
Sprawozdanie - Technologia uprawy rzepaku ozimego w sezonie 2017/2018 

na Polu Doświadczalno -Wdrożeniowym w Pożogu II. 

 

1. Przebieg wegetacji rzepaku ozimego na polu doświadczalno-wdrożeniowym w 

Pożogu II. 

Zabiegi uprawowe i siew przeprowadzono gdy uwilgotnienie gleby było dość dobre. 

Średni opad w sierpniu wyniósł 73 mm i był zbliżony do średniej z wielolecia. Wschody były 

wyrównane. We wrześniu pogoda była dość chłodna z częstymi ulewnymi opadami. Wpłynęło 

to znaczne na wyhamowanie wegetacji. Dopiero pod koniec września rośliny osiągnęły fazę 4-

6 liści. W tym czasie na polu odnotowano również dużą presje ze strony śmietki kapuścianej i 

chowacza galasówka. W połowie października zastosowano nawozy dolistnie w celu 

przyśpieszenia wegetacji. Cała ochrona jesienna w wyniku dość niesprzyjającej pogody była 

mocno utrudniona. W okresie zimowym na terenie woj. lubelskim warunki były bardzo 

zróżnicowane. W pierwszym okresie zimy na naszym terenie wystąpiły dość wysokie 

temperatury znacznie przekraczające średnie z wielolecia. Szczególnie okres od drugiej połowy 

grudnia do pierwszej dekady stycznia był bardzo ciepły, co spowodowało przedłużoną 

wegetację roślin oraz rozwój chorób grzybowych. Od drugiej dekady stycznia nastąpiło 

ochłodzenie co spowodowało zahamowanie wegetacji a temperatury okresowo spadały do  

-10oC. Taka zmienna pogoda utrzymywała się do początku trzeciej dekady lutego. Od tego 

czasu zaczęło napływać bardzo mroźne powietrze z nad Skandynawii. W okresie od 25 lutego 

do 4 marca temperatury spadały do -20 przy średniej okrywie śniegowej na poziomie ok. 5 cm. 

Mimo niewielkiej osłony śniegowej rośliny na ogół przetrwały ten okres w zadowalającym 

stanie. Od początku kwietnia nastąpiła zmiana pogody. Temperatury były bardzo wysokie, a 

rośliny korzystały jeszcze z zapasów wody po zimie. Rośliny rozwijały się bardzo szybko i 

intensywnie. Poszczególne fazy rozwojowe przebiegały bardzo szybko co wymuszało 

precyzyjne dostosowanie zabiegów ochrony roślin, szczególnie fungicydowych. Nie 

odnotowano w tym okresie dużego nalotu chowaczy łodygowych w porównaniu do lat 

ubiegłych.  W drugiej połowie kwitnienia, rośliny zaczęły odczuwać niedobory opadów. 

Nieznacznie odbiło się to na zawiązywaniu łuszczyn. Słodyszek oraz szkodniki łuszczycowe 

wystąpiły ze średnią intensywnością. Odnotowano dość wysoką presję ze strony zgnilizny 

twardzikowej. W czerwcu znowu temperatury znacznie przewyższały średnią z wielolecia. 

Dodatkowo brak opadów tym w okresie powodował że roślinom mogło brakować wody do 

nalewania nasion. Intensywne opady deszczu pojawiły się dopiero w okresie dojrzewania. 

Lipiec był miesiącem bardzo deszczowym co wymusiło dłuższe oczekiwanie na zbiór. Plony 

były wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 25 % 

 

Technologia uprawy rzepaku ozimego na polu DW LODR-u. 

Kolekcja odmian rzepaku ozimego na polu doświadczalno – wdrożeniowym w sezonie 

2017/2018 składała się z 8 odmian. Siew przeprowadzono siewnikiem Poznaniak o szerokości 

3 m z redlicami stopkowymi. Nasiona zostały wysiane w rozstawie rzędów co 24 cm. Norma 

wysiewu wynosiła 50 nasion/m2. Doświadczenie miało charakter łanowy, wielkość poletek w 

założeniu i do zbioru: 1000 m2.  

 



Rodzaj zabiegu Data zabiegu Termin zabiegu lub 
Faza rozwojowa 
rośliny uprawnej w 
skali BBCH 

Uprawa: 
Zbiór przedplonu (pszenica ozima) 
Talerzówka  
Orka siewna   
Agregat uprawowy  

 
17.08.2017 r. 
18.08.2017 r. 
24.08.2017 r. 
25.08.2017 r. 

 
 
- 
- 
- 

Siew:  25.08.2017 r. - 

Nawożenie: 
Jesienne:  
1. 1. N - 23 kg/ha; P2O5 - 66 kg/ha; K2O - 93 kg/ha w  formie Yara 

Mila 7-20-28, 
2. N - 30 kg/ha w formie Mocznika  
Wiosenne:  
1. SO3 -70  kg/ha, MgO - 35 kg/ha w formie Kizerytu  
2. N - 105 kg/ha w formie Saletrosanu 
3. N - 96 kg/ha w formie Saletry amonowej  
Dolistne: (łączone z zabiegami fungicydowymi lub 
insektycydowymi): 
1. Siar. Mg-10 kg/ha + Solubor- 2kg/ha  
2. Siar. Mg-10 kg/ha + Basfoliar 36 Extra - 5 l/ha 
2. Siar. Mg-10 kg/ha + Basfoliar 6-12-6 - 6 l/ha + Adob Bor 1,5 l/ha  
3. Siar. Mg-10 kg/ha + Basfoliar 36 Ex- 6 l/ha + Adob Bor 1,5 l/ha 
4. Megafol - 1l/ha  
6. Megafol - 1l/ha 

 
 
23.08.2017 r. 
 
23.08.2017 r. 
 
26.03.2018 r. 
26.03.2018 r 
05.04.2018 r. 
 
 
28.09.2017 r. 
16.10.2017 r. 
14.04.2018 r. 
20.04.2018 r. 
22.04.2018 r. 
10.05.2018 r. 

 
 
przedsiewne 
 
przedsiewne 
 
ruszanie wegetacji 
ruszanie wegetacji 
BBCH - 29 
 
 
BBCH - 14 
BBCH - 16 
BBCH - 32 
BBCH - 53 
BBCH - 55 
BBCH - 69 

Ochrona roślin : 
HERBICYDY  
1. Navigator 360 SL - 0,3 l/ha + Metazanex 500 SC-1,25 l/ha 
2. Agil 100 EC - 1 l/ha 
FUNGICYDY  
1. Tilmor 240 EC - 0,75 l/ha 
2. Toprex 375 SC - 0,5 l/ha 
3. Propulse 250 SE - 1 l/ha 
INSEKTYCYDY 
1. Inazuma 130 WG - 0,3 kg/ha 
2. Nurelle D 550 EC - 0,6 l/ha 
3. Inazuma 130 WG - 0,2 kg/ha 
4. Avaunt 150 EC - 0,17 kg/ha 
5. Proteus 110 OD - 0,6 l/ha 
6. Mospilan 20 SP - 0,12 kg/ha 

 
 
19.09.2017 r 
26.09.2017 r. 
 
28.09.2018 r. 
14.04.2018 r. 
30.04.2018 r. 
 
19.09.2017 r. 
16.10.2017 r. 
14.04.2018 r. 
20.04.2018 r. 
30.04.2018 r. 
10.05.2018 r. 

 
 
BBCH - 13 
BBCH - 14 
 
BBCH - 14 
BBCH - 32 
BBCH - 65 
 
BBCH - 11 
BBCH - 16 
BBCH - 32 
BBCH - 53 
BBCH - 65 
BBCH - 69 

Zbiór 23.07.2018 r.  

 

 

 

 



Plony rzepaku ozimego z kolekcji odmian: 

L.p. 
Odmiana 

wilgotność przy 
zbiorze [%]  

Plon przy 9 % 
wilgotności [dt/ha] 

1 SY lowa 5,30  69,04 

2 Atora 6,80  67,85 

3 Popular 6,20  66,82 

4 ES IMPERIO 6,20  66,07 

5 Bayer INV 1022 6,00  65,51 

6 SyFlorida 5,70  64,50 

7 Einstein 6,80  58,60 

8 ES VALEGRO 6,00  49,78 

 średnia 6,13  63,52 

 

Oprac. Krzysztof Kurus 


