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Rzepak ozimy uprawiano tradycyjnie w szerokiej rozstawie rzędów 

opielając go ręcznie lub mechanicznie. Za optymalną dla plonu nasion 

uważano rozstawę 30-40 cm [6, 13, 18, 19] z odchyleniami zacieśniają- 

cymi ją do 25-30 cm [11, 14] lub rozszerzającymi do 45-50 cm w bardzo 

dobrych warunkach środowiskowych [4, 12, 15]. Wyrażano również po- 
gląd, że w podanych granicach rozstawa rzędów tylko nieznacznie wpły- 

wa na plon nasion [16, 20, 21]. Zależy ona przede wszystkim od inte- 
rakcji rozstawy rzędów z ilością wysiewu a ponadto od warunków sie- 

dliska i czynników agrotechnicznych [3, 15]. 

Z wprowadzeniem zbioru dwufazowego zacieśniono rozstawę rzędów 

do 25-35 em, aby rzepak nie opadał w międzyrzędzia, lecz utrzymywał 

się na wysoko pozostawionej ścierni i prędzej przesychał [1]. Przy zbio- 
rze kombajnem z pnia zalecano zawężenie rozstawy na 25-30 cm w celu 

uzyskania roślin o cieńszych łodygach stawiających mniejszy opór kosie 

kombajnu [2]. 
Rzepak siany w rozstawie 25-35 cm wymaga jednak pracochłonnego 

pielęgnowania ręcznego lub mechanicznego. Dopiero herbicydy nie usz- 

kadzające rzepaku pozbawiły szeroką rozstawę rzędów uzasadnienia. Sto- 

sując herbicydy uzyskano plony nie różniące się istotnie w rozstawie 

wąskiej co 18 cm i szerokiej co 40 cm [22]. 

W północnej Szwecji o ostrych zimach siew wąskorzędowy daje więk- 

sze plony, a w południowej Szwecji o łagodnym przebiegu zimy daje 

mniejsze plony niż siew szerokorzędowy [3]. W Szlezwiku - Holsztynic, 
w klimacie o wysokiej względnej wilgotności powietrza, rzepak zasiany
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w wąskie rzędy co 15 cm, podlega silnie chorobom grzybowym wskutek 

niedostatecznej aeracji wąskich międzyrzędzi i plonuje gorzej niż w roz- 

stawie 40 cm [5, 18]). Zatem wpływ rozstawy rzędów na plon kształtuje 

się odmiennie w zależności od klimatu. 

Ilość wysiewu 6-8 kg/ha uważa się w polowej uprawie w dobrych wa- 

runkach za optymalną. Zmniejszenie wysiewu do 3 kg/ha daje wyższe 

plony tylko w latach o warunkach wybitnie sprzyjających rzepakowi. 

Gęste siewy ponad 12 kg/ha zwykle obniżają plony [7, 20-22]. 

W Polsce zaczęto stosować siew wąskorzędowy najwcześniej w Szcze- 

cińskim Zjednoczeniu PGR z braku siły roboczej do wykonania zabie- 

gów pielęgnacyjnych [7]. 

CEL, METODA I OPIS DOŚWIADCZEŃ 

Celem referowanych doświadczeń było zbadanie, czy w warunkach 

klimatycznych charakterystycznych dla dzielnicy Wielkich Dolin można 

zastąpić siew szerokorzędowy wąskorzędowym przy różnych sposobach 

pielęgnowania rzepaku. W RZD Przybroda, położonym w tej dzielnicy 

klimatycznej, przeprowadzono 3-letnie doświadczenia polowe, w których 

porównywano siew wąskorzędowy co 12,5 cm z szerokorzędowym co 

33 i 50 cm — z mechanicznym pielęgnowaniem o różnej intensywności, 

z chemicznym pielęgnowaniem oraz bez pielęgnowania. Mechaniczne pie- 

lęgnowanie w rozstawie 12,5 cm ograniczało się do bronowania rzepaku 

na wiosnę a w rozstawach 33 i 50 cm polegało na mechanicznym piele- 

niu jesienią z poprawką ręczną zaś na wiosnę na bronowaniu i mecha- 

nicznym pieleniu z poprawką ręczną. Przy chemicznym pielęgnowaniu 

stosowano 4 1 Treflanu EC 2 przed siewem rzepaku pod glebogryzarkę 

oraz 2 kg Mesoranilu 50 WP bezpośrednio po siewie — w 600 1 wody. 

Siew rzędowy w rozstawie 33 cm z pełnym pielęgnowaniem reprezen- 

tował w tym porównaniu tzw. tradycyjny sposób uprawy rzepaku oz. 

w rozstawie 30-35 cm. Rozstawa 50 cm, rzadko stosowana w praktyce, 

służyć miała poznaniu reakcji rzepaku na dalsze rozszerzenie rozstawy 

rzędów. Przeprowadzono 2 serie doświadczeń: jedną po grochu zalicza- 

nym do najlepszych przedplonów, drugą po jęczmieniu jarym nalezacyin 

do grupy gorszych przedplonów rzepaku, jakimi są zboża. 

Doświadczenia zakładano metodą bloków losowych w układzie nieza- 

leżnym. Istotność różnie międzyobiektowych oceniano testem t. Neajmniej- 

sze istotne różnice podano przy P = 0,05. Doświadczenia ulokowano na 

glebach w pełni przydatnych pod uprawę rzepaku oz. [17]. Stosowano 

nawożenie oraz zabiegi uprawowe i ochronne normalnie zalecane w u- 

prawie rzepaku oz. [8].
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( WARUNKI METEOROLOGICZNE 

W latach badań (1973-1976) zimy 1974 i 1975 były łagodne zaś zima 

1976 była ostra, co pozwoliło sprawdzić oddziaływanie rozstawy rzędów 

w odmiennych warunkach pogody. Na ogół warunki meteorologiczne u- 

kładały się pomyślnie dla rzepaku, bo nawet w 1976 r. po ostrej zimie 

plony były wysokie. 

WYNIKI 

Przy wysiewie 8 kg/ha nasion o masie 1000 nasion wynoszącej 5 g 

przypada teoretycznie na 1 mb zasianego rzędu 80 nasion w rozstawie 

rzędów co 50 cm, — 53 nasiona w rozstawie 33 cm a tylko 20 nasion w 

rozstawie rzędów co 12,5 cm. Przy tej samej ilości wysiewu rośliny w 

rzędzie są zatem w rozstawie 50 cm teoretycznie 4-krotnie a w rozsta- 

wie 33 ст 2,5-krotnie bardziej zagęszczone niż w rozstawie 12,5 cm. 

Zwiększa to konkurencję roślin w rzędzie przy szerokiej ich rozstawie. 

Mniejsze zagęszczenie roślin w rzędzie w siewie wąskorzędowym po- 

winno tę walkę łagodzić i przeciwdziałać wydłużaniu się łodygi przed zi- 

mą oraz wyniesieniu pąka wierzchołkowego ponad powierzchnię ziemi. 

Pomiary wykonane przy zahamowaniu wegetacji rzepaku przed zimą 

potwierdziły, że wyniesienie pąka wierzchołkowego było tym mniejsze 

(istotnie) im rozstawa rzędów była węższa — zarówno po grochu jak i po 

jęczmieniu. Natomiast średnica szyjki korzeniowej była po obydwu 

przedplonach tym większa im rozstawa była bardziej zacieśniona (tab. 1). 

Tabela 1 

Średnica szyjki korzeniowej i wyniesienie pąka wierzchołkowego ponad powierzchnię 

ziemi w mm w stanowisku po grochu i po jęczmieniu jarym bez względu na sposób 

pielęgnowania (1974—1976) 

  

Średnica szyjki korzeniowej Wyniesienie pąka wierz- 

  

  

  

Rozstawa rzędów rzepaku w mm po chołkowego rzepaku w mm 

cm po 

grochu jęczmieniu - — 
grochu jeczmieniu 

12,5 5,83 5,26 34,2 29,2 

33 5,28 4,57 37,4 32,6 

50 4,75 4,24 44,2 37,4 

NIR P = 0,05 0,38 0,38 2,7 2,8 
  

Rośliny były zatem lepiej przygotowane do przezimowania w wąskiej 

rozstawie (12,5 cm) niż w szerokich rozstawach (33 i 50 cm). Świadczą 

o tym mniejsze ubytki roślin podczas zimy w rozstawie 12,5 cm niż w
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szerszych rozstawach (tab. 2). Były one zwłaszcza po ostrej zimie 1976 r. 
istotnie znacznie mniejsze w siewie wąskorzędowym co 12,5 cm niż w 
tradycyjnym siewie co 33 cm jak i przy najszerszej rozstawie 50 cm, 
zarówno po grochu jak i po jęczmieniu. 

Tabela 2 

Ubytki roślin rzepaku oz. podczas zim łagodnych (1974 i 1975) oraz podczas zimy ostrej (1976) 
po 2 przedplonach w % liczby roślin przy zahamowaniu wegetacji jesiennej 
  

  

  

  

1974 i 1975 1976 

Sposoby pielęgnacji Rozstawa ubytki roślin rzepaku w % po: 
cm 

grochu jęczmieniu grochu jęczmieniu 

Bez pielęgnowania 12,5 4,8 4,0 36,8 38,2 
33 6,6 6,5 43,6 47,7 
50 8,2 9,5 54,7 51,5 

Brona wiosną 12,5 2,9 4,2 38,0 36,5 

Pełne pielęgnowanie* 33 4,9 6,6 46,9 44,4 
50 7,4 8,0 55,2 49,1 

Chemiczne pielęgnowanie 12,5 7,0 7,4 34,3 37,8 
33 11,8 8,4 46,5 44,4 
50 16,2 8,1 56,7 52,7 

NIR P= 0,05 6,37 3,68 6,60 7,18 

Średnie dla rozstawy 12,5 4,9 5,2 36,4 37,5 
33 7,8 7,2 48,7 45,5 

50 10,6 8,5 35,5 51,1 

NIR P= 0,05 3,68 1,48 3,80 4,14 
  

* Jesienią opielacz z poprawką ręczną, wiosną brona + opielacz z poprawką ręczną. 

Uogólniając można stwierdzić, że im rozstawa rzędów jest węższa 
przy tej samej ilości wysiewu 8 kg/ha, tym średnica szyjki korzeniowej 
jest większa a wyniesienie pąka wierzchołkowego nad powierzchnię zie- 
mi jest mniejsze, co wywiera dodatni wpływ na przezimowanie rzepaku 
i wyraża się mniejszymi ubytkami roślin w siewie wąskorzędowym pod- 

"czas zimy. 

PLONY NASION \ 

Po grochu w przedplonie plony nasion rzepaku z rozstawy rzędów co 
12,5 cm, po łagodnych zimach nie różniły się istotnie od plonu nasion z 
tradycyjnego sposobu siewu. Natomiast po ostrej zimie oraz średnio za 
3 lata plony nasion były istotnie większe w rozstawie 12,5 cm we wszyst- 
kich wariantach pielęgnowania niż w tradycyjnym sposobie uprawy przy
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rozstawie 33 cm z pelnym pielegnowaniem. Zatem tradycyjny siew sze- 
rokorzędowy z pełnym pielęgnowaniem w stanowisku po grochu można 

zastąpić siewem wąskorzędowym z chemicznym pielęgnowaniem lub bro- 

nowaniem wiosennym lub bez pielęgnowania, jeżeli rola jest czysta i 

sprawna a agrotechnika poprawna (tab. 3). 

Tabela 3 

Plony nasion rzepaku po grochu i po jęczmieniu jarym w zależności od sposobów pielęgnowania 

i rozstawy rzędów | 
  

Plony nasion — q z ha 
  

Rozstawa 
  

  

Sposoby pielęgnacji cm po grochu po jęczmieniu 

1974 1975 1976 x 1974 1975 1976 x 

Bez pielęgnowania 12,5 32,8 44,8 37,4 38,3 213 30,4 34,6 28,8 

33 31,7 43,5 32,1 35,8 21,4 27,6 33,8 27,6 

50 30,7 424 29,5 34,2 19,8 26,7 29,3 25,3 

Brona wiosna 12,5 33,1 44,8 36,9 38,3 21,0 30,2 35,0 28,7 

33* 32,0 44,4 34,7 37,0 25,3 30,5 31,5 29,1 

Pelne pielegnowanie 50* 30,6 411 29,3 33,7 24,5 29,2 25,0 26,3 

Chemiczne pielegnowanie 12,5 33,6 45,1 38,0 38,9 23,3 31,9 34,8 30,0 

33 32,1 43,1 35,2 36,8 23,2 32,6 33,9 29,9 

50 30,2 41,3 32,7 34,7 23,8 30,5 30,4 28,2 

МТВ Р= 0,05 (2,37) 247 0,69 1,11 2,92 2,203 0,83 1,21 

Srednie dla rozstawy 12,5 33,2 44,9 37,4 38,5 21,9 30,8 34,8 29,2 

33 31,9 44,0 34,0 36,4 23,3 30,2 33,1 28,9 

50 30,5 41,6 30,5 34,2 22,7 28,2 28,2 26,6 

МВ Р = 0,05 1,37 1,43 0,40 0,64 (1,31) 1,27 0,48 0,70 
  

* Jesienią opielacz z poprawką ręczną, wiosną brona +- opielacz z poprawką ręczną. 

W rozstawie rzędów co 50 cm we wszystkich wariantach pielęgno- 

wania plony były zawsze mniejsze (istotnie lub nieistotnie) a bez wzgle- 

du na sposób pielęgnowania istotnie mniejsze niż w obydwu węższych 

rozstawach. 

Po jęczmieniu w przedplonie rzepak uprawiany w rozstawie 33 cm 

sposobem tradycyjnym z pełnym pielęgnowaniem: w 1974 r. plonował 

istotnie znacznie wyżej, w 1975 r. —na poziomie nie różniącym się istot- 

nie, a w 1976 r. — istotnie niżej niż uprawiany w rozstawie 12,5 cm przy 

3 sposobach pielęgnowania. Średnie z 3 lat wykazały, że rzepak upra- 

wiany sposobem tradycyjnym w rozstawie 33 cm z pełnym pielęgnowa- 

niem plonował w granicach błędu z rzepakiem w rozstawie 12,5 cm 

w 3 wariantach pielęgnowania. Rozpatrując xształtowanie się plonów 

rzepaku w rozstawie 12,5 cm, przy różnych sposobach pielęgnowania,
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zauważyć można tendencję do wyższych plonów w tej rozstawie tylko 
przy chemicznym pielęgnowaniu, co wskazywałoby na celowość stoso- 
wania herbicydów w rzepaku uprawianym wąskorzędowo po jęczmieniu 
jarym. 

Bez względu na sposób pielęgnowania plon nasion z rozstawy 50 cm 
nie różnił się istotnie od plonów z obydwu węższych rozstaw tylko w 
1974 r., natomiast w pozostałych latach był on istotnie mniejszy. W roz- 
stawie 50 cm plony były najniższe (tab. 3). 

Analiza elementów struktury plonów wykazała, że masa 1000 nasion 
nie różniła się istotnie i zarówno po grochu jak i po jęczmieniu wyno- 
siła 5,26 g. Nie zmieniała się rówmież istotnie liczba nasion w łuszczynie. 
W serii doświadczeń po grochu w łuszczynie było średnio 19,8 nasion a 
po jęczmieniu 18,6 nasion. Liczba roślin rzepaku przy zbiorze była za- 
wsze większa w wąskiej rozstawie rzędów (12,5 cm) niż w siewie trady- 
cyjnym co 33 cm z pełnym pielęgnowaniem. Liczba łuszczyn na 1 rośli- 
nie zmniejszała się przy zawężeniu rozstawy rzędów, co tłumaczy się 
większym zwarciem roślin w łanie. Liczba łuszczyn na 1 m2 w stano- 

  

  

  

Tabela 4 

Wybrane elementy struktury plonów rzepaku ozimego (1974—1976) 

Liczba Liczba Liczba 

roślin łuszczyn na łuszczyn na 
kimtawa $ by piel i na 1 m? 1 roślinie 1 m? п posoby pielegnowania 

groch  jęcz- groch  jęcz- groch  jęcz- 

mień mień mień 

33 pełne pielęgnowanie jesienią 

i wiosną 100 100 100 100 100 100 

12,5 — bez pielęgnowania 110 113 97 80 104 93 

12,5 wiosną brona 109 114 98 80 108 100 

12,5 chemiczne 110 112 96 96 108 104 
  

wisku po grochu wzrastała przy zawężeniu rozstawy rzędów, natomiast 
w stanowisku po jęczmieniu różnice nie były istotne, a pod wpływem 
pielęgnowania chemicznego wystąpiła tylko tendencja do wzrostu liczby 
łuszczyn (tab. 4). 

WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA NASION 

Zawartość tłuszczu nie różniła się istotnie w porównywanych obiek- 
tach a w zależności od rozstawy różnice były również nieistotne. Procent
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Tabela 5 

Zawartość tłuszczu i plon tłuszczu rzepaku uprawianego po dwóch przedplonach (średnie z lat 

1974—1976) 

Zawartość tłuszczu Plon tłuszczu 

Sposoby pielęgnowania Rozstawa % kg z ha 
cm 

po grochu po jęczmieniu po grochu po jęczmieniu 

Bez pielęgnowania 12,5 46,0 47,8 1599 1238 

33 46,2 47,6 - 1496 1185 

50 45,5 47,5 1414 1086 

Brona wiosną 12,5 46,1 47,9 1594 1235 

Pelne pielegnowanie* 33 45,7 47,7 1535 1258 

50 45,6 47,2 1407 1133 

Chemiczne pielegnowanie 125 45,8 48,2 1617 1306 

33 45,6 47,6 1522 1286 

50 45,4 47,4 1431 1212 

NIR P = 0,05 — — 91,8 53,1 

Średnie dla rozstawy 12,5 46,0 47,9 1603 1260 
33 45,8 47,6 1518 1243 

50 45,5 47,4 1417 1144 

NIR P = 0,05 — — 53,0 97,6 
  

* Jesienią opielacz z poprawką ręczną, wiosną brona -- opielacz z poprawką ręczną. 

tłuszczu po obydwu przedplonach wykazywał niewielką tendencję do 

wzrostu w miarę zacieśniania rozstawy (tab. 5). 

W stanowisku po grochu plony tłuszczu w pełni potwierdziły wnio- 

sek sformułowany na podstawie plonów nasion, że siew wąskorzędowy 

co 12,5 cm bez pielęgnowania lub z bronowaniem wiosennym albo z 

pielęgnowaniem chemicznym może również pod względem plonu tłu- 

szczu z powodzeniem zastąpić tzw. tradycyjny sposób uprawy z pełnym 

pielęgnowaniem w rozstawie 33 cm. 

Rozpatrując plony tłuszczu rzepaku uprawianego po jęczmieniu ja- 

rym można wykazać, że przy rozstawie 12,5 cm kształtowały się one na 

poziomie nie różniącym się istotnie od plonu tłuszczu z tradycyjnego 

sposobu uprawy w rozstawie 33 cm. Jednak przy rozstawie 12,5 cm i 

chemicznym pielęgnowaniu plon tłuszczu był istotnie większy niż przy 

bronowaniu wiosennym i bez pielęgnowania; pozwala to wnioskować, że 

w stanowisku po jęczmieniu jarym tradycyjny siew rzędowy w rozsta- 

wie 33 em można zastąpić siewem wąskorzędowym co 12,5 cm pod wa- 

runkiem stosowania chemicznego zwalczania chwastów. Zawartość biał- 

ka w nasionach rzepaku oznaczono w latach 1975-1976. Nie różniła się 
ona istotnie w zależności od sposobu pielęgnowania i rozstawy rzędów, 
zawartość białka w rzepaku po grochu w przedplonie wynosiła 22,5-23,0'/o
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a średnio dla rozstaw 22,7-22,8°/o, natomiast po jeczmieniu jarym 22,2- 
22,5°/o i Srednio dla rozstaw 22,4°/o. 

Plony słomy w obydwu seriach doświadczeń po grochu i jęczmieniu 
nie różniły się istotnie. Po grochu kształtowały się na poziomie 89 q 
z ha a po jęczmieniu na poziomie 65 q z ha (średnie z 3 lat). 

UWAGI KOŃCOWE 

Przy takiej samej ilości wysiewu (8 kg/ha) ubytki roślin podczas zim 
łagodnych, a zwłaszcza po ostrej zimie, były mniejsze przy wąskiej roz- 
stawie rzędów niż przy obydwu szerokich rozstawach, co należy uważać 
za zaletę siewu wąskorzędowego. 

Plony nasion, tłuszczu i słomy rzepaku były znacznie wyższe po gro- 
chu niż po jęczmieniu, co tłumaczy się odmienną wartością tych gatun- 

ków jako przedplonów rzepaku ozimego. Wskazuje na to również poten- 

cjalne zachwaszczenie rzepaku, które oznaczano jesienią i wiosną na po- 

letkach nie pielęgnowanych. Średnio z 3 lat w rzepaku nie pielęgnowa- 
nym było w jesieni na 1 m? 117 chwastów po grochu i 133 po jęczmieniu, 

a na wiosnę 67 po grochu i 89 po jęczmieniu, zatem potencjalne zachwa- 

szczenie było mniejsze po grochu niż po jęczmieniu. 

Po grochu w przedplonie rośliny rzepaku były średnio z 3 lat o 19% 

wyższe i bardziej podatne na wyleganie niż po jęczmieniu. W 1974 r. 

rzepak wskutek dużych opadów w okresie dojrzewania wyległ silnie po 

grochu, a po jęczmieniu nieznacznie się tylko pochylił. W rozstawie za- 

wężonej (z 50 do 12,5 cm) wysokość roślin była mniejsza a ich odporność 

na wyleganie większa. 

Plony nasion rzepaku po srochu w przedplonie z rozstawy 12,5 ст 

nie różniły się w poszczególnych latach istotnie od plonów z siewu tra- 

dycyjnego (co 33 cm) lub były nawet większe i to średnio z 3 lat o 3 do 

50/0, w zależności od sposobu pielęgnowania. Podobne wyniki uzyskano 

w Czechosłowacji [9, 10]. Jakkolwiek wyniki 3-letnich doświadczeń w 

stanowisku po grochu wykazały możliwość uzyskania nawet bez pielę- 

gnowania plonów nie mniejszych niż w tradycyjnym sposobie uprawy 

w rozstawie 33 cm z pełnym pielęgnowaniem, to jednak w praktyce by- 

łoby pewniej uprawiać rzepak po grochu z zastosowaniem herbicydów, 

ponieważ nie zawsze można przewidzieć stopień zachwaszczenia pola. 

Po jęczmieniu jarym plony rzepaku ozimego sianego w wąskie rzędy 

nie we wszystkich latach osiągnęły poziom plonów z uprawy sposobem 

tradycyjnym z pełnym pielęgnowaniem. Do uzyskania optymalnych plo- 

nów nasion i tłuszczu w siewie wąskorzędowym chemiczne zwalczanie 

chwastów po jęczmieniu jarym w przedplonie wydaje się być konieczne..
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WNIOSKI 

1. Im rozstawa rzędów jest węższa przy takiej samej ilości wysiewu 

8 kg/ha — tym średnica szyjki korzeniowej rzepaku jest większa a wy- 

niesienie pąka wierzchołkowego ponad powierzchnię ziemi jest mniejsze. 

Ubytki roślin podczas zimy w siewie wąskorzędowym są mniejsze niż 

w siewie szerokorzędowym. 

2. Tradycyjny siew rzepaku ozimego w rozstawie 30-35 cm z pel- 

nym pielęgnowaniem jesienią i wiosną można zastąpić siewem wąskorzę- 

dowym co 12,5 cm 

a) w stanowisku po grochu z chemicznym zwalczaniem chwastów 

lub bronowaniem wiosennym a nawet bez pielęgnowania, jeżeli przed- 

plon pozostawił rolę czystą i sprawną, 

b) w stanowisku po jęczmieniu jarym z chemicznym zwalczaniem 

chwastów. 
3. Siew wąskorzędowy nie obniża zawartości tłuszczu i białka w na- 

sionach. 
Przedstawione wnioski można uważać za miarodajne dla uprawy rze- 

paku ozimego w dzielnicy klimatycznej Wielkich Dolin w gospodar- 

stwach o wysokim poziomie agrotechnicznym, jaki wykazywał RZD Przy- 

broda. 
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Ф. Дембиньски, Ч. Мусъницки 

ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ РЯДКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УХОДУ НА УРОЖАИ ОЗИМОГО РАПСА 

Резюме 

В опытной станции Пшиброда, расположенной в климатической зоне Боль- 
ших Низменностей, в период 1974-1976 гг. сравнивали узкорядный сев озимого 
рапса в расстоянии рядков 12,5 см с широкерядным севом в расстоянии 33 

и 50 см, при одинаковой норме сева семян 8 кг/га, в условиях механического 

ухода с разной интенсивностью, химических мероприятий по уходу и без каких 
либо мероприятий по уходу. Были проведены две серии опытов: одна после 
гороха, считаемого одним из наилучших предшественников, а другая после яро- 
вого ячменя, причисляемого к худшим предшественникам рапса, как и вообще 
зерновые. 

Опыты показали, что чем уже расстояние между рядками при одинаковой 
норме сева 8 кг/га, тем болыше диаметр корневой шейки рапса и тем меньше 

выступание верхушечной почки над поверхностью почвы. Благоприятное вли- 

яние узкорядного сева на зимовку рапса выражается меныпими повреждения- 
ми растений во время зимы в узкоряднем, чем в широкорядном севе. Тради- 
ционный сев озимого рапса при расстоянии рядков 30—35 см, с полными меро- 
приятиями по уходу осенью и весной можно заменить узкорядным севом с рас- 
стоянием рядков 12,5 см: а) на местообитаниях после гороха, с химическим уни- 

чтожением сорняков или с весенним боронованием, или даже без какого-либо 
ухода, если предшественник оставил после себя чистую и производительную поч-
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By, 0) на местообитаниях после ярового ячмения с химическим уничтожением 
сорняков. Узкорядный сев не приводит к снижению процента масла и протеина 
в семенах. Полученные результаты можно считать положительными для воз- 
делывания озимого рапса в климатической зоне Больших Низменностей, в хо- 
зяйствах с высшим уровнем агротехники. 

F. Dembiński, C. Muśnicki 

EFFECT OF ROW SPACING AND CROP TREATMENT MEASURES 
ON WINTER RAPE YIELDS 

Summary 

At the Agricultural Experiment Station Przybroda, situated in the climatic 

zone of the Polish Great Plains, comparative field experiments were carried out 

in the period 1974-1976, including three row spacings: 12.5, 33 and 50 cm, and three 

crop treatment measures: mechanical of different intensity, chemical measures 

and without any measures. Two series of experiments were carried out: one after 

pea, regarded as the best forecrop and another after summer barley belonging, 

as all cereals, to inferior forecrops of rape. 

The experiments proved that, at the same seed rate of 8 kg per hectare, the 

narrower was the raw spacing the larger is the diameter of the root collar and 

the lower the elevation of the terminal bud above the ground surface. An advan- 

tageous effect of narrow spacing on rape hibernation manifests itself in lower 

plant losses during the hibernation. The traditional winter rape cultivation in 

30—35 cm spaces with autumn and spring mechanical crop treatment may be re- 

placed without risk of a yield drop, by that in 12.5 cm space: a) after pea with 

chemical weed control or spring harrowing and even without treatment, if the 

forecrop left the soil weed-free and in friable state, 2) after summer barley with 

chemical weed control. The narrow-space cultivation does not decrease the oil 

and protein content in rape seeds. 

The results obtained may be regarded as reliable in the winter rape cultivation 

in farms with a high agronomy level, situated in the climatic zone of the Polish 

Great Plains. 
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