i równomiernego zaopatrzenia w wodę  
w okresie wiosennej wegetacji siewy rzadkie (60 nasion na 1 m2), gwarantujące zwartość łanu w czasie 
dojrzewania na poziomie 46 roślin na 1 m2, były najkorzystniejsze. 

U odmian mieszańcowych najkorzystniejsze dla plonu było zagęszczenie roślin uzyskiwane z wysiewu 
60 i 120 nasion na 1 m2. Zwiększenie gęstości wysiewu do 180 nasion na 1 m2 powodowało obniżenie 
plonu nasion z 1 ha o 230 kg (Kaszub F1z) i 325 kg (Kronos F1). Wysiew 120–180 nasion na 1 m2 
gwarantował najwyższe plonowanie odmiany populacyjnej Contact.  

Keys words:  winter oilseed rape, Brassica napus L., cultivar, date of sowing, sowing density, 
components of yield, seed yield  

The results published in this paper were obtained in a three year (in the period 2002–2005) strict 
field trial performed in Bałcyny Experimental Station (N = 53°35'49'', E = 19°51'20,3''). The aim of 
the experiment was to determine the effects of date of sowing (early, optimal, delayed and late) and 
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sowing density (60, 120 and 180 seeds m-2) on winter rape seed yield and its components (population 
variety, hybrid combined variety and hybrid restored). 

The highest yielding capacity (6.28 Mg·ha-1) has been found for hybrid restored variety Kronos F1 
which yielded higher than hybrid combined Kaszub F1z by 320 and variety Contact by 800 kg·ha-1. 

The delay of sowing by every single day (from 12th August to 2nd September) resulted in seed 
yield reduction by 48 kg. Particularly negative effects of sowing delay was found after severe winter 
season. Different response of studied winter oilseed rape genotypes to delaying of sowing was not 
proved.  

The most favourable for winter oilseed rape was when stand density just before harvesting 
amounted to 68 plants m-2 obtained when sowing density amounted to 120 seeds m-2. Under 
conditions of high and uniform water supply in spring lower sowing density (i.e. 60 seeds m-2) giving 
stand density of 46 plants m-2 appeared to be the most favourable. 

For both hybrid varieties higher yield was obtained under conditions of sowing density at 60 and 
120 seeds m-2. Increasing sowing density to 180 seeds m-2 resulted in yield reduction for Kaszub F1z 
and Kronos F1 by 230 and 325 kg ha-2, respectively. Sowing density at 120-180 seeds m-2 for variety 
Contact resulted in the highest seed yield.  

Wstęp 

Siew — jako ogniwo agrotechniki rzepaku — może być rozpatrywany w części 
jako nakładowy, w części natomiast jako beznakładowy czynnik technologiczny. 
Sam materiał siewny stanowi określony nakład na produkcję, zależny od genotypu 
dobranej odmiany, stopnia odsiewu i masy wysiewu. Jego udział w kosztach 
zmiennych produkcji nasion odmian populacyjnych stanowi ok. 8–9%, a odmian 
mieszańcowych ok. 12–14% sumy kosztów materiałowych na 1 ha (Budzyński i in. 
2005a). Beznakładowy i wysoce plonotwórczy jest termin siewu (Budzyński i Ojczyk 
1996, Muśnicki i Budzyński 2005). Limituje on zakres klimatyczno-siedliskowych 
i agrotechnicznych uwarunkowań wzrostu i rozwoju, przezimowania oraz produk-
cyjności roślin. Wobec dużego postępu hodowlanego reakcja nowych morfo-  
i genotypów odmian na termin siewu winna być permanentnie sprawdzana. 

Celem pracy było określenie wpływu terminu i gęstości siewu na plono-
twórcze elementy pokroju roślin i wydajności różnych form hodowlanych rzepaku 
ozimego (odmiana populacyjna, mieszańcowa złożona i zrestorowana). W hipo-
tezie roboczej założono, że formy heterozyjne, o większej dynamice wzrostu przed 
zimą, wykażą się znaczną tolerancją na opóźnienie terminu siewu, w stosunku do 
odmiany populacyjnej. 

Materiał i metody 

Opis i warunki prowadzenia badań podano w pierwszej części pracy 
(Jankowski i Budzyński 2007).  
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Eksperyment polowy uwzględniał następujące zmienne: 
czynnik I odmiana — forma hodowlana rzepaku ozimego: 

(Ia) Contact (odmiana populacyjna),  
(Ib) Kaszub F1z (odmiana mieszańcowa złożona),  
(Ic) Kronos F1 (odmiana mieszańcowa zrestorowana); 

czynnik II  termin siewu:  
(IIa) wczesny — 12 sierpnia, (IIb) optymalny — 19 sierpnia, 
(IIc) opóźniony — 26 sierpnia, (IId) późny — 2 września; 

czynnik III gęstość siewu (liczba nasion na 1 m2):  
(IIIa) 60, (IIIb) 120, (IIIc) 180. 

Wielkość plonu nasion z każdego poletka określono wagowo po omłocie,  
a następnie po skorygowaniu do wilgotności normatywnej (13% wody w nasionach) 
przeliczono na powierzchnię 1 ha. Wyniki plonowania oraz pomiarów biometrycz-
nych roślin plonujących opracowano metodą analizy wariancji w sposób zgodny  
z metodą założenia doświadczenia. Syntezę analizy wariancji przeprowadzono  
w modelu mieszanym. Średnie wartości z kombinacji dla badanych cech porów-
nano testem Duncana. NIR podano dla 5% błędu. W analizach wariancji wyko-
rzystano pakiet statystyczny STATISTICA®, w pozostałych obliczeniach arkusz 
kalkulacyjny EXCEL®. 

Wyniki  

Agrometeorologiczne uwarunkowania plonowania 
Corocznie notowano opady w okresie od kwietnia do lipca na poziomie ok. 

230–310 mm, czyli w pełni pokrywające potrzeby wodne rzepaku ozimego 
określone przez Klatta (rys. 1). Jednak ich rozkład był bardzo silnie zróżnicowany 
w poszczególnych miesiącach. W drugim cyklu badań we wszystkich stadiach 
rozwojowych wystąpiło pełne pokrycie potrzeb wodnych rzepaku ozimego.  
W pierwszym i trzecim cyklu badań niedobory opadów wystąpiły w kwietniu  
(40–45%) i czerwcu (19–53%) (rys. 1). 
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Rys. 1. Układ warunków wilgotnościowych w okresie wiosennej wegetacji (kwiecień  
– sierpień) (2002–2005) — Water conditions during spring vegetation period (April – August) 
(2002–2005) 

Elementy struktury plonu 
Średnio w latach badań odmiany mieszańcowe Kaszub F1z i Kronos F1 

zawiązywały istotnie więcej łuszczyn na roślinie i lepiej wypełniały nasionami niż 
odmiana populacyjna Contact. Masa 1000 nasion odmian mieszańcowych była za 
to mniejsza (średnio o 8%) niż odmiany populacyjnej (rys. 2a). Wartości liczbowe 
głównych komponentów plonu badanych odmian były silnie różnicowane warun-
kami siedliskowo-klimatycznymi lat badań (tab. 1). Corocznie najwięcej łuszczyn 
produktywnych na 1 m2 zawiązywała odmiana Kronos F1. W trzecim cyklu badań 
odmiana Kaszub F1z wytworzyła większą liczbę łuszczyn na jednostce powierzchni 
niż odmiana populacyjna. W pozostałych latach badań (2003 i 2004) liczba 
łuszczyn wytworzonych na 1 m2 łanu przez odmianę Kaszub F1z i Contact była na 
statystycznie jednakowym poziomie. Corocznie najmniejszą liczbę nasion w łusz-
czynie wiązała odmiana populacyjna. Spośród form heterozyjnych, łuszczyny 
odmiany Kronos F1 były lepiej wypełnione niż odmiany Kaszub F1z. W trzecim 
roku badań nie udowodniono statystycznie różnic dla tej cechy, pomiędzy formami 
mieszańcowymi. Generalnie odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego wykształcały 
nasiona o mniejszej masie. W pierwszym cyklu badań nasiona odmiany mieszań-
cowej złożonej miały masę jednostkową podobną do nasion odmiany populacyjnej 
(tab. 1). 
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Rys. 2. Elementy struktury plonu rzepaku ozimego (średnia z 3 lat) — Yield components  
of winter oilseed rape (average of 3 years) 
a) odmiana — cultivar; b) termin siewu — date of sowing; c) gęstość siewu — sowing density 
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Tabela 1 
Wybrane elementy struktury plonu rzepaku ozimego ⎯ Yield components of winter oilseed rape 

Sezon wegetacyjny ⎯ Vegetation period Czynnik  
Factor 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Liczba łuszczyn na 1m2 (szt.) ⎯ Number of siliques per m2

Contact 4297 5112 5096 
Kaszub F1z 4068 5233 5682 Odmiana 

Cultivar 
Kronos F1 5227 5692 6269 

wczesny ⎯ early 5417 5464 5568 
optymalny ⎯ optimal 4422 5572 5586 
opóźniony ⎯ delayed 4690 5313 5720 

Termin siewu 
Date of sowing 

późny ⎯ late 3230 4670 5288 
60 szt. m2 3894 5112 5305 

120 szt. m2 4441 5025 5476 Gęstość siewu 
Sowing density 

180 szt. m2 4328 4961 5577 
NIR:  lata × odmiana ⎯ 278 lata × termin siewu ⎯ 296 lata × gęstość siewu ⎯ r.n. 
LSD:  years × cultivar ⎯ 278 years × date of sowing ⎯ 296 years × sowing density ⎯ r.n. 

Liczba nasion w łuszczynie (szt.) ⎯ Number of seeds per silique 
Contact 25,0 25,2 26,3 

Kaszub F1z 27,3 26,4 29,0 Odmiana 
Cultivar 

Kronos F1 28,1 27,0 29,4 
wczesny ⎯ early 27,6 26,9 28,1 

optymalny ⎯ optimal 26,5 26,4 28,2 
opóźniony ⎯ delayed 26,2 25,8 28,1 

Termin siewu 
Date of sowing 

późny ⎯ late 26,8 25,6 28,5 
60 szt. m2 27,1 27,1 29,0 

120 szt. m2 26,8 26,2 28,2 Gęstość siewu 
Sowing density 

180 szt. m2 26,5 25,3 27,5 
NIR:  lata × odmiana ⎯ 0,5 lata × termin siewu ⎯ 0,6 lata × gęstość siewu ⎯ r.n. 
LSD:  years × cultivar ⎯ 0.5 years × date of sowing ⎯ 0.6 years × sowing density ⎯ n.s. 

Masa 1000 nasion (g) ⎯ Weight of one thousand seeds (g) 
Contact 5,61 5,73 5,56 

Kaszub F1z 5,64 5,35 5,15 Odmiana 
Cultivar 

Kronos F1 4,96 4,83 5,03 
wczesny ⎯ early 5,17 5,30 5,26 

optymalny ⎯ optimal 5,36 5,23 5,27 
opóźniony ⎯ delayed 5,23 5,34 5,22 

Termin siewu 
Date of sowing 

późny ⎯ late 5,85 5,34 5,24 
60 szt. m2 5,52 5,30 5,35 

120 szt. m2 5,37 5,29 5,20 Gęstość siewu 
Sowing density 

180 szt. m2 5,31 5,32 5,19 
NIR:  lata × odmiana ⎯ 0,09 lata × termin siewu ⎯ 0,16 lata × gęstość siewu ⎯ 0,10 
LSD:  years × cultivar ⎯ 0.09 years × date of sowing ⎯ 0.16 years × sowing density ⎯ 0.10 
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Opóźnienie terminu siewu powodowało spadek liczby łuszczyn na roślinie  
i liczby nasion w łuszczynie. W warunkach mniejszej liczby łuszczyn i gorszego 
ich wypełnienia nasionami na skutek opóźnienia terminu siewu, wzrastała 
dorodność nasion — mierzona masą 1000 nasion (rys. 2b).  

Wpływ terminu siewu na liczbę łuszczyn na jednostce powierzchni, liczbę 
nasion w łuszczynie oraz masę 1000 nasion był istotnie różnicowany warunkami 
siedliskowo-klimatycznymi lat (tab. 1). W pierwszym cyklu badań istotny spadek 
liczby łuszczyn na 1 m2 łanu wystąpił już przy 7-dniowym opóźnieniu terminu 
siewu. W pozostałych latach udowodniony spadek liczby łuszczyn na jednostce 
powierzchni zaobserwowano dopiero przy 21-dniowym opóźnieniu terminu siewu.  

W pierwszym cyklu badań opóźnienie terminu siewu o 7 dni w stosunku do 
najwcześniejszego skutkowało istotnym (4%) spadkiem liczby nasion w łusz-
czynie. W drugim cyklu badań gorsze wypełnienie owoców nasionami obserwo-
wano dopiero przy 14-dniowym opóźnieniu terminu siewu. W sezonie 2004/2005 
opóźnienie terminu siewu nie różnicowało wartości liczbowych tej cechy.  

Opóźnienie terminu siewu w sezonie 2002/2003, tj. w warunkach dużych strat 
pozimowych w obsadzie roślin, powodowało wzrost masy 1000 nasion. W pozos-
tałych cyklach badań cecha ta nie była istotnie różnicowana terminem siewu (tab. 1). 

Wzrost gęstości siewu (60, 120, 180 nasion na 1 m2) powodował obniżenie 
wartości liczby łuszczyn produktywnych na jednostce powierzchni, liczby nasion 
w łuszczynie oraz masy 1000 nasion (rys. 2c). Warto podkreślić, iż negatywny 
wpływ gęstości siewu na masę 1000 nasion był silnie modyfikowany warunkami 
klimatycznymi, w jakich prowadzono badania (tab. 1). W drugim cyklu badań,  
tj. w roku o największej sumie opadów w okresie wiosennej wegetacji, w pełni 
pokrywającej zapotrzebowanie rzepaku ozimego na wodę, nie stwierdzono 
związku pomiędzy gęstością wysiewu a dorodnością nasion. W pozostałych latach 
zwiększenie gęstości wysiewu powyżej 60 nasion na 1 m2 powodowało istotny  
(o 3%) spadek masy 1000 nasion (tab. 1). 

Plon nasion 
W badaniach własnych uzyskano wysokie plony nasion rzepaku (5,05–6,70 

Mg·ha-1). Relatywnie były one najwyższe w latach o dobrym zimowaniu (2004  
i 2005) i najniższe — w roku słabego zimowania (2003). Średnio w latach 2003–2005 
obficiej plonowała odmiana Kronos F1, przewyższając plonem odmianę Kaszub F1z 
o 320 kg·ha-1 i Contact o 800 kg·ha-1 (tab. 2). Z istotnej interakcji lat × odmiany 
wynika, że w 2004 roku (równomierne opady, w pełni pokrywające wodne 
zapotrzebowanie rzepaku) wydajność obu form mieszańcowych była jednakowa.  

Istotnie największą masę plonu uzyskano z obiektów, w których rzepak siano 
najwcześniej, czyli 12 sierpnia. Średnio biorąc opóźnienie terminu siewu o każdy 
dzień w stosunku do najwcześniejszego powodowało spadek plonu o ok. 48 kg 
nasion, a obniżka plonu miała postać linii prostej — równania regresji 1 stopnia 
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(tab. 2). Szczególnie negatywne skutki opóźnienia siewu (76 kg·ha-1 na dzień) 
wystąpiły w roku 2003, po ostrej zimie i największych ubytkach w obsadzie roślin 
(rys. 3). Nie udowodniono różnej reakcji badanych form hodowlanych na 
opóźnienie terminu siewu. Kierunek i siła spadku plonu pod wpływem opóźnienia 
terminu siewu były u odmian takie same (tab. 3). 

Tabela 2 
Plon nasion rzepaku ozimego (Mg·ha-1) ⎯ Seed yield of winter oilseed rape (Mg·ha-1) 

Sezon wegetacyjny ⎯ Vegetation period 
Czynnik ⎯ Factor 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 
Średnia  
Means 

Contact 4,63 5,80 6,00 5,48 
Kaszub F1z 4,91 6,05 6,94 5,96 Odmiana 

Cultivar 
Kronos F1 5,63 6,02 7,17 6,28 

wczesny ⎯ early 5,89 6,32 6,91 6,37 
optymalny ⎯ optimal 5,13 6,20 6,79 6,04 
opóźniony ⎯ delayed 5,13 5,97 6,68 5,93 

Termin siewu 
Date  

of sowing 
późny ⎯ late 4,08 5,35 6,42 5,28 

60 szt. m-2 4,83 6,21 6,66 5,90 
120 szt. m-2 5,20 5,99 6,83 6,01 

Gęstość siewu 
Sowing 
density 180 szt. m-2 5,15 5,67 6,61 5,81 

Średnia — Mean 5,05 5,96 6,70 ⎯ 
NIR:  lata ⎯ 0,07  odmiana ⎯ 0,07  termin siewu ⎯ 0,14  gęstość siewu ⎯ 0,09  
LSD:  years ⎯ 0.07  cultivar ⎯ 0.07 date of sowing ⎯ 0.14 sowing density ⎯ 0.09 
 lata × odmiana ⎯ 0,12 lata × termin siewu ⎯ 0,24 lata × gęstość siewu ⎯ 0,15  
  years × cultivar ⎯ 0.12 years × date of sowing ⎯ 0.24 years × sowing density ⎯ 0.15 

 
Tabela 3 

Plon nasion rzepaku ozimego (Mg·ha-1) ⎯ interakcja czynników (średnia z 3 lat) 
Seed yield of winter oilseed rape (Mg·ha-1) ⎯ interaction of factors (average for 3 years) 

Termin siewu ⎯ Date of sowing 
Czynnik  
Factor wczesny  

early 
optymalny 

optimal 
opóźniony 

delayed 
późny  
late 

Contact 5,92 5,61 5,45 4,91 
Kaszub F1z 6,45 6,08 6,06 5,26 Odmiana 

Cultivar 
Kronos F1 6,74 6,42 6,27 5,68 
60 szt. m-2 6,37 6,08 6,00 5,14 

120 szt. m-2 6,50 6,06 6,01 5,45 
Gęstość siewu 

Sowing 
density 180 szt. m-2 6,25 5,97 5,77 5,26 
NIR:  odmiana × termin siewu ⎯ r.n.  termin siewu × gęstość siewu ⎯ 0,17 
LSD:  cultivar × date of sowing ⎯ n.s date of sowing × sowing density ⎯ 0.17 
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Y2002/2003 = -0,0763x + 5,8510
R2 = 0,8857

Y2003/2004 = -0,0449x + 6,4310
R2 = 0,8813

Y2004/2005 = -0,0226x + 6,9370
R2 = 0,9528
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Rys. 3. Związek pomiędzy terminem siewu a plonem nasion rzepaku ozimego w latach badań 
Relationship between date of sowing and seed yield of winter oilseed rape in years of study 

Średnie wyniki z 3 lat dowodzą, że najkorzystniejsza dla plonu była rzeczy-
wista obsada roślin przed zbiorem ok. 68 roślin na 1 m2 uzyskana z wysiewu  
120 nasion na 1 m2. W obiektach z wysiewem 60 nasion (rzeczywista liczba roślin 
przed zbiorem = 46 szt.·m-2) plon zmniejszył się o 110 kg, a w kombinacji  
180 nasion wysianych na 1 m2 (83 rośliny przed zbiorem na 1 m2) — obniżka 
plonu wyniosła kolejne 90 kg nasion z 1 ha. W drugim cyklu badań, w którym ilość 
i rozkład opadów w pełni pokrywały wodne zapotrzebowanie rzepaku ozimego 
siewy rzadkie (60 nasion na 1 m2) były najbardziej plonotwórcze (tab. 2). Warto 
również podkreślić, iż w warunkach optymalnego terminu siewu nie udowodniono 
związku pomiędzy zagęszczeniem łanu a plonowaniem rzepaku ozimego (tab. 3).  

Istotniejszą interakcję gęstości siewu z odmianą opisuje rysunek 4. U odmian 
Kronos F1 i Kaszub F1z najkorzystniejsze dla plonu było zagęszczenie roślin 
uzyskiwane z wysiewu 60 i 120 nasion na 1 m2. Zwiększenie gęstości wysiewu do 
180 nasion na 1 m2 powodowało obniżenie plonu nasion z 1 ha o 230 kg (odmiana 
mieszańcowa złożona) i 325 kg (odmiana mieszańcowa zrestorowana). Odmiana 
Contact plonowała najkorzystniej przy wysiewie 120–180 nasion na 1 m2 —  
w siewie rzadszym była zdecydowanie najmniej wydajna (rys. 4).  
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Rys. 4. Wpływ gęstości siewu na plonowanie różnych form hodowlanych rzepaku ozimego 
(średnia z 3 lat) — The effects of sowing density on seed yield of winter oilseed rape 
cultivars (average for 3 years) 

Dyskusja 

W badaniach COBORU (2007) odmiany Kronos F1 i Kaszub F1z plonowały  
w latach 2004–2005 o 9 i 15% wyżej od odmiany Contact. Podobne relacje  
w plonowaniu pomiędzy odmianami heterozyjnymi Kronos F1 i Kaszub F1z a popu-
lacyjną Contact wystąpiły w badaniach własnych.  

Ścisłe badania polowe wykazują, iż rzepak plonuje najobficiej z siewów 
wykonywanych w terminach, które Dembiński (1983) określił już kilkadziesiąt lat 
temu jako optymalne dla odmian tradycyjnych i bezerukowych. Skutkiem 
opóźnienia pory siewu form podwójnie uszlachetnionych: Star, Jantar, BKH 180, 
MAH 181 i 281, w warunkach południowo-zachodniej Polski, była obniżka plonu 
wynosząca średnio 26 kg nasion na każdy dzień opóźnienia, a w warunkach 
północno-wschodniej Polski — odpowiednio 38 kg nasion (Jasińska i in. 1985, 
Budzyński i in. 1986). Odmiana Ceres w badaniach olsztyńskich obniżała plon 
nawet o 50 kg dziennie, czyli ok. 350 kg na każdy tydzień przesunięcia terminu 
siewu (Budzyński 1990). Muśnicki (1989) w analogicznych badaniach udowodnił 
mniejszą zmienność plonu nasion z optymalnych siewów w porównaniu z opóź-
nionymi i późnymi. Nowsze badania Wójtowicza i Wielebskiego (2001) z formami 
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POH 495 i POH 595 (dwuzerowe mieszańce złożone) udowodniły jeszcze większy 
zakres obniżki plonu nasion.  

Termin siewu wydaje się być czynnikiem nadal silnie kształtującym zbiory 
nasion w kraju, bowiem z badań ankietowych przeprowadzonych w latach  
1992–1995 (Wałkowski i in. 1996) oraz 2001–2004 (Budzyński i in. 2005b) 
wynika, że tylko, odpowiednio: 35–42 i 46% plantacji zakładanych jest w terminie 
agrotechnicznie poprawnym.  

W badaniach własnych opóźnienie terminu siewu, niezależnie od odmiany  
i gęstości siewu, powodowało obniżenie plonu średnio o ok. 48 kg nasion na każdy 
dzień opóźnienia, w stosunku do terminu najwcześniejszego (12 sierpnia). 
Szczególnie negatywnie skutki opóźnienia terminu siewu (spadek plonu nasion  
o 76 kg·ha-1 na 1 dzień) wystąpiły w sezonie o najbardziej testujących warunkach 
zimowania (2002/2003). Nie udowodniono różnej reakcji badanych form hodowla-
nych (odmiana populacyjna, mieszańcowa złożona oraz zrestorowana) na opóźnie-
nie pory siewu. 

Muśnicki i Budzyński (2005) podają, że optymalne zwarcie łanu, jesienią  
po wschodach, winno wynosić 80–100 roślin (odmiany populacyjne) i 60 roślin 
(odmiany mieszańcowe) na 1 m2. Badania polowe Muśnickiego (1989) wykazały, 
iż zwiększenie ilości wysiewu z 80–120 nasion na 1 m2 do 200 nie spowodowało 
jeszcze istotnego spadku plonu odmiany populacyjnej. Dopiero przy zwiększeniu 
gęstości wysiewu do 250–350 nasion na 1 m2 plony załamały się istotnie. Duże zdol-
ności kompensacyjne rzepaku zasianego w różnej gęstości podkreślają także badania 
Budzyńskiego (1986). Wielebski i Wójtowicz (1998) dowiedli, że optymalną gęs-
tością wysiewu dla odmian populacyjnych (Bor, Mar, Leo, Polo) jak i mieszań-
cowych złożonych (Synergy) było 80 nasion na 1 m2. W późniejszych badaniach 
autorzy wykazali już różną reakcję odmian rzepaku ozimego na gęstość siewu 
(Wielebski i Wójtowicz 2001b). W przypadku odmiany Bor korzystniejszy dla 
plonu okazał się wysiew 40 nasion; odmian Silvia, Kana i Synergy/POH 798 — 80 
nasion, zaś odmiany Marita — 120 nasion na 1 m2. Warto jednak podkreślić,  
iż zwiększenie gęstości wysiewu do 160 nasion na 1 m2 nie skutkowało istotnym 
obniżeniem plonu nasion (Wielebski i Wójtowicz 1998, 2001b). W badaniach nad 
formą POH 595 (forma mieszańcowa złożona) autorzy wykazali, iż wysiew 70 nasion 
na 1 m2 jest najbardziej plonotwórczy (Wielebski i Wójtowicz 1999, 2001a).  

W badaniach własnych odmiana populacyjna (Contact) plonowała najwyżej  
w warunkach wysiewu 120–180 kiełkujących nasion na 1 m2 poletka. Wysiew  
60 nasion na 1 m2 powodował u tej odmiany, istotne (o 185 kg·ha-1) obniżenie 
plonu nasion. U odmian mieszańcowych Kaszub F1z i Kronos F1 korzystniejsze dla 
plonowania były wysiewy rzadsze: 60 lub 120 nasion na 1 m2. Zwiększenie gęstości 
wysiewu do 180 nasion na 1 m2 powodowało obniżenie plonu nasion z 1 ha o 230 kg 
(odmiana mieszańcowa złożona) i 325 kg (odmiana mieszańcowa zrestorowana). 
Warto również podkreślić, iż w warunkach optymalnego terminu siewu nie udo-
wodniono związku pomiędzy gęstością siewu a plonowaniem rzepaku ozimego. 
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Wnioski 

1. Największą wydajnością (6,28 Mg·ha-1) charakteryzowała się odmiana mie-
szańcowa zrestorowana Kronos F1, przewyższając plonem odmianę mieszań-
cową złożoną Kaszub F1z o 320 kg·ha-1 i populacyjną Contact o 800 kg·ha-1. 

2. Opóźnienie terminu siewu o każdy dzień (w zakresie od 12 sierpnia do  
2 września) powodowało spadek plonu nasion o ok. 48 kg. Szczególnie 
negatywne skutki opóźnienia siewu wystąpiły po ostrej zimie testującej 
zimotrwałość rzepaku. Nie udowodniono różnej reakcji badanych form 
hodowlanych na opóźnienie terminu siewu.  

3. Najkorzystniejsza dla plonu była rzeczywista obsada roślin przed zbiorem ok. 
68 szt.·m-2 uzyskana z wysiewu 120 nasion na 1 m2. W warunkach dobrego  
i równomiernego zaopatrzenia w wodę w okresie wiosennej wegetacji siewy 
rzadkie (60 nasion na 1 m2), gwarantujące zwartość łanu w czasie dojrzewania 
na poziomie 46 roślin na 1 m2 były najkorzystniejsze. 

4. U odmian mieszańcowych najkorzystniejsze dla plonu było zagęszczenie 
roślin uzyskiwane z wysiewu 60 i 120 nasion na 1 m2. Zwiększenie gęstości 
wysiewu do 180 nasion na 1 m2 powodowało obniżenie plonu nasion z 1 ha  
o 230 kg (Kaszub F1z) i 325 kg (Kronos F1). Wysiew 120–180 nasion na 1 m2 
gwarantował najwyższe plonowanie odmiany populacyjnej Contact.  
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