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Szanowni Państwo,
Z rolniczego punktu widzenia rok 2022 już prawie się kończy. Zdecydowana większość prac polo-
wych już za nami. Dla plantatorów roślin oleistych to był bardzo ciekawy rok. Bardzo dobre zbiory rze-
paku, w granicach 3,8 mln ton. Rekordowe zasiewy soi, blisko 48 tys. ha, to wzrost o ok. 80% rok do 
roku. Słonecznik stał się hitem naszych pól. Zasiewy na poziomie 68 tys. ha to wzrost o ponad 200% 
w stosunku do roku ubiegłego. To też blisko 150 tys. ton nasion na naszym rynku. Zadajemy sobie 
pytanie, czy to jednorazowy fakt czy stała tendencja i słonecznik na dużej zagości na naszych polach. 
Jest to roślina, która może być atrakcyjna na słabszych stanowiskach i w warunkach powtarzających 
się niedoborów opadów zwłaszcza, że rynek na nasiona słonecznika jest. Nie mamy sygnałów żeby 
był problem ze zbytem nasion.
Szacujemy, że w tym sezonie zasiane zostało ponad milion hektarów rzepaku. Wschody były bar-
dzo różne. Jednak korzystne warunki w październiku – ciepło i opady spowodowały, że nawet póź-
no wschodzące rośliny wykształciły odpowiednią rozetę liściową, co daje szansę na przezimowanie 
plantacji. Ale ciepły październik sprzyjał też ogromnej presji szkodników, których obecnie dostępne 
środki ochrony roślin nie zwalczają w zadowalającym stopniu.
To, co nas plantatorów rzepaku niepokoi, to sytuacja na rynku. Myślę tu o spadających cenach nasion 
rzepaku. Wygląda na to, że jest to efekt napływu rzepaku z Ukrainy po zniesieniu przez UE na rok ceł 
na ukraińskie towary rolne. To źle, że w głównej mierze państwa graniczne, jak Polska czy Rumunia, 
przyjmują te towary, co przekłada się na destabilizację rynku i powoduje, że mamy tak niskie ceny.
Ten numer naszego kwartalnika wydajemy z myślą o konferencji, którą zorganizujemy 13 stycznia 
2023 r. w Poznaniu w ramach targów Polagra Premiery. Wybraliśmy temat „Rynek oleju i biodiesla, 
a stabilizacja produkcji rzepaku w Polsce i Europie”. Wszystkich plantatorów i naszych sympatyków 
serdecznie zapraszam na to wydarzenie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przytoczę wierszyk.
Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,  

jest taka moc, co smutek w radość przemienia,  
jest taka siła, co spełnia marzenia.  

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Pozdrawiam serdecznie,

Juliusz Młodecki 
Prezes Zarządu

Życzę Państwu dużo zdrowia i radości.

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, 
stół zastawiony, czekają tylko na 
pierwszą gwiazdkę. Oczywiście przy 
stole jedno dodatkowe, puste miejsce. 
Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla 
mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

***

- Jaka jest ulubiona kolęda świeżo 
upieczonych rodziców?
- Cicha noc.

***

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze 
prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej 
zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

***

Co robi matematyk w święta?
Zadania z gwiazdką.

***
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Szanowni Czytelnicy,

Jest mi niezmiernie miło oddać w Państwa ręce kolejne w historii naszego informatora 
wydanie specjalne „Naszego Rzepaku”, co było możliwe dzięki wsparciu Funduszu 
Promocji Roślin Oleistych. Można więc śmiało powiedzieć, że wydawnictwo, które 
trzymacie Państwo w rękach, jest od rolników dla rolników, wspierając w założeniu 
plantatorów roślin oleistych w ich codziennej pracy.

Przyjęty niedawno przez Komisję Europejską Krajowy Plan Strategiczny WPR będzie 
wprost wpływał na kierunki rozwoju polskiego rolnictwa w najbliższych latach. Nie jest 
przypadkiem więc, że temat ten jest wiodącym także dla bieżącego numeru „Naszego 
Rzepaku”. Rzepak jest i będzie kluczową uprawą oleistą w Polsce, więc warto zapo-
znać się tym, co ministerstwo rolnictwa przygotowało dla producentów w kontekście 
możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia na zrównoważoną ochronę plantacji. 
Zagadnienia te przybliżą Państwu nasi niezawodni eksperci z Instytut Ochrony Roślin.

Nie zapominajcie jednak w ferworze prac w gospodarstwie o swoim zdrowiu,  
które z pewnością wspierać będzie prawidłowo zbilansowana, zrównoważona  
dieta… z nieodzownym dodatkiem oleju rzepakowego. O jego roli i znaczeniu w na-
szym jadłospisie artykuł „Olej rzepakowy na talerzu zdrowego odżywiania”, czyli 
dlaczego powinniśmy na co dzień doceniać w naszej kuchni to, co tak staramy się  
promować na polskich polach.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Sonia Kamińska-Stępień

Redaktor Naczelna

KZPRiRB 
ul. Szkolna 2/4 pok. 403 
00-006 Warszawa 
e-mail: biuro@kzprirb.pl 
www.kzprirb.pl

Prezes Zarządu
Juliusz Młodecki 

Redaktor naczelna
Sonia Kamińska-Stępień 
ul. Szkolna 2/4 pok. 403 
00-006 Warszawa 
kom. 604 340 703 
e-mail: nasz.rzepak@gmail.com 
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Kontakty w regionach

OZPR lubelsko- 
-podkarpacko- 
-świętokrzyski
Arkadiusz Drabko
tel. 502 316 833
Marek Kałużyński 
tel. 604 061 580
Jan Błaszczuk
tel. 608 162 158

OZPR śląsko- 
-małopolski
Jerzy Hławiczka 
tel. 505 022 609
Jan Paweł Zachraj
tel. 698 452 227

OZPR pomorski, 
zachodniopomorski 
Krzysztof Galek 
tel. 600 949 318
Edward Sycz
tel. 513 171 695

OZPR opolsko- 
-dolnośląski
Krzysztof Gawęcki 
tel. 600 441 693
Łukasz Krechowiecki 
tel. 666 021 607
Marek Czerniak
tel. 500 069 199

OZPR mazowiecko- 
-podlaski
Arkadiusz Drabko
tel. 502 316 833
Jerzy Hławiczka 
tel. 505 022 609

OZPR wielkopolsko- 
-lubuski
Stanisław Matuszewski 
tel. 695 913 677
Irena Gościniak
tel. 605 695 781

OZPR kujawsko-
pomorski, warmińsko-
mazurski, łódzki
Juliusz Młodecki
tel. 602 397 220
Waldemar Michalak
tel. 660 323 088
Grażyna Leśna
tel. 607 573 522
Benedykt Ślęzak
tel. 502 671 519

Arkadiusz Drabko
Marek Kałużyński

Jan Błaszczuk

Krzysztof Gawęcki 
Łukasz Krechowiecki 

Marek Czerniak

Stanisław Matuszewski
Irena Gościniak

Juliusz Młodecki
Waldemar Michalak

Grażyna Leśna
Benedykt Ślęzak

Krzysztof Galek
Edward Sycz

Arkadiusz Drabko
Jerzy Hławiczka

Jerzy Hławiczka
Jan Paweł Zachraj

Sonia Kamińska-Stępień
Dyrektor Biura 
tel. 604 340 703 

Ewelina Spłocharska
Dyrektor KZPRiRB
tel. 882 133 153

Biuro KZPRiRB 
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ANALIZY RYNKU RZEPAKU

Rekordowe zbiory – rekordowy przerób?
Zgodnie z przedwynikowym szacunkiem Głów-
nego Urzędu Statystycznego w 2022 roku polscy 
rolnicy zebrali rekordowe 3,68 mln ton nasion rze-
paku, tj. o 15% więcej niż przed rokiem (3,19 mln 
ton) i  o  17% więcej niż w 2020 roku (3,12 mln ton). 
Za krajową podażą nasion wiernie podąża przerób 
rzepaku w kraju, gdzie oczywiście dominuje rodzi-
my surowiec. Zrzeszone w PSPO tłocznie w 2021 
roku przerobiły jak dotychczas rekordowe 3,28 
mln ton nasion. W pierwszym półroczu tego roku 
przerób rzepaku wyniósł 1,58 mln ton wobec 1,59 
mln ton, a więc minimalnie mniej, niż w pierwszych 
sześciu miesiącach poprzedniego roku. Jeśli jed-
nak spojrzymy już na trzeci kwartał okazuje się, że 
w 2022 roku członkowie PSPO przerobili 805 tys. 
ton, a więc prawie 60 tys. ton więcej niż w okresie 
lipiec-wrzesień 2021 roku. Nie będzie więc dużego 

zaskoczenia, jeśli w całym 2022 roku padnie kolej-
ny przerobowy rekord. 

Handel zagraniczny – górka za nami?
Import rzepaku w pierwszych 3 kwartałach bieżące-
go roku wyniósł ponad 690 tys. ton i był o 67% więk-
szy od wolumenu nasion sprowadzonego w analo-
gicznym okresie 2021 roku. Rzepak sprowadzany był 
do Polski przede wszystkim z Ukrainy (347 tys. ton), 
Australii (133 tys. ton), Czech (85 tys. ton), Rumunii 
(55 tys. ton), Słowacji (31 tys. ton) i Niemiec (24 tys. 
ton). Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu sezonowym, 
co chyba jest obecnie najbardziej interesujące, to 
w okresie lipiec-wrzesień br., a więc pierwszym 
kwartale dla sezonu 2022/2023 import rzepaku do 
Polski osiągnął 387 tys. ton wobec 158 tys. ton spro-
wadzonych do kraju w tym samym okresie sezonu 
2021-2022. Rekordowy pod tym względem spośród  

Aktualna sytuacja  
na rynku rzepaku  
w Polsce 

ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju

Rynek rzepaku jest obecnie bardzo dynamiczny. Na istotne zmiany w zakresie dostępności 
surowca na rynku europejskim wpłynęły zarówno wysokie zbiory na kontynencie, ale także 
na świecie, co oczywiście ma swoje bezpośrednie przełożenie na możliwości importowe. 
A jak wygląda sytuacja w samej Polsce? Tu swoje znacznie ma oczywiście wojna w Ukrainie, 
która zmieniła tradycyjne ścieżki eksportowe z tego kraju do Europy zachodniej. Na pełne 
podsumowanie 2022 roku, a tym bardziej bieżącego, dość wyjątkowego dla rzepaku sezonu 
przyjdzie jeszcze czas, ale spójrzmy na jego sytuację krajową, na „tu i teraz”, przez pryzmat 
liczb i statystyk, które są już w naszym zasięgu.

pierwszych dziewięciu miesięcy okazał się wrzesień, 
kiedy to zaimportowano do Polski ponad 191 tys. 
ton, z czego aż 94%, tj. 180 tys. ton, pochodziło 
z Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi dominowali pod 
tym względem także w sierpniu br., kiedy to rzepak 
ukraiński stanowił 88% ogółem wolumenu sprowa-
dzonego do kraju w tym miesiącu (ok. 140 tys. ton).

Czy ta nadwyżka importowa wyjechała z kra-
ju? Niekoniecznie, przynajmniej jeśli spojrzymy na 
pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Eksport rze-
paku z Polski do września włącznie osiągnął 213 
tys. ton, co oznacza, że był… mniejszy o 23% w po-
równaniu do jego wielkości w tym samym okresie 
2021 roku. Kluczowym odbiorcą nasion z Polski były 
Niemcy, gdzie trafiło ich ponad 90% (193 tys. ton). 
Nowy sezon 2022/2023 również nie zaczął się od 
jakichś rekordów w tym zakresie – od lipca do wrze-
śnia wyeksportowano bowiem nieco ponad 96 tys. 

ton wobec 173 tys. ton nasion, jakie wyjechało 
w analogicznym okresie poprzedniego sezonu.

Co dalej? 
Wydaje się, że ten sezon jest dla rzepaku wyjątko-
wy pod każdym względem. Nie wiadomo niestety 
póki co, kiedy zakończy się konflikt w Ukrainie, 
który utrudnia normatywne wyciąganie wniosków 
na przyszłość jeśli chodzi o podaż surowców rol-
nych z tego kraju. Wojna ma oczywiście wpływ na 
kierunki eksportowe i samą jego logistykę, co wi-
doczne jest szczególnie z perspektywy naszego 
kraju. Wydaje się jednak, że druga połowa sezonu 
przyniesie znacznie więcej spokoju, w szczególno-
ści, że perspektywy rynkowe, te krajowe, jak i ogól-
noeuropejskie, dla zagospodarowania produktów 
przerobu nasion są na 2023 rok dobre.   

Rysunek 1. Zbiory rzepaku w Polsce w ostatnich latach (źródło: GUS) Rysunek 2. Dynamika importu nasion rzepaku do Polski w 2022 roku (źródło: Ministerstwo Finansów)
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RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

Chyba każdy z nas spotkał się z tzw. Piramidą Żywie-
nia, która jest uproszczoną na potrzeby edukacyjne ilustra-
cją przedstawiającą zalecany przez specjalistów sposób 
odżywiania. Na jednym obrazku w przystępny sposób 
streszczono najważniejsze zasady komponowania co-
dziennej diety. W Polsce Piramidę Żywienia publikował 
i aktualizował przez lata niegdysiejszy Instytut Żywno-
ści i Żywienia. Piramida w swojej podstawie zawierała 
rodzaje żywności, które są podstawą zdrowego stylu 
życia, ale również, o czym nie można zapominać, ak-
tywność fizyczną. Im wyższy szczebel piramidy, tym 
zalecana ilość żywności jest mniejsza. Tłuszcze znaj-
dowały się na jej szczycie, jednakże tłuszcz tłuszczowi 
nierówny, dlatego tym szczególnej powinniśmy zwra-
cać uwagę, jaki wybieramy dla siebie i swojej rodziny. 
Można powiedzieć, że w tym kontekście olej rzepako-
wy jest tym, który powinien być naszym pierwszym 
wyborem, co literalnie wskazywała nam dotychczas 
zarówno Piramida Żywienia, jak i co wprost suge-
ruje jedna z 10 elementarnych zasad zdrowego ży-
wienia opracowana przez ekspertów Narodowego 
Centrum Edukacji Żywieniowej PZH – PIB. Oleje 
roślinne powinny odgrywać ważną, integralną rolę 
w racjonalnej diecie człowieka, a my jako Polacy 
powinniśmy tym bardziej doceniać nasz rodzimy 
olej rzepakowy, którego zalety warto przy tej oka-
zji krótko scharakteryzować.

Olej rzepakowy, czy jednak 
oliwa z oliwek?
Oliwa z oliwek w świadomości wielu konsumen-
tów jest postrzegana jako tłuszcz o najwyższej 
jakości. Jest ona podstawowym składnikiem 
prozdrowotnej i zalecanej m.in. w profilakty-
ce chorób serca diecie śródziemnomorskiej, 
co oczywiście ma wpływ na powszechny od-
biór oliwy z oliwek jako ważnego elementu  

Olej rzepakowy na talerzu 
zdrowego odżywiania

SONIA KAMIŃSKA-STĘPIEŃ
Redaktor Naczelna

Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego zamień na 
tłuszcze roślinne. To nie kolejne hasło marketingo-
we stworzone przy okazji kampanii promującej dietę 
wegańską, ale jedno z oficjalnych zaleceń zdrowego 
żywienia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej 
PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. Nie cho-
dzi więc o to, aby całkowicie wyeliminować tłuszcze 
ze swojego jadłospisu, ale żeby świadomie je wybie-
rać z korzyścią dla swojego zdrowia i samopoczucia. 
Z dumą możemy podkreślać, że to właśnie olej rze-
pakowy jest tym, który naukowcy i eksperci reko-
mendują nam w szczególności.
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zbilansowanej diety. Można powiedzieć, że 
w sumie to bardzo dobrze, ponieważ oliwa  
faktycznie dobrej jakości o sprawdzonym pocho-
dzeniu jest bezdyskusyjnie cennym produktem, 
tym niemniej nasz krajowy olej rzepakowy po-
siada jeszcze lepsze wartości odżywcze. Wielu 
ekspertów rekomenduje go więc jako zamiennik 
oliwy w krajach północnych, tym niemniej po-
strzeganie oleju rzepakowego jedynie w kategorii 
alternatywy wydaje się z perspektywy jego skła-
du i właściwości wręcz krzywdzące. Dlaczego? 

Olej rzepakowy to ważne 
źródło kwasu Omega-3
Oleje roślinne są źródłem nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, z których najbardziej cenne 
są Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe 
Omega-6 i Omega-3. W naszej diecie, gdzie nie 
dominują ryby morskie, deficytowym składnikiem 
są kwasy Omega-3, dlatego tym bardziej należy 
przykładać wagę do zwiększenia spożycia pro-
duktów stanowiących cenne ich źródło. Do takich 
produktów należy olej rzepakowy, który wyróżnia 
się największą zawartością kwasów tłuszczo-
wych Omega-3 spośród wszystkich tłuszczów 
roślinnych. Co równie istotne, to olej rzepakowy 
charakteryzuje się nie tylko dużą zawartością 
wartościowych nienasyconych kwasów tłusz-
czowych Omega-6 i Omega-3, ale także wręcz 
idealną z punktu widzenia potrzeb żywieniowych 
proporcją pomiędzy nimi tj. 2:1. To właśnie ten 

optymalny stosunek kwasów tłuszczowych jest 
charakterystyczny dla diety śródziemnomor-
skiej, która zakłada ograniczenie spożycia kwa-
sów Omega-6 przy jednoczesnym zwiększeniu 
stężenia Omega-3. W przypadku oliwy z oliwek 
stosunek kwasów tłuszczowych nie jest już tak 
korzystny i wynosi 9:1, ale tam zdecydowanie 
większą rolę w jadłospisach odgrywają ryby mor-
skie, dzięki czemu możliwe jest zachowanie opty-
malnej proporcji tych kwasów tłuszczowych. 

Nasz krajowy rzepakowy!
Przewaga oleju rzepakowego uwidacznia się rów-
nież poprzez wręcz najniższą spośród wszyst-
kich tłuszczów roślinnych zawartość nasyconych 
kwasów tłuszczowych, które bardzo negatywnie 
oddziałują na nasz organizm zwiększając ryzyko 
chorób układu serca. I tu dochodzimy do pierwot-
nego clue zalecenia zdrowego żywienia, od które-
go pozwoliłam sobie rozpocząć niniejszy artykuł. 
Tłuszcze zwierzęce to bowiem przede wszystkim 
nasycone kwasy tłuszczowe i dlatego powinniśmy 
je zastępować olejami roślinnymi. A skoro olej rze-
pakowy zawiera ich aż dwukrotnie mniej niż oliwa 
z oliwek, a jednocześnie 10 razy więcej jakże po-
trzebnych nam, bo deficytowych kwasów Ome-
ga-3, to nasz wybór przy półce sklepowej powi-
nien być już prosty. W szczególności nasz polski, 
kiedy to uprawa rzepaku stała się jedną z wiodą-
cych specjalizacji krajowego rolnictwa. 

 
10 razy więcej omega-3  

niż oliwa z oliwek 
13 razy więcej omega-3 
niż olej słonecznikowy 

40 razy więcej omega-3 
niż olej z pestek winogron

Olej rzepakowy
bogate źródło kwasów omega-3

zawiera

Źródła:
dietetycy.org.pl/piramida-zywieniowa-2017-opisem/
ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2022/06/Talerz-zdrowego-zywienia-i-zalecenia.pdf
pokochajolejrzepakowy.eu/oliwa-z-oliwek-czy-olej-rzepakowy/
pokochajolejrzepakowy.eu/olej-rzepakowy-piramidzie-talerzu-zdrowego-zywienia/
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Ekoschematy są powiązane ściśle z koncepcją 
zawartą w rozporządzeniu KE jakim jest Zielony Ład, 
w którym mówi się o idei określanej: „od pola do sto-
łu” oraz „bioróżnorod-
ności”. Rolnicy będą 
mogli korzystać z dopłat 
w ramach WPR, a je-
dynym z dodatkowych 
składników tej dopłaty 
będą pieniądze związa-
ne z realizacją działań 
w ekoschemacie wska-
zanym dla danej upra-
wy. Z zagadnieniami 
związanymi z realizacją 
ekoschematów związa-
na jest np. Integrowana 
Produkcja roślin i biolo-
giczna ochrona przed 
agrofagami, którą jak 
tylko to możliwe należy 
zastosować. Ogólnie 
rozpatrując przyszłość 
ochrony rzepaku przed 
sprawcami chorób przy 
wykorzystaniu eko-
schematów stwierdza-
my, że może nastąpić 
pogorszenie zabezpie-
czenia upraw rzepaku ozimego przed porażeniem 
przez organizmy chorobotwórcze. Zakaz stosowania 
środków ochrony roślin na międzyplonach odnosi się 

w naszej opinii do herbicydów. Brak możliwości ich 
zastosowania to dawanie szans na przeżycie żywi-
cieli chorób, w tym także organizmów, które powodu-

ją ważne choroby rzepaku. 
Należą do tej grupy między 
innym chwasty z rodziny 
kapustowatych, gdzie na-
mnażać się może nie tylko 
groźny dla upraw rzepaku 
sprawca kiły kapusty ale 
i inne patogeny.  Praktyki 
zalecane w ekoschema-
tach, jak: „Prowadzenie 
produkcji roślinnej (upra-
wy rzepaku) w systemie 
Integrowanej Produkcji”, 
a także nakaz biologicznej 
ochrony upraw w przypad-
ku upraw rzepaku ozime-
go są dla praktyki dużym 
wyzwaniem. Pełna reali-
zacja tych punktów jest 
trudna, i tak jeżeli chodzi 
o integrowaną produkcję 
jest w zasadzie możliwa, 
to zastosowanie zabiegu 
ochrony roślin przy użyciu 
biofungicydów  w zastęp-
stwie chemicznego fungi-

cydu, jest w praktyce niemożliwe. Zabiegi przy użyciu 
biopreparatów są zalecane i możliwe do wykonania, 
np. aby ograniczyć zagrożenie ze strony grzyba  

Sclerotinia sclerotiorum sprawcy zgnilizny twardziko-
wej. Nie zastąpią one jednak zwalczania chemiczne-
go tego groźnego w okresie kwitnienia i dojrzewania 
rzepaku patogena. Biopreparaty mogą pełnić w tym 
przypadku jedynie funkcję wspomagającą, zasto-
sowane w okresie siewu w celu zniszczenia jak naj-
większej liczby sklerocjów obecnych w glebie, wobec 
ochrony chemicznej stosowanej w okresie kwitnienia. 
Wynika to między innymi z biologii nadpasożytów 
(Coniothyrium minitans lub Trichoderma asperellum) 
będących składnikiem czynnym zarejestrowanych 
w rzepaku biofungicydów. Podobna sytuacja ma 
miejsce w odniesieniu do sprawcy suchej zgnilizny 
kapustnych (Leptosphaeria spp.). W tym przypadku 
można zastosować za-
prawę nasienną zawie-
rającą bakterię Bacillus 
amyloliquefaciens, ale 
według nas nie jest ona 
na tyle skuteczna, aby 
wyeliminować zaprawę 
chemiczną zwalczającą 
kompleks organizmów 
powodujących zgorzel 
siewek, w tym też gatun-
ki z rodzaju Leptospha-
eria. Środki biologiczne 
przeznaczone do zwal-
czania sprawców suchej 
zgnilizny kapustnych 
też wymagają wsparcia 
przez klasyczne – che-
miczne fungicydy. Wy-
nika to z faktu, że prze-
ważnie środki używane 
do ochrony biologicznej 
charakteryzują się mniej-
szą skutecznością dzia-
łania w porównaniu do 
fungicydów, które zbudo-
wane są z syntetycznych 
substancji czynnych. 
Ma to miejsce szczególnie podczas dużego nasi-
lenia występowania patogenów w uprawie rzepa-
ku, np. przy dłużej utrzymującej się podwyższonej 
wilgotności gleby i powietrza, co stanowczo trudno  
jest przewidzieć.

W ekoschemacie występuje pewna sprzeczność 
w odniesieniu do biologicznej ochrony upraw (rzepa-
ku). Producent ma wyeliminować wykonanie zabiegu 
chemicznego, ale zabieg ten jest dopuszczony, gdy 
nie będzie możliwości eliminacji sprawców chorób 
przez stosowany biofungicyd. Skoro w etykiecie 
środka jest zapis, że zwalcza on określony patogen, 
to zaprzecza to temu, że go nie zwalcza, z tego wnio-
sek, że w praktyce zastosowanie syntetycznego fun-
gicydu jest niemożliwe. Być może jest to dość zawiła 
interpretacja, ale zapisy w ekoschematach naszym 

zdaniem są niejednoznaczne. Jest to problem dla 
stosujących ochronę roślin w celu zwalczania spraw-
ców chorób, ale stwarza to też kompilacje dla służb, 
które kontrolują czy zostały spełnione warunki zawar-
te w ekoschematach. W założeniach tych zwraca się 
uwagę na zróżnicowaną strukturę upraw określaną 
jako łączny udział zbóż i rzepaku w strukturze zasie-
wów, który nie powinien przekraczać 65%. Zagadnie-
nie to wiąże się ściśle z płodozmianem stosowanym 
w gospodarstwach rolnych. Im dłuższa jest przerwa 
w uprawie rzepaku, tym sytuacja fitosanitarna jest 
lepsza. Oczywiście w tym czasie nie należy uprawiać 
innych roślin kapustowatych, a dotyczy to również  
wsiewek śródplonowych i międzyplonów ozimych. 

Reasumując stwier-
dzamy, że przyszłość 
ochrony rzepaku przed 
sprawcami chorób 
z uwzględnieniem eko-
schematów, powodu-
je mieszane uczucia. 
Z jednej strony walczy-
my o bioróżnorodność, 
zmniejszenie śladu wę-
glowego, zachęcamy do 
stosowania biologicznych 
środków ochrony roślin 
zwalczających patogeny, 
a stawia się niekiedy wy-
magania wzajemnie się 
wykluczające – np. elimi-
nacja chemicznych środ-
ków ochrony roślin przez 
środki oparte o biologicz-
ne substancje czynne. 
Ważne jest aby w prakty-
ce uzyskiwać plony moż-
liwie najwyższe i o do-
skonałej jakości. System 
integrowanej produkcji 
to szereg racjonalnych 
wymagań, dzięki  którym 

zmniejszyć można  zużycie fungicydów, co istotne jest 
również przy realizacji ekoschematów. 

Rzepak pod względem powierzchni uprawy zaj-
muje jedno z czołowych miejsc. Sytuacja ta powo-
duje zwiększone zagrożenie przez agrofagi, w tym 
przez wirusy, bakterie, pierwotniaki i grzyby. Bariery 
stawiane przez ekoschematy nie ułatwiają skutecz-
nej walki ze sprawcami chorób, a tylko przyczyniają 
się w pewnym stopniu do ograniczania występowa-
nia patogenów. Dobrze byłoby, gdyby oddziaływanie 
ekoschematów było większe, bo wtedy skuteczniej 
można by chronić rzepak przed występowaniem 
sprawców chorób o znaczeniu ekonomicznym i za-
pewnić uzyskanie satysfakcjonującej ilości i jakości 
plonu nasion.
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Prof. dr hab.  
MAREK KORBAS
IOR-PIB w Poznaniu

Dr EWA JAJOR 
IOR-PIB w Poznaniu

Przyszłość ochrony rzepaku przed 
patogenami wywołującymi ważne 
choroby według ekoschematów 
Polskiego Planu Strategicznego  
oraz projektów rozporządzeń UE
Trudno jest obecnie określić, jaka przyszłość rysuje się przed ochroną rzepaku przed pato-
genami, ponieważ zagadnienia związane z ekoschematami to bardziej problem związany 
z ekonomiką rolnictwa. To nowy rodzaj płatności bezpośrednich za działania podjęte przez 
producentów rolnych, które korzystne są dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, 
a jednocześnie wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w warunkowości. 

Jajor, Korbas

Jajor, Korbas
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W zatwierdzonym niedawno kształcie WPR na lata 2023–2027 przewiduje się wsparcie 
finansowe w ramach tzw. ekoschematów – na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu  
zwierząt. Czy przy planowanych uwarunkowaniach będzie można skutecznie chro-
nić uprawy rzepaku przed szkodnikami i jednocześnie uzyskać dobre plony i korzystny  
bilans finansowy?

Dr inż. PRZEMYSŁAW STRAŻYŃSKI
IOR–PIB w Poznaniu

Prof. dr hab. MAREK MRÓWCZYŃSKI 
IOR–PIB w Poznaniu

Ekoschematy są odpowiedzią na wcześniej-
szy projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej 
(Europejski Zielony Ład), który zakłada znaczną 
redukcję chemizacji przez ograniczenie stosowa-
nia substancji czynnych środków ochrony roślin 
(szczególnie tych o wysoko negatywnym wpływie 
na środowisko) oraz poziomu nawożenia. Niektóre 
z zawartych w nich wytycznych nadal są dyskusyj-
ne, jak np. restrykcyjne gospodarowanie na obsza-
rach wrażliwych, które w Polsce stanowią niemałą 
powierzchnię. Z punktu widzenia uprawy rzepaku 
jednym z głównych ekoschematów jest Integrowa-
na Produkcja roślin (IP), która w podstawowych za-
łożeniach pośrednio zawiera elementy pozostałych 
ekoschematów, jak choćby płodozmian (struktura 
upraw), planowane i precyzyjne nawożenie czy sto-
sowanie biologicznych środków ochrony roślin. 

Od 1 stycznia 2014 r. we wszystkich państwach 
Unii Europejskiej istnieje obowiązek stosowania 
integrowanej ochrony roślin, która obejmuje wy-
korzystanie wszystkich metod i sposobów ogra-

niczających zagrożenia powodowane przez agro-
fagi, w tym szkodniki rzepaku ozimego. Wspólna 
Polityka Rolna (WRP) będzie wspierała wszystkie 
działania, które będą służyły wykorzystaniu w prak-
tyce integrowanej ochrony roślin. W tym celu 25% 
wszystkich dopłat, które będą realizowane w ra-
mach WPR musi być związane z różnymi ekosche-
matami. W dniu 31 sierpnia 2022 r. UE zatwierdziła 
Polski Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023–
2027, który zawiera m.in. ekoschematy dotyczące 
produkcji roślinnej. Plantatorzy rzepaku ozimego 
mogą wykorzystać dopłaty, które głównie związane 
są z ekoschematami: Integrowana Produkcja Ro-
ślin, rolnictwo węglowe i biologiczna ochrona roślin

Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami 
powinna być wspierana w największym stopniu w ra-
mach ekoschematu – Integrowana Produkcja Roślin 
(IPR). Na certyfikowanych plantacjach rzepaku ozi-
mego, które są prowadzone wg systemu IPR szkod-
niki należy zwalczać z wykorzystaniem wszystkich 
metod niechemicznych, natomiast chemiczne środ-

ki ochrony roślin mogą 
być stosowane dopiero 
po przekroczeniu pro-
gu ekonomicznej szko-
dliwości, ale z wyko-
rzystaniem preparatów 
bezpiecznych dla zapy-
laczy i organizmów po-
żytecznych. Aktualnie 
do zwalczania agrofa-
gów rzepaku ozimego 
zarejestrowanych jest 
w Polsce 658 ś.o.r., 
w tym tylko 112 insekty-
cydów oraz 3 insektycy-
dowe zaprawy nasien-
ne (w tym tylko jedna 
zaprawa biologiczna). 
Z kolei zagrożeń ze stro-
ny szkodników jest spo-
ro, związanych głównie 
ze zmianami klimatu 
– przykładem są mszy-
ce – wektory wirusów 
żółtaczki rzepy (TuYV), 
które dodatkowo szyb-
ko uodparniają się na 
niektóre substancje 
czynne insektycydów.

Według danych GIORiN w Polsce dobrowolny, 
ale certyfikowany system IPR od wielu lat dotyczy 
tylko około 20 tys. ha i obejmuje głównie uprawy 
ogrodnicze – większość to produkcja jabłek. W Pol-
sce IPR dotyczy tylko około 100 ha upraw rzepaku 
ozimego. Najważniejszą przyczyną znikomego do 
tej pory  zainteresowania IPR przez plantatorów 
rzepaku jest obecnie bardzo niskie dofinansowa-
nie, które powinno wspierać i pokrywać wszystkie 
koszty związane z dużymi wymaganiami. Aktualnie 
dopłaty do IPR wynoszą tylko 2750 zł do całego go-
spodarstwa.  Od 1 stycznia 2023 r. w ramach eko-
schematu – IPR dofinansowanie będzie dotyczyło 
każdego hektara uprawy, w tym rzepaku i osiągnie 
wartość od minimum 214,72 do 398,76 Euro/ha 
w ciągu roku. MRiRW podało, że powierzchnia do-
finansowania będzie wynosiła około 30 tys. ha, ale 
będzie istniała możliwość zwiększenia tego areału. 
W Polsce większość plantatorów rzepaku ozimego 
już obecnie spełnia większość wymagań, które do-
tyczą IPR. Od wielu lat Krajowe Zrzeszenie Produ-
centów Rzepaku i Roślin Białkowych prowadzi na 
szeroką skalę dokształcanie plantatorów rzepaku, 
w tym w zakresie IPR. Certyfikację IPR w Polsce 
nadzoruje GIORiN, który z kolei upoważnia jed-
nostki mogące kontrolować plantacje, czy spełniają 
wszystkie wymagania związane z IPR. 

Rolnictwo węglowe stanowi ekoschemat, który 
w części może być wykorzystany przez plantatorów 
rzepaku ozimego. W ramach tego ekoschematu 
przewidziano dofinansowanie działań w systemie 
punktowym na każdy hektar. Na zmiany zagrożeń 
rzepaku przez szkodniki  mogą wpływać następu-
jące działania, które są związane z ekoschema-
tem – rolnictwo węglowe: uproszczone systemy 
uprawy, międzyplony ozime i wsiewki śródplono-
we, zróżnicowana struktura upraw, opracowanie 
i przestrzeganie planu nawożenia, wymieszanie 
słomy z glebą oraz stosowanie płynnych nawozów 
naturalnych w sposób nierozbryzgowy.

Biologiczna ochrona roślin, to ekoschemat, 
który aktualnie znajduje małe zastosowanie na 
plantacjach rzepaku, gdyż preparaty biologiczne 
są kilkukrotnie droższe od środków chemicznych 
i wymagają większej precyzji w stosowaniu. W ra-
mach ekoschematu planowane jest dofinansowa-
nie w wysokości 89,89 Euro/ha, co jest wielkością 
bardzo niską i nie będzie zainteresowania plan-
tatorów rzepaku stosowaniem środków biologicz-
nych. Aktualnie w 10 państwach UE realizowane 
są z budżetów krajowych dopłaty, które osiągają 
50% kosztów zakupu i stosowania preparatów bio-
logicznych. Wpłynęło to na bardzo duży wzrost 
zainteresowania wykorzystaniem metod biologicz-
nych w zwalczaniu szkodników rzepaku – co jest 
zgodne z założeniami integrowanej ochrony roślin.

W ramach WPR 2023–2027 będą realizowane 
odpłaty do rolnictwa ekologicznego. W Polskim 
Planie Strategicznym podano, że do upraw rolni-
czych wsparcie finansowe będzie wynosiło 1571 
zł/ha/rok. Rzepak w warunkach agroklimatycz-
nych Polski nie powinien być uprawiany w ramach 
rolnictwa ekologicznego, gdyż bardzo silna presja 
szkodników, może bardzo często doprowadzić do 
całkowitego uszkodzenia i zniszczenia roślin. Ob-
szary z roślinami miododajnymi to ekoschemat, 
który również nie dotyczy rzepaku, choć należy on 
do najlepszych roślin nektarowych. Na specjalnie 
zakładanych uprawach z co najmniej 2 gatunków 
roślin miododajnych nie wolno stosować środków 
ochrony roślin, w tym zwalczać szkodników – a to 
wyklucza rzepak z zaliczenia do obszarów z rośli-
nami miododajnymi.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Komisja Europejska 
opublikowała projekt rozporządzenia, które może 
wprowadzić zakaz stosowania wszystkich ś.o.r. 
(w tym także preparatów biologicznych ) na obsza-
rach wrażliwych, czyli również Natura 2000, która 
obejmuje ponad 20% powierzchni Polski. Taki za-
pis rozporządzenia spowoduje, że również będzie 
istniał zakaz zwalczania szkodników rzepaku, któ-
ry uprawiany jest na obszarach Natura 2000. Takie 
podejście całkowicie uniemożliwi uprawę rzepaku, 

AGROTECHNIKA

Przyszłość ochrony rzepaku ozimego 
przed szkodnikami 

według ekoschematów Polskiego 
Planu Strategicznego oraz projektów 
rozporządzeń Unii Europejskiej
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bo zakaz zwalczania agrofagów (w tym szkodni-
ków) może doprowadzić do zniszczenia roślin.

Projekt rozporządzenia KE wprowadza ograni-
czenia w stosowaniu ś.o.r. w krajach UE od 35 do 
65%, w zależności od aktualnego zużycia w po-
szczególnych państwach. Rozporządzenie jest 
prawnym usankcjonowaniem Strategii KE „Od 
pola do stołu”, która zakładała, że w UE nastąpi 
obniżenie o 50% zużycie ś.o.r. Aktualnie najwię-
cej s.cz. zużywa się w Niderlandach, bo aż ponad 
8 kg/ha, natomiast w Polsce 2,1, a średnia dla 
całej UE wynosi 3,0 kg/ha. W Polsce do ochrony 
rzepaku ozimego w 2020 r. stosowano tylko 1,673 
kg/ha s.cz., w tym na szkodniki tylko 0,145, na-
tomiast najwięcej zużywa się herbicydów, bo aż 
0,911, a fungicydów – 0,515 kg/ha s.cz. Natomiast 
na początku członkostwa Polski w UE wg danych 
z 2008 r. do ochrony rzepaku ozimego zużywa-
no 2,15 kg/ha s.cz., czyli prawie o 0,5 kg/ha s.cz. 
mniej w okresie 8 lat. W latach 2008–2020 nastą-
piło w Polsce ograniczenie zużycia insektycydów 
do zwalczania szkodników z 0,270 do tylko 0,145 
kg/ha s.cz., czyli redukcja osiągnęła aż 0,125. Dal-
sze obniżanie zużycia insektycydów może spowo-
dować straty w plonie rzepaku, gdyż szkodniki 
w silnym stopniu uszkodzą albo nawet całkowicie 
zniszczą rośliny. Planowane przez UE obniżenie 
o 50% stosowania ś.o.r. spowoduje, że w rzepaku 
ozimym do zwalczania szkodników będzie stoso-
wało się tylko 0,072 kg/ha s.cz., co nie zabezpie-
czy w pełni realizacji integrowanej ochrony roślin. 
Dalece prawdopodobnym skutkiem radykalnego 
obniżenia stosowania ś.o.r. w rzepaku może być 
obniżenie plonowania, co wg ekspertyzy Kleff-
manna z 2016 r. wyniesie od 20 do 50% w zależ-
ności od zagrożenia przez agrofagi w danym se-
zonie, w tym szczególnie szkodniki.

UE oprócz zapisów o redukcji stosowania ś.o.r. 
o 50% od wielu lat wycofuje wiele s.cz., w tym sto-
sowanych do ochrony rzepaku ozimego również do 
zwalczania szkodników. W ostatnich latach wyco-
fano wiele s.cz. insektycydów, które działały długo 
na szkodniki. Wycofanie wszystkich insektycydów 
z grupy karbaminianów i związków fosforoorganicz-
nych oraz neonikotynoidów (z wyjątkiem acetami-
rydu), a także ograniczenie grupy pyretroidów spo-
wodowało, że wzrosła liczba zabiegów ochronnych 
przeciwko szkodnikom rzepaku. Takie działanie 
w oczywisty sposób negatywnie wpływa na środo-
wisko oraz podnosi koszty produkcji. Również od 
kilku lat UE wycofuje s.cz. insektycydów, które na-
leżą do pyretroidów i za kilka lat nie będzie można 
stosować s.o.r. z tej grupy. W 2022 r. UE wycofała 
zeta-cypermetrynę (zakaz od 1 sierpnia) oraz alfa- 
cypermetryna (zakaz od 8 grudnia). Z grupy związ-
ków fosforoorganicznych od 2 listopada 2022 r. nie 

można stosować w rzepaku fosmetu, natomiast od 
20 września indoksakarbu z grupy oksadiazyn. UE 
podała wykaz s.cz., które w najbliższych latach 
mogą zostać wycofane z ochrony rzepaku ozime-
go. Należą do nich związki z grupy pyretroidów: 
esfenwalerat, gamma-cyhalotryna i lambda-cyha-
lotryna oraz etofenproks z grupy eterów arylopro-
pylowych. Wycofywanie przez UE tak wielu s.cz. 
oraz grup chemicznych powoduje już obserwowane 
przez praktyków powstawanie zjawiska odporności 
szkodników na stosowane insektycydy. Skutkiem 
czego spada skuteczność zwalczania szkodni-
ków, co powoduje potrzebę powtarzania zabiegów 
ochronnych, generując duże koszty środowiskowe 
oraz finansowe. Po wycofaniu s.cz. nie będzie żad-
nych insektycydów do zwalczania tantnisia krzyżo-
wiaczka oraz mączlików. Również wycofanie s.cz. 
spowoduje, że nastąpi gwałtowna redukcja możli-
wości zwalczania ważnych gospodarczo szkodni-
ków rzepaku: gnatarza rzepakowca – ograniczenie 
insektycydów z 16 do tylko 2, mszyc z 7 do 3 oraz 
śmietki kapuścianej z 5 do 3.

W projekcie rozporządzenia KE z 22 czerwca 
2022 r. o zrównoważonym stosowaniu ś.o.r. oraz 
projekcie aktu wykonawczego z września 2022 r., 
wprowadzono zapis, że od 1 stycznia 2025 r. (czyli 
za mniej więcej 2 lata) wszyscy profesjonalni użyt-
kownicy ś.o.r. na terenie całej UE będą musieli 
obowiązkowo prowadzić elektroniczną ewidencję 
stosowania ś.o.r. Każde zastosowanie ś.o.r. (w tym 
insektycydów w rzepaku ozimym) będzie wyma-
gało udziału doradcy, który będzie posiadał cer-
tyfikat i nr uprawnienia. Według założeń elektro-
nicznej ewidencji każdy profesjonalny użytkownik 
będzie musiał podać dane o ś.o.r. i dawce na ha, 
nr rejestracji preparatu nadanej przez MRiRW, nr 
serii preparatu, datę produkcji i ważności czy loka-
lizacji plantacji wg GPS z podaniem powierzchni 
chronionej. Będą też musiały zostać podane dane 
osobowe doradcy i nr uprawnienia oraz data i treść 
udzielonej porady. Również większość tych da-
nych trzeba będzie podać, gdy będzie stosowany 
materiał siewny, który został zaprawiony przez fir-
my posiadające certyfikat ESTA. Również w przy-
padkach, kiedy ewentualnie plantator sam będzie 
zaprawiał nasiona rzepaku – co nie powinno mieć 
miejsca, gdyż dokładne pokrycie nasion zabezpie-
czy także przed pyleniem zaprawy. 

Większość proponowanych zmian spowoduje, 
że plantator rzepaku ozimego zostanie zmuszony 
do zajmowania się coraz większymi wymaganiami 
związanymi z wygórowaną biurokracją poświę-
cając czas na wiele dodatkowych działań, któ-
re same z siebie nie ochronią plantacji – choćby 
przed szkodnikami.

W opinii wielu organizacji rolniczych, w tym Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych, która jeszcze przed oficjal-
nym zatwierdzeniem planu przez KE podjęła stosow-
ną interwencję u wicepremiera i ministra rolnictwa 
Henryka Kowalczyka, takie podejście do uprawy 
rzepaku może wręcz prowadzić do ograniczenia jego 

produkcji w Polsce. Pytanie zasadnicze, jakie nasu-
wa się w związku z tym, to: Czy cel postawiony przed 
tym ekoschematem faktycznie wymaga ograniczenia 
w strukturze upraw krajowych akurat rzepaku, które-
go znaczenia w płodozmianie nie sposób przecież 
szczególnie w tym kontekście pominąć?

Oddzielmy ziarno  
od … nasion

ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny 
Polskiego Stowarzyszenia 
Producentów Oleju

AGROTECHNIKA

31 sierpnia 
2022 roku Komisja 
Europejska zatwierdziła 
przygotowany przez Polskę Plan 
Strategiczny dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027. Jak wskazywało 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swoim komunikacie 
w tej sprawie „dokument ten opracowano na podstawie analizy potrzeb polskiego 
rolnictwa, wykorzystując możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka 
Rolna. Takie podejście daje szansę, także w kolejnych latach na skuteczne, trwałe 
wzmacnianie konkurencyjności i rozwój polskiego rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 
z uwzględnieniem aspektów przejścia do zielonej i cyfrowej gospodarki”. Trzymając się 
daleko od oceny całościowej programu, jak i jej poszczególnych elementów, bo tu jak 
zawsze zdania są podzielone, a i przyjedzie jeszcze na to czas, jeden konkretny zapis planu 
budzi szczególną uwagę i emocje wśród producentów rzepaku. Mowa tu o wymogach 
postawionych przed rolnikami chcącymi skorzystać z ekoschematu „Rolnictwo węglowe 
i zarządzanie składnikami odżywczymi”, gdzie rzepak został potraktowany jak… zboże. 

Wśród warunków dostępu dla rolników do wsparcia poprzez realizację 
ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, 
który jest częścią interwencji „Systemy na rzecz klimatu i środowiska” 
w ramach praktyki „Zróżnicowana struktura upraw” wymagane są co najmniej 
3 różne uprawy na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym:

•  udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie może przekraczać 65% i udział najmniejszej 
uprawy nie może być mniejszy niż 10%, 

•  co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowić muszą uprawy gatunków roślin mających pozy-
tywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (np. bobowate) oraz

•  udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (np. okopowe) nie może prze-
kraczać 30% oraz – i tu dochodzimy do sedna: 

•  udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie może przekraczać 65%.

Co równie istotne przepisy te mają obowiązywać już w 2023 roku, a zatem – w kontekście upraw 
ozimin – można powiedzieć, że mają moc wsteczną…

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych



Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

16 17

Polska jest jednym z liderów europejskich je-
śli chodzi o uprawę rzepaku, ale pomimo to trud-
no nadal byłoby zarzucić krajowym producentów 
zbyt wysoki udział rzepaku w generalnej strukturze 
upraw zdominowanej całkowicie przez zboża. Po-
wierzchnia uprawy rzepaku to nieco ponad 1 mln ha 
na 14 mln ha użytków rolnych i nieco ponad 10 mln 
gruntów ornych. To rzepak przerywa ich monokultu-
ry i zarówno ze względów przyrodniczych, ale i eko-
nomicznych rzepak ozimy powinien być uprawiany 
właśnie po zbożach, na glebach o podobnych wy-
maganiach. W praktyce uprawiany jest najczęściej 
po jęczmieniu lub po pszenicy. Nie należy uprawiać 
rzepaku przez dwa kolejne lata na tym samym polu 
i plantatorzy doskonale 
o tym wiedzą. Szczególnie 
w przypadku tak wymagają-
cej rośliny, jaką jest rzepak 
prawidłowe następstwo jest 
jednym z podstawowych 
elementów agrotechniki, 
które decyduje o żyzności 
gleby, efektywności i orga-
nizacji produkcji w gospo-
darstwie, a w końcowym 
efekcie o plonie. Udział 
rzepaku w strukturze zasiewów nie powinien prze-
kraczać 25%. Warto również wskazać, że rzepak 
stosowany w zmianowaniu przyczynia się do zwięk-
szenia poziomu próchnicy w glebie oraz składni-
ków pokarmowych poprzez przyorywanie resztek 
pożniwnych i słomy rzepaczanej. Poprawia fizycz-
ne właściwości i stan fitosanitarny gleby dla roślin 
następczych. Tym samym pozytywnie wpływa na 
optymalizację kosztów produkcji zbóż i w sposób 
uzasadniony ekonomicznie dla rolnika ogranicza 
udział zbóż w strukturze zasiewów gospodarstwa 
podwyższając jednocześnie poziom produkcyjności 
roślin następczych i chroni glebę przed erozją.

Ministerstwo Rolnictwa broniąc swojego pomy-
słu wskazuje na dane literaturowe dotyczące war-
tości współczynników reprodukcji i degradacji gle-
bowej materii organicznej, które mają być zbliżone 
dla zbóż i rzepaku i co miało stanowić podstawę 
i uzasadnienie do ich łącznego potraktowania w ra-
mach omawianego ekoschematu. Celem promowa-
nej praktyki jest więc nie tyle wyeliminowanie rze-
paku, ale promowanie wzbogacania struktury upraw 
o gatunki roślin, które wpływają na dodatni bilans 
materii organicznej. W sprawie pojawia się również 
wątek formalno-prawny, jako że ekoschematy są, co 
do zasady, dobrowolną formą wsparcia, w ramach 
których nie mogą być dodatkowo wynagradzane 
praktyki rolnicze spełniające jedynie obligatoryj-
ne minimum. W kontekście bowiem zmianowania 
i dywersyfikacji upraw w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej UE obowiązuje wymóg warunkowości tzw. 
GAEC 7, zgodnie z którym rolników prowadzących 
gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 10 ha 
gruntów ornych zobowiązuje się do prowadzenia co 
najmniej 3 różnych upraw, przy czym uprawa główna 
nie może zajmować więcej niż 65% gruntów ornych, 
a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować 
więcej niż 90% gruntów ornych. Ekoschemat musi 
więc wykraczać swoimi ambicjami ponad obowią-
zujące wszystkich obligo, zaś kluczem dla Komisji 
Europejskiej mają tu być wyższe wymogi środowi-
skowe. Tyle, że warto przy tym wszystkim zwrócić 
uwagę na decyzję KE… o zupełnym odstępstwie 
czasowym obowiązywania normy GAEC 7 i częścio-

wym normy GAEC 8. Póki co 
zwolnienie to ma dotyczyć 
jedynie wniosków o płat-
ności, które będą składane 
w 2023 roku, ale przecież 
czas reakcji rolnictwa na mi-
tygację ryzyka wystąpienia 
kryzysu żywnościowego, 
bo to jest formalny powód 
takiej decyzji „Brukseli”, to 
nie rok, a co najmniej 2-3 
sezony. Kierując się zatem 

logiką możemy się z dużym prawdopodobieństwem 
spodziewać przedłużenia jej obowiązywania. Jeśli 
więc wymóg podstawowy nie obowiązuje, to jaki jest 
sens ustanawiania narzędzia zmierzającego do po-
tencjalnego ograniczenia podaży cennego surowca 
rolniczego, jakim są nasiona rzepaku, w szczegól-
ności wbrew aktualnym, ekstraordynaryjnym priory-
tetom polityki rolnej UE?

Cieszy fakt, że podobnie jak rolnicy ministerstwo 
rolnictwa wydaje się jednak doceniać rzepak i jego 
rolę gospodarczą i agrotechniczną, bo deklaruje 
dalsze rozmowy i negocjacje z KE, które mają zmie-
rzać do aktualizacji planu polegającej na wyłączeniu 
rzepaku z wymogu ekoschematu ograniczającego 
łączny jego udział wraz ze zbożami w strukturze za-
siewów do 65%. Miejmy nadzieję, że refleksja, jaka 
nastąpiła po interwencji szerokiego środowiska rol-
niczego, przyniesie wymierny skutek umożliwiając 
producentom stosującym dobre praktyki rolnicze, 
a jednocześnie zainteresowanych wchodzeniem 
w ekoschematy, utrzymanie w strukturze upraw rze-
paku – rośliny jakże istotnej dla opłacalności rolnic-
twa i utrzymania prawidłowego płodozmianu w go-
spodarstwach towarowych decydujących o poziomie 
bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zwłaszcza, 
że opłacalnych alternatyw dla rzepaku w kontekście 
przerywania monokultur zbożowych jest jak na lekar-
stwo, a przypomnijmy, że ograniczenie powierzchni 
upraw obowiązuje tu również rośliny okopowe.

Uprawa pasowa (ang. strip-till, strip tillage) zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników wśród 
polskich rolników. Jest to uproszczony, bezorkowy sposób uprawy roli, który zastępuje trady-
cyjną uprawę roli również w wielu gospodarstwach. Stosowanie uprawy bezorkowej jest wy-
nikiem przystosowania produkcji roślinnej do zmian klimatu (zwłaszcza niedoborów wody 
i ulewnych opadów), poszukiwania oszczędności czasu i pieniędzy przeznaczanych na upra-
wę oraz szukania sposobu na poprawę jakości gleb i stabilności plonowania roślin w różnych  
warunkach pogodowych.

Rzepak w uprawie pasowej

Dr inż. ANETA PERZANOWSKA
Katedra Agronomii IR 
SGGW w Warszawie

Dr BEATA MICHALSKA- 
-KLIMCZAK
Katedra Agronomii IR 
SGGW w Warszawie

Na czym polega siew pasowy?
Uprawa pasowa polega na głębokim spulchnieniu 
wąskich pasów roli na dużą głębokość, nawet do 
30-35 cm. Szerokość uprawianych pasów wynosi 
od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Przyjmuje 
się, że gleba uprawiona stanowi do 1/3 powierzch-
ni pola, przy czym udział spulchnionych pasów 
zmienia się w zależności od uprawianego gatunku. 
W pasach spulchnionej gleby wysiewane są nasio-
na i dozuje się wgłębnie nawozy. Uprawa gleby (głę-
bokie spulchnianie), nawożenie i siew mają miejsce 
w czasie jednego przejazdu agregatu, który w tym 
celu jest wyposażony w odpowiednie elementy ro-
bocze. Aktualnie, specjalistyczne maszyny pozwa-
lają nie tylko na jednoczesną uprawę pasów roli, 
siew nasion oraz aplikację nawozów, ale także mi-
krogranulatów, środków ochrony roślin oraz wysiew 
międzyplonów. Stworzone w spulchnionym rzędzie 
warunki przypominają te, które zyskuje się w wyniku 
tradycyjnej uprawy – gleba jest głęboko spulchnio-
na, a składniki nawozowe są dobrze rozprowadzo-
ne w uprawionej warstwie, pomimo braku obracania 
gleby (za redlicami spulchniającymi nawozy mogą 
być aplikowane na dowolnej głębokości lub równo 
w całej spulchnianej warstwie). Sekwencja elemen-
tów roboczych  maszyn, ich konstrukcja, a zwłasz-

cza oddziaływanie na glebę muszą uwzględniać po-
trzebę kształtowania właściwości gleby w zakresie 
jej spulchniania, zagęszczania, kruszenia, wyrów-
nywania w zależności od wymagań rośliny upraw-
nej. Pozostałe 2/3 powierzchni pola stanowią nie-
uprawione międzyrzędzia, są to przykryte resztkami 
przedplonu pasy. Mają za zadanie chronić glebę 
przed erozją, szybkim wysychaniem oraz stwarzać 
organizmom glebowym spokojne warunki do życia. 
Od zbioru przedplonu do siewu rośliny następczej 
nie wykonuje się żadnych uprawek. Jeżeli okres ten 
jest długi, a gleba szybko przesycha, jej powierzch-
nię powinien przykrywać mulcz, np. rozdrobniona 
słoma. Rola mulczu w technologii strip-till jest po-
dobna do innych sposobów i systemów uprawy 
bezpłużnej. W przypadku braku mulczu powierzch-
nia gleby powinna być bardzo płytko spulchniona, 
co ogranicza straty wody z głębszych warstw.

Na polu, po uprawie roli i siewie wykonanych 
w technologii strip-till, występują zatem dwie róż-
niące się właściwościami strefy glebowe. Pierwsza 
z nich to pasy spulchnionej gleby, gdzie ma ona  
mniejszą gęstość i zwięzłość, większą porowatość 
niekapilarną, zawiera więcej powietrza niż w nie-
uprawianych międzyrzędziach. Gleba ta szybko 
ogrzewa się, a nieprzesuszona wcześniejszymi 

Fot. 1. Uprawa rzepaku ozimego w technologii strip-till na polu doświadczalnym stacji Doświadczalnej IR SGGW 
w Skierniewicach. (Źródło: A. Perzanowska)
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uprawkami stwarza korzystne warunki do kiełkowa-
nia nasion. Mały opór penetracji umożliwia wzrost 
korzeniom, a dobre stosunki wodno-powietrzne po-
bieranie przez nie składników pokarmowych. Nad-
miar wody, po zimie lub intensywnych opadach, 
jest szybko odprowadzany do głębszych warstw. 
Drugą strefę stanowią międzyrzędzia. Gleba pozo-
staje w nich niespulchniona, ze zdolnością do pod-
siąku wody. Mulcz lub bardzo płytko spulchniona 
warstwa powierzchniowa ograniczają natomiast jej 
parowanie. Resztki roślinne powodują równomier-
ne rozmieszczenie śniegu na polu, nawet w terenie 
urzeźbionym, co zwiększa prawdopodobieństwo 
dobrego przezimowania roślin. 

Walory technologii strip-till uwidoczniają się 
głównie w mało korzystnych warunkach siedlisko-
wych do kiełkowania, wschodów i wzrostu roślin, np.: 
gleba o silnie zróżnicowanym uziarnieniu i właściwo-
ściach fizycznych w obrębie pola, niedobór opadów, 
brak okrywy śnieżnej i inne warunki zwiększające 
ryzyko strat zimowych. Przy stosowaniu uprawy 
pasowej należy również zwrócić uwagę na pewne 
niedoskonałości tego systemu. Wymaga on staran-
nego rozdrobnienia i równomiernego rozrzucenia 
resztek pożniwnych tj. słomy na całej powierzchni 
pola. Tylko takie postepowanie gwarantuje bowiem 
równomierną uprawę pasów roli, a zwłaszcza wy-
siew w nich nasion. Uprawa pasowa podobnie jak 
inne systemy i sposoby uprawy roli pozostawiające 
dużo resztek roślinnych na powierzchni pola, niosą 
za sobą ryzyko zmiany struktury zachwaszczenia, 
a także zwiększonej presji występowania chorób 
i  szkodników.

Czy rzeczywiście w siewie 
pasowym można uzyskać 
zadowalające plony rzepaku?
W celu zbadania wpływu różnych sposobów upra-
wy roli na plonowanie roślin zakładane są obok sie-
bie doświadczenia polowe, w których badany jest 
ich wpływ przy takich samych dawkach nawozów 
i takiej samej chemicznej ochronie łanów i ilości 
wysiewanych nasion oraz tym samym przedplonie. 
Następnie prowadzone są obserwacje wzrostu ro-

ślin i wybranych właściwości gleby pod wpływem 
stosowanego sposobu uprawy. Takie badania mogą 
być krótkotrwałe (2-3 sezony), bądź prowadzone są 
przez kilka lat w celu sprawdzenia wpływu długo-
trwałego stosowania różnych sposobów uprawy na 
cechy gleby i plonowanie roślin oraz stabilność plo-
nowania w różnych warunkach pogodowych w róż-
nych systemach uprawy. Okazuje się, że w wielu 
tego typu doświadczeniach uzyskiwano wyższe plo-
ny rzepaku w uprawie pasowej w porównaniu do in-
nych sposobów uprawy bezpłużnej oraz zwłaszcza 
w porównaniu do tradycyjnej uprawy płużnej. Rośli-
ny lepiej radziły sobie w uprawie pasowej niż w orce, 
zwłaszcza w latach o niekorzystnym dla upraw prze-
biegu pogody. 

Czeskie doświadczenia z uprawą rzepaku w róż-
nych sposobach uprawy – uprawie pasowej po płyt-
kiej uprawie ścierniska (na 10 cm) oraz tradycyjnej 
uprawie płużnej pokazały, że w uprawie pasowej 
rzepak lepiej plonował w porównaniu do orki (tabela 
1.). Uzyskano wyższe plony pomimo tego, że rozwój 
roślin rzepaku (korzeni i rozety) był wolniejszy na 
polu z siewem pasowym w porównaniu do orki. Jak 
opisują autorzy badania, na początku wzrostu (w 
fazie BBCH 14–18) rośliny rzepaku miały znacznie 
cieńsze szyjki korzeniowe, krótsze korzenie i mniej-
sze liście. Przed zimą (BBCH 21) dalej obserwowa-
no gorszy rozwój roślin rzepaku w siewie pasowym 
– rośliny w uprawie pasowej ciągle miały cieńsze 
szyjki korzeniowe i mniejszą liczbę liści niż rośliny 
z uprawy orkowej. Jednak te różnice nie były już tak 
istotne wiosną (BBCH 30). W uprawie pasowej po 
orce rośliny rzepaku rosły najszybciej i dały najwyż-
szy plon, znacznie wyższy niż plon uzyskany w tra-
dycyjnym orkowym systemie uprawy. 

W doświadczeniach polowych na Litwie badano 
plonowanie rzepaku ozimego wysianego techniką 
siewu bezpośredniego (w tym sposobie uprawy wy-
siewa się nasiona prosto w ściernisko specjalnymi 
siewnikami, bez żadnej uprawy) oraz siewu pasowe-
go roślin na polach po głębokiej orce, płytkiej upra-
wie ścierniska lub po uprawie bezpłuznej. Wybrano 
takie warianty uprawy, gdyż stwierdzono, że rolnicy 
stosujący bezpłużną uprawę uproszczoną w nie-

których przypadkach wracają 
do głębokiej orki lub głębokiej 
uprawy co kilka lat, ze względu 
na obserwowane zbyt duże za-
gęszczenie gleby wywoływane 
przejazdami maszyn podczas 
zbiorów oraz większe ryzyko 
wystąpienia chorób lub szkodni-
ków. Badania wykazały, że rze-
pak ozimy najlepiej plonował na 
polu, na którym został wysiany 
sposobem pasowym po płytkiej 
uprawie ścierniska, następnie 
na polu z siewem pasowym po 
uprawie bezpłuznej i dopiero 
trzecie miejsce zajęła opcja 
z siewem pasowym po głębokiej 
orce (tabela 2).

W Polsce badano plony rze-
paku ozimego w różnych sposo-
bach uprawy (orkowy i uprawa 
pasowa). Badania wykazały, że 
w warunkach pogodowych ko-
rzystnych (dostateczne ilości 
opadów i łagodne zimy), rzepak 
plonował na podobnym pozio-
mie w obu wariantach uprawy. 
W roku o mniej korzystnych wa-
runkach pogodowych rzepak 
ozimy wysiany agregatem do 
uprawy pasowej plonował wy-
żej w porównaniu do tradycyjnej 
uprawy płużnej (tabela 3).

W 2020 roku uprawę paso-
wą wprowadzono również na 
polu doświadczalnym SGGW 
w Stacji Doświadczalnej Instytu-
tu Rolnictwa w Skierniewicach. 
Dotychczasowe obserwacje wy-
kazały, że rzepak ozimy plonuje 
na podobnym poziomie w upra-
wie pasowej i orce oraz uprawie 
bezpłużnej wykonywanej kulty-
watorem na całej powierzchni 
pola, a w okresach suchych rośli-
ny rzepaku są w lepszej kondycji 
w uprawie pasowej. Analiza plo-
nowania rzepaku na przestrzeni 
kolejnych lat wskaże natomiast, 
jak kształtują się plony tej rośli-
ny w różnych systemach uprawy 
na tle warunków pogodowych, 
w latach suchych i o korzystnym  
przebiegu pogody.

Tabela 1. Plonowanie rzepaku (w t/ha) w różnych sposobach uprawy roli – doświadczenie czeskie

Tabela 2. Plonowanie rzepaku (w t/ha) w różnych sposobach 
uprawy roli – doświadczenie litewskie

Tabela 3. Plonowanie rzepaku (w t/ha) w różnych sposobach 
uprawy – doświadczenie polskie

Sposób uprawy
Sezon 2014/2015

plon (t/ha)
Sezon 2015/2016

plon (t/ha)
Sezon 2016/2017

plon (t/ha)

Średni plon 
nasion rzepaku 

(t/ha) (trzy sezony)
Uprawa tradycyjna  
– orka 4,91 5,22 5,05 5,06

Uprawa pasowa  
po płytkiej uprawie 
ścierniska

5,66 5,86 4,89 5,47

Źródło: Bečka i in. 2021.

Sposób uprawy roli Plon nasion (t/ha) 
w sezonie 2019/2020

Siew pasowy  
po orce głębokiej 3,30

Siew pasowy  
po płytkiej uprawie ścierniska 3,94

Siew pasowy  
po uprawie bezpłuznej 3,67

Siew bezpośredni 
po uprawie bezpłuznej 3,27

Źródło: Saldukaitė i in. 2022.

Sposób uprawy roli Warunki siedliskowe 
korzystne

Warunki siedliskowe 
niekorzystne

Uprawa tradycyjna  
orka 5,10 3,10

Uprawa pasowa 5,10 3,60

Źródło: Jaskulska i Jaskulski 2018.

AGROTECHNIKA

Fot. 2. Nieuprawione międzyrzędzia z mulczem z przedplonu chronią glebę 
przed erozją oraz szybkim wysychaniem. (Źródło: A. Perzanowska)

Sfinansowano z Funduszu  
Promocji Roślin Oleistych



Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

20 21

Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

20

Spośród jarych roślin oleistych w ostatnim pięcioleciu (2018-2022) wpisano do Krajowego 
Rejestru (KR) odmiany rzepaku jarego, gorczycy białej, rzodkwi oleistej i lnu zwyczajnego 
oleistego. W tym okresie zarejestrowano 9 odmian rzepaku jarego, 3 odmiany gorczycy bia-
łej, 4 odmiany rzodkwi oleistej i jedną odmianę lnu oleistego. 

Rzepak jary
Produkcja rzepaku jarego (Brassica napus L.) 
w Polsce jest stosunkowo mała w porównaniu do 
rzepaku ozimego, który jest główną rośliną oleistą 
uprawianą w naszym kraju. Jego uprawa nie jest 
łatwa, m.in. dlatego że wymaga intensywnej ochro-
ny przed szkodnikami. Zainteresowanie uprawą 
rzepaku jarego wzrasta po ostrych zimach, gdy ist-
nieje zagrożenie wymarznięcia roślin rzepaku ozi-
mego i przepadnięcia plantacji. Stanowi on zatem 
jedynie uzupełnienie ogólnej produkcji rzepaku 
w Polsce. W ostatnich latach powierzchnia uprawy 
rzepaku jarego wynosiła od 15 do 32 tys. ha, pod-
czas gdy rzepaku ozimego od 813 do 1100 tys. ha.

Rzepak jary wytwarza mniejszy plon niż ozimy, 
a plonowanie jest dość zmienne w poszczegól-
nych sezonach wegetacyjnych i w dużym stopniu 
uzależnione od przebiegu warunków pogodowych. 
W wieloleciu, średni plon nasion odmian rzepaku 
jarego w doświadczeniach realizowanych w syste-
mie porejestowego doświadczalnictwa odmiano-

Nowe odmiany  
jarych roślin oleistych

JACEK BRONIARZ 
Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych 
w Słupi Wielkiej

Odmiany jarych roślin oleistych wpisane do Krajowego Rejestru Odmian
(COBORU; 2018-2022)

Gatunek
Odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Odmian

2022 2021 2020 2019 2018

Rzepak jary Laur 
Lava Fantom

Gustaw 
Lakritz 
Lavina

Bruno 
Lagonda*
Lancia*

Gorczyca biała Wanda Gracja MHR 
Palma

Len oleisty Silesia

Rzodkiew oleista
Giewont 
Rolterra 
Wiktor

Rolsema

Razem liczba odmian 6 1 4 2 4

* – odmiany skreślone z KR w roku 2021 na wniosek zachowującego (hodowcy) 

wego (PDO) stanowił zaledwie połowę średniego 
plonu odmian rzepaku ozimego. Nasiona odmian 
rzepaku jarego odznaczają się natomiast dobrą ja-
kością. Zawartość tłuszczu mają zbliżoną lub nieco 
mniejszą od nasion rzepaku ozimego, natomiast 
zawierają przeciętnie więcej białka ogólnego, 
a mniej włókna i glukozynolanów. 

Obserwowane w ostatnich latach w większym 
nasileniu anomalia pogodowe nie są korzystne dla 
uprawy rzepaku jarego. Wymaga on dobrych gleb 
i udaje się najlepiej w rejonach o zwiększonej ilo-
ści opadów w okresie wegetacji. Wytwarza słabszy 

niż rzepak ozimy system korzeniowy, przez co jest 
bardziej wrażliwy na niedobory wody. Najbardziej 
krytycznym okresem, jeśli chodzi o deficyt wilgo-
ci, jest faza kwitnienia i zawiązywania łuszczyn. 
Ważny jest także okres wschodów i rozwoju roślin. 
Coraz częściej to włośnie wtedy występują wiosen-
ne posuchy, które powodują gorszy wzrost i rozwój 
roślin, mniej intensywne kwitnienie oraz tworzenie 
mniejszej liczby łuszczyn. W efekcie, plon nasion 
jest znacząco mniejszy od potencjalnego.

W rzepaku jarym prace hodowlane w celu wy-
tworzenia nowych odmian nie są tak intensywne, 
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Doświadczenie odmianowe z rzepakiem jarym

Laur (Rok wpisania do KR – 2022) 
Odmiana populacyjna. Plon nasion duży. Masa 1000 na-
sion średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, 
glukozynolanów poniżej średniej; zawartość białka w su-
chej masie beztłuszczowej dość mała.
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 
średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową 
i czerń krzyżowych średnia.
Zgłaszający do KR: Hodowla Roślin Strzelce

Lava (2022) 
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Masa 
1000 nasion średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach 
średnia, glukozynolanów powyżej średniej; zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 
średni. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń 
krzyżowych średnia.
Zgłaszający do KR: Saaten-Union Polska/ NPZ

Fantom (2021) 
Odmiana populacyjna. Masa 1000 nasion mniejsza od 
średniej. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasio-
nach dość duża, glukozynolanów poniżej średniej; za-
wartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 
średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową 
i czerń krzyżowych średnia.
Zgłaszający do KR: Hodowla Roślin Strzelce

Gustaw (2020) 
Odmiana populacyjna. Masa 1000 nasion mniejsza od 
średniej. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasio-
nach dość duża, glukozynolanów poniżej średniej; za-
wartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od śred-
niego, dojrzałości technicznej średni. Rośliny średniej 

wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Od-
porność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych 
średnia.
Zgłaszający do KR: Hodowla Roślin Strzelce

Lakritz (2020)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Masa 
1000 nasion średnia. Zawartość tłuszczu i glukozynola-
nów w nasionach średnia; zawartość białka w suchej ma-
sie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nie-
co wcześniejszy od średniego. Rośliny średniej wysoko-
ści, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność 
na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia.
Zgłaszający do KR: Saaten-Union Polska/ NPZ

Lavina (2020)
Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawar-
tość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powy-
żej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłusz-
czowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 
średni. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyle-
ganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzy-
żowych średnia. 
Zgłaszający do KR: Saaten-Union Polska/ NPZ

Bruno (2019) 
Odmiana populacyjna. 
Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących zareje-
strowanych odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu 
w nasionach duża, glukozynolanów poniżej średniej. 
Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. 
Masa 1000 nasion średnia. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 
średni. Rośliny średniej wysokości, o nieco mniejszej od-
porności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzi-
kową i czerń krzyżowych średnia.
Zgłaszający do KR: Hodowla Roślin Strzelce

Opisy odmian rzepaku jarego wpisanych do Krajowego Rejestru w latach 2022-2018
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jak w rzepaku ozimym, a postęp odmianowy wyraź-
nie mniejszy. Brakuje np. odmian rzepaku jarego 
z genetyczną odpornością na niektóre patogeny. 
Zarejestrowane w naszym kraju odmiany, pocho-
dzą z czterech ośrodków hodowlanych, w tym jed-
nego krajowego. 

Obecnie w Krajowym Rejestrze Odmian (KR) 
wpisanych jest 15 odmian rzepaku jarego. Wśród 
nich jest 10 odmian populacyjnych oraz 5 odmian 
mieszańcowych zrestorowanych. Siedem z nich 
to odmiany krajowe, a 8 zagranicznych. Dwie od-
miany, z tych zarejestrowanych w ostatnich pię-
ciu latach, zostały skreślone z KR w roku 2021 na 
wniosek firmy hodowlanej – właściciela odmiany. 
Wszystkie odmiany rzepaku jarego są podwójnie 
ulepszone („00”), pozbawione praktycznie kwasu 
erukowego i zawierające minimalną ilość glukozy-
nolanów w nasionach. Wpisane do Krajowego Re-
jestru odmiany wykazują zróżnicowanie ważniej-
szych cech wartości gospodarczej, takich jak plon 
nasion oraz jego jakość, a także wczesność, wyso-
kość roślin, odporność na wyleganie i podstawowe 
choroby. Jedna odmiana Menthal cechuje się tole-
rancją na porażenie przez kiłę kapusty (Plasmodio-
phora brassicae). Ogólnie lepiej plonują odmiany 
mieszańcowe, średnio w wieloleciu ich plon nasion 
był większy o około 10% od odmian populacyjnyh. 
Spośród ocenianych właściwości dużą uwagę 
zwraca się na zawartość tłuszczu i glukozynolanów 
w nasionach. Podobnie jak dla odmian rzepaku 
ozimego, zawartość glukozynolanów w kwalifiko-
wanym materiale siewnym nie może przekraczać 
15 mikromoli na 1 gram suchej masy nasion.

Gorczyca biała
Może być wszechstronnie użytkowana; odmiany gor-
czycy białej (Sinapis alba L.) uprawiane są w sie-
wie czystym na nasiona, stosowane w mieszankach 
pastewnych, bywają wykorzystywane jako rośliny 

podpierające dla grochu i wyki jarej, a przeważnie są 
wysiewane w międzyplonach ścierniskowych z prze-
znaczeniem na zielony nawóz lub na mulcz.

Uprawa odmian gorczycy białej łagodzi skutki 
zbyt dużego udziału przede wszystkim zbóż w struk-
turze zasiewów. Przyczynia się do wzrostu i stabi-
lizacji plonu rośliny następczej. Ponadto korzystnie 
wpływa na stan fitosanitarny i właściwości fizyczne 
gleby. 

W Krajowym Rejestrze Odmian (KR) aktualnie 
wpisanych jest 16 odmian gorczycy białej. Spo-
śród nich 13 zostało wytworzonych w krajowych 
ośrodkach hodowlanych, a trzy to odmiany zagra-
niczne. Natomiast we Wspólnotowym Katalogu Od-
mian Roślin Rolniczych (CCA) znajduje się ponad 
160 odmian tego gatunku. Większość zarejestrowa-
nych w KR odmian nadaje się zarówno do uprawy 
w plonie głównym z przeznaczeniem na nasiona, 
jak i w międzyplonie ścierniskowym. Odmiany róż-

nią się między sobą wielkością plonowania oraz 
składem chemicznym nasion, a także głównymi ce-
chami rolniczo-użytkowymi, takimi jak wczesność, 
wysokość roślin, odporność na wyleganie i choroby 
oraz możliwością ograniczania liczebności mątwika 
burakowego w glebie. 

Tradycyjne odmiany gorczycy białej zawierają 
w nasionach dużą ilość glukozynolanów, (ok. 160 
µM/g nasion), głównie sinalbiny, tj. specyficznych 
związków z grupy glukozydów zawierających siarkę. 
Natomiast olej pozyskiwany z nasion zawiera nad-
mierną ilość niepożądanego kwasu erukowego (ok. 
40-45%). Nasiona takich odmian wykorzystywa-
ne są przede wszystkim dla celów przyprawowych 
i farmaceutycznych. W Polsce, w Oddziale Instytu-
tu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Poznaniu, 
hodowcom udało się wytworzyć odmiany o zmienio-
nym składzie chemicznym nasion. Najpierw wyse-
lekcjonowano rody o małej zawartości kwasu eruko-
wego, które wykorzystano do wytworzenia odmiany 
Bamberka (wpisana do KR w roku 2006), odznacza-
jącej się obniżoną zawartością kwasu erukowego, 
a następnie wyhodowano odmianę Warta (wpisana 
do KR w roku 2012), która charakteryzuje się niską 
zawartością w nasionach kwasu erukowego oraz 
znacznie mniejszą zawartością glukozynolanów 
w porównaniu do innych odmian. Olej z nasion od-
miany Warta ma skład podobny do oleju z nasion 
rzepaku podwójnie ulepszonego „00”, a więc jest 
uniwersalny, przydatny do celów spożywczych oraz 
technicznych. Cechuje się dużą zawartością kwasu 
oleinowego oraz optymalną zawartością i proporcją 
kwasów linolowego i linolenowego. 

Gorczyca biała jest najbardziej rozpowszechnio-
nym gatunkiem uprawianym w międzyplonie ścierni-
skowym. Rośliny rosną szybko, a ich okres wegeta-
cji jest stosunkowo krótki, wytwarzają przy tym dużą 
masę wegetatywną, dobrze zacieniają glebę, ogra-
niczając wzrost chwastów oraz dość dobrze wytrzy-
mują krótkotrwałe przymrozki. Odmiany gorczycy 
mogą być uprawiane po roślinach nieco później 
schodzących z pola, głównie zbożach. Przeznaczo-
ne na zielony nawóz są przyorywane. Wprowadzo-
na w ten sposób do gleby sucha masa wzbogaca 
ją w materię organiczną, a zachodzące procesy mi-
neralizacji powodują dostępność składników pokar-
mowych dla rośliny następczej. Korzystne jest rów-
nież pozostawienie wyrośniętej masy roślin na okres 
zimy w postaci mulczu, który przyoruje się wczesną 
wiosną lub dokonuje się siewu rośliny głównej bez 
wykonania właściwej orki. 

Odmiany gorczycy białej w porównaniu z rzepa-
kiem jarym wykazują większą odporność na choro-
by, rzadziej są uszkadzane przez szkodniki, ponad-
to są mniej wrażliwe na warunki posuchy i mogą być 
uprawiane na lżejszych glebach. W zmianowaniach 
z rzepakiem nie powinno się uprawiać gorczycy, 
gdyż ewentualne samosiewy mogą obniżyć jakość 
plonu, a rośliny są żywicielami wielu tych samych 
chorób (np. kiły kapusty) i szkodników. 

Natomiast gorczyca biała uprawiana jako mię-
dzyplon ścierniskowy po zbożach spełnia rolę fi-
tosanitarną, zmniejszając zagrożenie nadmiernej 
kumulacji patotypów chorób i szkodników tych ro-
ślin. Odmiany gorczycy białej są dobrze oceniane 
w zmianowaniu również ze względu na właściwości 

Porównanie plonowania rzepaku jarego i gorczycy białej (doświadczenia rejestrowe; 2018-2022)

Wyszczególnienie
Plon nasion w dt z ha

2022 2021 2020 2019 2018
Rzepak jary 23,7 25,6 28,6 25,8 25,1
Gorczyca biała 17,2 18,4 19,5 - 11,6

Wanda (Rok wpisania do KR – 2022)
Plon nasion duży. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość 
tłuszczu w nasionach i glukozynolanów, w tym sinalbiny 
średnia; zawartość białka w suchej masie beztłuszczo-
wej średnia. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej śred-
ni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych średnia.
Odmiana przeznaczona głównie do uprawy na nasiona, 
może być także uprawiana jako roślina poplonowa.
Zgłaszający do KR: AGRO POMERANIA Rafał Markiewicz

Gracja (2019) 
Plon nasion duży. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość 
tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów, w tym 
sinalbiny poniżej średniej; zawartość białka w suchej ma-
sie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości technicz-
nej nieco późniejszy od średniego. Rośliny średniej wy-

sokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odpor-
ność na czerń krzyżowych średnia.
Odmiana przeznaczona głównie do uprawy na nasiona, 
nadaje się także do uprawy jako roślina poplonowa.
Zgłaszający do KR: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

MHR Palma (2019) 
Plon nasion duży. Masa 1000 nasion większa od średniej. 
Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynola-
nów, w tym sinalbiny powyżej średniej; zawartość białka 
w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej śred-
ni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych średnia.
Odmiana przeznaczona głównie do uprawy na nasiona, 
ale może być także uprawiana jako roślina poplonowa.
Zgłaszający do KR: Małopolska Hodowla Roślin Spółka 
z o.o.

Opisy odmian gorczycy białej wpisanych do Krajowego Rejestru w latach 2018-2022

Plon nasion rzepaku (doświadczenia PDO; 2018-2022)

Wyszczególnienie
Plon nasion w dt z ha

2022 2021 2020 2019 2018
Rzepak jary 25,6 22,7 23,0 22,2 19,8
Rzepak ozimy 48,9 46,2 46,6 38,5 37,6

Gorczyca biała wysiana jako międzyplon
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antymątwikowe, które powinny być wykorzystane do 
biologicznej walki z tym nicieniem. Większość zare-
jestrowanych odmian gorczycy białej posiada wła-
ściwość ograniczania liczebności populacji mątwika 
burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) w gle-
bie (przeważnie o około 30-40%). Jedynie najstar-
sze odmiany, wyhodowane z przeznaczeniem głów-
nie do uprawy na nasiona (Borowska i Nakielska) nie 
mają tych właściwości. Zmniejszenie liczebności ni-
cieni w glebie jest bardziej efektywne w uprawie gor-
czycy w plonie głównym niż w krótkotrwałej uprawie 
międzyplonowej. Korzyści wynikające z uprawy od-
mian „mątwikobójczych” najpełniej można osiągnąć 
w płodozmianie z burakami. 

Uprawiane odmiany gorczycy białej przezna-
czane są niekiedy na zielonkę. Rośliny powinny być 
koszone do fazy kwitnienia i przeznaczone do kar-
mienia bydła, jednak w ograniczonej ilości (do 30 kg 
na sztukę dziennie) i z dodatkiem suchej paszy obję-
tościowej. Odmiany gorczycy białej stanowią także 
źródło pożytku dla owadów zapylających.

Len zwyczajny oleisty
W Polsce uprawia się dwie formy użytkowe lnu zwy-
czajnego (Linum usitatissimum L.), tj. włóknistą i ole-
istą, przy czym obecnie większe znaczenie ma len 
oleisty. Powierzchnia uprawy lnu oleistego w ostat-
nich latach wynosiła 5-6 tys. ha, podczas gdy lnu 
włóknistego zaledwie 200-300 ha. Len oleisty jest 
użytkowany głównie na nasiona, choć także słoma 
stanowi surowiec do wykorzystania przemysłowego, 
ze względu na około 15% zawartość włókna, głów-
nie krótkiego. Nasiona są używane jako dodatek do 
pieczywa lub dodatek leczniczy do pasz dla zwierząt, 
a zwłaszcza są wykorzystywane jako surowiec do 
produkcji wartościowego oleju lnianego, zawierają-
cego około 16% kwasu linolowego (omega 6) i aż 51% 
kwasu α-linolenowego (omega 3), przy ich stosunku 
jak 0,31:1. Olej lniany wykorzystywany jest także jako 
olej techniczny, szybkoschnący. Nasiona i olej mają 
również szerokie zastosowanie w lecznictwie i far-
makologii. Makuchy powstałe po wytłoczeniu oleju 
są wartościową paszą treściwą zawierającą 25-30% 

białka. Natomiast paździerze uzyskane w trakcie 
przerobu słomy są surowcem używanym do produk-
cji płyt meblowych i budowlanych, stanowią także do-
bry materiał opałowy lub mogą być wykorzystywane 
jako podłoże do uprawy warzyw i grzybów.

Łodygi tej formy lnu są na ogół krótsze, grube 
i bardziej rozgałęzione niż lnu włóknistego. Nasiona 
są większe (MTN 7-8 g) i zawierają więcej tłuszczu  
(42-45%) niż lnu włóknistego; posiadają również walo-
ry dietetyczne i lecznicze. Len oleisty jest użytkowany 
głównie na nasiona, choć także słoma stanowi suro-
wiec do wykorzystania przemysłowego, ze względu na 
około 15% zawartość włókna, głównie krótkiego.

W Krajowym Rejestrze (KR) znajduje się aktu-
alnie pięć odmian lnu oleistego. Większość z nich 
została zarejestrowana w latach 2001-2012. W roku 
2020 do KR wpisano nową odmianę o nazwie Sile-
sia, która odznacza się zmienioną proporcją zawar-
tości kwasów tłuszczowych w oleju nasion. Najważ-
niejszymi cechami oceny wartości gospodarczej 
nowych odmian lnu oleistego są plon nasion oraz 
zawartość w nich tłuszczu, a dodatkowo także plon 
słomy. Zwraca się także uwagę na podatność ro-
ślin na wyleganie i choroby, zwłaszcza fuzariozę, 
ważna jest również tolerancja na okresowe warunki 
posuchy. Wszystkie odmiany znajdujące się w KR 
zostały wytworzone w dwóch krajowych ośrodkach 
prowadzących hodowlę twórczą lnu. 

Poletka doświadczalne z lnem oleistym

Rzodkiew oleista
Rzodkiew oleista (Raphanus sativus L. var. oleifomis 
Per.) może być użytkowana wszechstronnie; w siewie 
czystym na nasiona, przeważnie jednak w między-
plonach ścierniskowych z przeznaczeniem na zielony 
nawóz lub na mulcz, niekiedy na paszę, bywa też sto-
sowana w różnych mieszankach pastewnych.

Obecnie znaczenie rzodkwi jako rośliny oleistej 
jest marginalne. Ze względu na dużą zawartość kwa-
su erukowego i glukozynolanów w nasionach zareje-
strowanych odmian, olej nie nadaje się do celów spo-
żywczych. Nasiona zawierają 32-37% tłuszczu oraz 
glukozynolan indolowy – glukoraphaninę. Masa 1000 
nasion wynosi 9-17 g. W małej ilości nasiona są sto-
sowane jako karma dla ptaków. 

Rośliny rzodkwi oleistej przeznaczone na zielony 
nawóz są z reguły przyorywane. Wprowadzona w ten 
sposób do gleby masa roślinna wzbogaca ją w ma-
terię organiczną, a zachodzące procesy mineraliza-
cji powodują uwalnianie składników pokarmowych, 
które następnie są pobierane przez rośliny następ-
cze. Można również pozostawić wyrośnięte rośliny 
na okres zimy w postaci mulczu. Rzodkiew oleista 
odznacza się dużą dynamiką wzrostu roślin, a to po-
woduje zagłuszanie chwastów, dzięki czemu można 
zmniejszyć naturalne zachwaszczenie pola.

Ogólnie uprawa rzodkwi oleistej korzystnie wpły-
wa na właściwości fizyczne i fitosanitarne gleby. Wy-
dzieliny korzeni posiadają właściwości ograniczania 
liczebności populacji mątwika burakowego w glebie 

(przeważnie o około 50%). Zmniejszenie liczebności 
nicieni w glebie jest bardziej efektywne w uprawie 
rzodkwi w plonie głównym niż w krótkotrwałej uprawie 
międzyplonowej. Znaczne korzyści można osiągnąć 
uprawiając odmiany „mątwikobójcze” w płodozmianie 
z burakami. Odmiany rzodkwi oleistej stanowią także 
źródło pożytku dla owadów zapylających.

Rzodkwi oleistej nie powinno się uprawiać w zmia-
nowaniach z rzepakiem lub innymi gatunkami kapu-
stowatymi, gdyż rośliny są żywicielami wielu tych sa-
mych chorób (m.in. kiły kapusty) i szkodników.

W Krajowym Rejestrze Odmian (KR) znajduje się 
obecnie siedem odmian rzodkwi oleistej, w tym 
pięć krajowych i dwie zagraniczne. 

Giewont (Rok wpisania do KR – 2022)
Plon świeżej i suchej masy roślin dość duży. Zawartość 
suchej masy w roślinach średnia. 
Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na 
wyleganie. Tworzą zwarty łan, dobrze zacieniają gle-
bę. Termin pąkowania średni, kwitnienia wcześniejszy  
od średniego.
Odmiana przeznaczona do uprawy w międzyplonie 
ścierniskowym.
Zgłaszający do KR: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.

Rolterra (2022)
Plon świeżej i suchej masy roślin dość duży. Zawartość 
suchej masy w roślinach średnia. 
Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wy-
leganie. Tworzą zwarty łan, dobrze zacieniają glebę. 
Termin pąkowania średni, kwitnienia wcześniejszy od 
średniego.
Odmiana przeznaczona do uprawy w międzyplonie 
ścierniskowym.
Zgłaszający do KR: Przedsiębiorstwo Nasienne  
„ROLNAS” sp. z o.o.

Wiktor (2022)
Plon świeżej masy roślin dość duży, suchej masy duży. 
Zawartość suchej masy w roślinach duża. Rośliny 
średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. 
Tworzą zwarty łan, dobrze zacieniają glebę. Termin pą-
kowania i kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego. 
Odmiana przeznaczona do uprawy w międzyplonie 
ścierniskowym.
Zgłaszający do KR: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.

Rolsema (2018)
Plon świeżej i suchej masy roślin duży. Zawartość su-
chej masy w roślinach przeciętna. 
Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wy-
leganie. Tworzą zwarty łan, dobrze zacieniają glebę, 
wytwarzają dużą masę korzeniową. Termin początku 
kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego.
Odmiana przeznaczona do uprawy w międzyplonie 
ścierniskowym.
Zgłaszający do KR: Przedsiębiorstwo Nasienne  
„ROLNAS” sp. z o.o.

Opisy odmian rzodkwi oleistej wpisane do Krajowego Rejestru w latach 2018-2020

Silesia (Rok wpisania do KR – 2020)
Odmiana oleista, o brązowej barwie nasion. 
Plon nasion dość duży, plon słomy duży. Masa 1000 na-
sion mniejsza od średniej. Zawartość tłuszczu w nasio-
nach mniejsza od średniej. Cechuje się zmienioną pro-
porcją zawartości kwasów tłuszczowych – podwyższoną 
zawartością kwasu linolowego (omega 6) i obniżoną za-
wartością kwasu α-linolenowego (omega 3), która jest 
korzystniejsza ze względów odżywczych oraz powoduje 

lepszą stabilność przechowalniczą oleju. Zawartość biał-
ka i włókna w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości do zbioru 
średniopóźny. Długość okresu kwitnienia średnia. Rośli-
ny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Zdro-
wotność roślin dobra.
Zgłaszający do KR: Fundacja Linum/ Uniwersytet Przy-
rodniczy we Wrocławiu

Opis odmiany lnu zwyczajnego oleistego wpisanej do Krajowego Rejestru w roku 2020

Kwitnąca roślina rzodkwi oleistej

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych
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dr hab. ROMAN KRAWCZYK 
Instytut Ochrony Roślin – 
Państwowy Instytut Badawczy, 
Zakład Herbologii i Techniki 
Ochrony Roślin

Przyszłość uprawy i ochrony roślin w Polsce jest silnie powiązana ze Wspólną polityką rolną 
(WPR) (ang. common agricultural policy CAP) Unii Europejskiej. Na stronach internetowych 
Komisji Europejskiej (KE) można przeczytać, że: „Wspólna polityka rolna wspiera rolników 
i zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”1.

Plany strategiczne WPR mają być wdrażane od 
1 stycznia 2023 roku i mają wspierać założenia „Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu” (ang. „Green Deal”) 
m.in. w ramach strategii „od pola do stołu” (ang. „the 
Farm to Fork Strategy”) oraz „na rzecz bioróżnorod-
ności”, (ang. „the Biodiversity Strategy for 2030”). 
W założeniach strategii „od pola do stołu” w ramach 
Unii Europejskiej dąży się do zredukowania o 50% 
stosowania i ryzyka dotyczącego stosowania che-
micznych środków ochrony roślin do roku 2030 oraz 
redukcję o 50% bardziej niebezpiecznych środków 
ochrony roślin. 

Założenia WPR będą realizowane w ramach 
27 Krajowych Planów Strategicznych (ang. „Natio-
nal strategic plans”) dokumentów, które opracowa-
ły poszczególne państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej. Polski Plan Strategiczny dla WPR na lata 
2023-2027 Komisja Europejska (KE) zatwierdziła 
31 sierpnia 2022 roku.  

W Krajowym Planie Strategicznym 25% dopłat, 
które będą realizowane w ramach WPR, będzie 
związane z różnymi ekoschematami. Jednak pro-

ducent rolny decydując się od przyszłego roku na 
udział w poszczególnych ekoschematach powinien 
rozważyć, czy ma możliwości spełnienia wymagań 
dotyczących tych ekoschematów. 

Jednym z ekoschematów, z którego mogą sko-
rzystać plantatorzy rzepaku jest rolnictwo węglowe, 
w ramach którego przewidziane jest dofinansowa-
nie poszczególnych działań w systemie punktowym. 
W tym zakresie uwzględnione są elementy m.in. 
takie jak: uprawa międzyplonów ozimych i wsiewek 
śródplonowych, zróżnicowanie struktury upraw, 
opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, sto-
sowanie płynnych nawozów naturalnych metodami 
innymi niż rozbryzgowo, wymieszanie obornika na 
gruntach ornych w ciągu 12 godzin od zastosowa-
nia, wymieszanie słomy z glebą oraz uproszczone 
systemy uprawy z wykluczeniem orki. Tutaj należy 
rozważyć, czy plantator rzepaku dysponuje odpo-
wiednim sprzętem do uprawy rzepaku w uprosz-
czonych systemach uprawy, zwłaszcza kluczowym 
elementem jest siewnik dedykowany do siewu w wa-
runkach uproszczonej uprawy. 

Przyszłość ochrony 
rzepaku ozimego przed 
zachwaszczeniem  
według ekoschematów 

Kolejnym ekosche-
matem, który w części 
może być wykorzysta-
ny przez plantatorów 
rzepaku ozimego jest 
wsparcie w zakresie 
Integrowanej Produk-
cji Roślin (IP). Integro-
wana produkcja jest to 
certyfikowany system 
produkcji, którego ramy 
prawne reguluje usta-
wa o środkach ochro-
ny roślin (Dz.U. 2020 
poz. 2097). Tak więc 
należałoby spełnić wy-
magania regulowane 
literą prawa, z którego 
wynika, że producent, 
który jest zaintereso-
wany prowadzeniem 
integrowanej produkcji 
roślin corocznie zgła-
sza podmiotowi certy-
fikującemu, nie później 
niż 30 dni przed siewem 
albo sadzeniem roślin 

(w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca 
każdego roku) zamiar stosowania integrowanej  
produkcji roślin. 

Plantatorzy rzepaku prowadzący produkcję ro-
ślin z zastosowaniem wymagań integrowanej pro-
dukcji roślin (IP) mogą ubiegać się o poświadczenie 
jej stosowania przez podmiot prowadzący działal-
ność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji 
roślin (IP). Nad zgodnością działalności podmiotów 
certyfikujących z przepisami dotyczącymi integro-
wanej produkcji roślin prowadzi wojewódzki inspek-
tor ochrony roślin i nasiennictwa. Podmioty certyfi-
kujące prowadzą i aktualizują rejestr producentów 
roślin, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowa-
nej produkcji roślin. Poświadczeniem stosowania in-
tegrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawa-
ny przez podmiot certyfikujący. Certyfikat ten może 
być wydany, gdy producent roślin spełnia m.in. na-
stępujące wymagania: 
•  ukończył szkolenie w zakresie integrowanej pro-

dukcji roślin i posiada zaświadczenie o ukończe-
niu tego szkolenia; 

•  prowadzi produkcję i ochronę roślin według 
szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez 
Głównego Inspektora Ochrony Roslin (GIORIN), 
które są udostępnione na stronie internetowej 
administrowanej przez GIORIN;

•  stosuje nawożenie na podstawie faktycznego 
zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, 

określone w szczególności na podstawie analiz 
gleby lub roślin;

•  dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań 
związanych z integrowaną produkcją roślin, w tym 
w zakresie ochrony roślin przed agrofagami.

W świetle prawa w integrowanej produkcji roślin 
kluczowe jest zastosowanie integrowanej ochrony 
roślin oraz wykorzystanie postępu technicznego 
i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz ochrony środowiska. W produktach roślinnych 
pochodzących z certyfikowanej integrowanej pro-
dukcji nie może być przekroczenia najwyższych 
dopuszczalnych pozostałości dla środków ochrony 
roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali 
ciężkich. Wymagania w tym zakresie będą podlega-
ły kontroli. Zgodnie z przepisem, badane będą ro-
śliny lub produkty roślinne u nie mniej niż 20% pro-
ducentów roślin wpisanych do rejestru, przy czym 
w pierwszej kolejności badania przeprowadza się 
u producentów roślin, w przypadku których istnieje 
podejrzenie niestosowania wymagań integrowanej 
produkcji roślin. Wytycznych w zakresie spełnienia 
wymagań integrowanej produkcji jest więcej, a infor-
macje te są przedstawiane na szkoleniach w zakre-
sie integrowanej produkcji roślin.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009;  
(EU) 2015/408 oraz (UE) 2018/755, począwszy od 
2018 r., Unia Europejska wycofuje z katalogu do-
stępnych substancji czynnych te, które spełniają 
kryteria pozwalające uznać je za substancje trwałe 
i toksyczne.

Z obecnie zarejestrowanych substancji czyn-
nych herbicydów w rzepaku ozimym w najbliższych 
latach może dojść do wycofania preparatów opar-
tych na dwóch substancji czynnych herbicydów, 
które są zakwalifikowane przez KE jako substancje 
do zastąpienia. Są to imazamoks i propyzamid, któ-
rych termin ważności w UE mija w 2025 r. Środki 
zawierające s.cz. imazamoks przeznaczone są do 
zwalczania chwastów dwuliściennych oraz nie-
których jednoliściennych wyłącznie w uprawach 
odmian rzepaku odpornych na substancję czyn-
ną imazamoks. Jest to ważna substancja czynna, 
która umożliwia zwalczanie m.in. coraz częściej 
pojawiających się uciążliwych gatunków chwa-
stów z rodziny kapustowatych, takich jak: stulicha 
psia i stulisz lekarski. Tą substancją niszczone są 
również tradycyjne odmiany rzepaku, które nie są 
odporne na tę substancję czynną. Natomiast propy-
zamid, z gatunków często zachwaszczających rze-
pak ozimy, zwalcza m.in. gatunki takie jak: miotła 
zbożowa, a z dwuliściennych bodziszki, gwiazdnica 
pospolita, przetaczniki oraz rdesty.  
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1 https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_pl.
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Jak rzepak 
tworzy 
plon 
i jakość?
Uprawiając rzepak warto mieć na uwadze, że znajomość procesów formowania plonu i jego 
jakości, które zachodzą w roślinie, między innymi pozwala na rozpoznanie faz krytycznych, 
co warunkuje ich kontrolę poprzez dobór odpowiedniej technologii uprawy, nawożenia a tak-
że innych zabiegów w danych warunkach gospodarowania.

W praktyce przyjmuje się, że technologia upra-
wy rzepaku powinna być nastawiona na zbudowa-
nie przez roślinę optymalnej struktury plonu, tj. przy 
określonej obsadzie wytworzenie takiej ilości roz-
gałęzień, liczby łuszczyn i nasion w łuszczynach, 
która zapewni wysoki plon o dobrych parametrach 
jakościowych. Mówiąc o optymalnej strukturze plo-
nu trzeba mieć na uwadze fakt, że w praktyce nie 
ma możliwości równoczesnego maksymalizowa-
nia wszystkich jego elementów, gdyż pozostają 
one w ścisłej zależności od siebie. Przykładowo 
zbyt duża obsada roślin na jednostce powierzchni 
skutkuje słabszym tworzeniem pędów bocznych, 
jak i zawiązywaniem na nich łuszczyn oraz nasion 
w łuszczynach. Jednocześnie rośliny rosnące w ła-
nach rzadkich niedobór obsady mogą częściowo 
kompensować lepszym wykształceniem wymienio-
nych parametrów. 

Jakość nasion, w tym zawartość w nich tłusz-
czu kształtuje się od początku, tj. od ich zawiąza-
nia. Tym nie mniej należy mieć na uwadze, że tak 
samo jak w przypadku kształtowania plonu, również 
na jego jakość istotny wpływ ma rozwój, a także 
kondycja roślin we wcześniejszych fazach, które są 
następstwem warunków glebowo-agrotechniczno-
-pogodowych. Wynika to z tego, że tylko rośliny pra-
widłowo rozwinięte, odżywione i zdrowe są w stanie 
w okresie nalewania nasion wytworzyć odpowiednią 

(wysoką) zawartość tłuszczu. Przy czym rozpatru-
jąc wartość stanowiska należy mieć na uwadze, że 
azot, który jest głównym składnikiem plonotwór-
czym z cech jakościowych korzystnie wpływa na 
zawartość białka, natomiast ujemnie na zawartość 
tłuszczu w nasionach. Generalnie cechy te są ujem-
nie skorelowane, tj. im wyższa jest zawartość białka 
w nasionach tym niższa zawartość tłuszczu. Jedno-
cześnie efektywność nawożenia tym składnikiem 
zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym 
jest uzależniona nie tylko od jego podaży ale rów-
nież od zbilansowania pozostałymi makro- i mikro-
elementami. Przykładowo w tabeli przedstawiono 
zawartość tłuszczu i białka w nasionach rzepaku 
ozimego (a także plon badanych parametrów), który 
był uprawiany w różnych stanowiskach w zależno-
ści od wariantu nawozowego. Na uwagę zasługuje 
fakt, że brak nawożenia azotem (obiekt PK), w każ-
dej miejscowości skutkował najwyższą zawartością 
tłuszczu i najniższą zawartością białka. Przy czym 
niezależnie od zawartości plon tych składników na 
tym obiekcie był najmniejszy. Włączenie do nawo-
żenia azotu skutkowało, co prawda spadkiem za-
wartości tłuszczu, lecz wzrostem plonu. Natomiast, 
na obiektach, na których do nawożenia NPK doda-
no siarkę, wzrosła zawartość tłuszczu w nasionach 
w stosunku do obiektów nawożonych tylko NPK, 
a także odnotowano największe plony obu parame-

trów jakościowych nasion. Oczywiście zawartość 
tłuszczu i białka w nasionach należy rozpatrywać 
w działaniu również innych czynników warunkują-
cych odżywienie roślin azotem (w tym nawozowych) 
a także czynników kształtujących dynamikę kwit-
nienia łanu – jest to pierwotny czynnik określający 
dynamikę zawiązywania łuszczyn, a tym samym 
wyznaczający długość formowania i dojrzewania 
nasion. Ogólna prawidłowość jest następująca: im 
młodsze, z reguły mniejsze nasiona, tym więcej 
zwierają białka i jednocześnie mniej tłuszczu. Z tej 
przyczyny niższej zawartości tłuszczu w nasionach 
należy się spodziewać między innymi w następują-
cych przypadkach:
•  zbyt wczesnego zaschnięcia łanu (deficyt opa-

dów lub/i wysokie temperatury);
•   zbyt wczesnej desykacji;
•  zawiązania przez rośliny dużej ilości nasion, któ-

rych ze względów fizjologicznych lub/i działania 
innych czynników nie mogą w pełni wykształcić 
(niski MTZ).

W świetle przedstawionych informacji należy 
przyjąć, że zarówno plon jak i jakość nasion rzepa-
ku ozimego tworzą się przez cały okres wegetacji, 
tj. zarówno jesienią, jak i wiosną. Oczywiście w po-
czątkowym okresie wzrostu (jesień, wczesna wiosna) 
tworzy się potencjał, który następnie jest realizowany 
w czasie zawiązywania i nalewania nasion. Stąd też 
przyjmuje się, że prawidłowo rozwinięty rzepak jesie-
nią powinien posiadać od 10-12 w pełni rozwiniętych 
liści, grubą szyjkę korzeniową oraz głęboko sięgają-
cy palowy system korzeniowy z dużą ilością głęboko 
penetrujących glebę korzeni bocznych. Taki rozwój 
rzepaku zapewnia zarówno zbudowanie podstawo-
wej struktury plonu, tj. zawiązków przyszłych liści, 
rozgałęzień bocznych i kwiatostanów już w okresie 

jesiennym, co jest warunkiem uzyskania wysokich 
plonów nasion, dużej odporności na wymarzanie 
(pod warunkiem, że rzepak jest prawidłowo odżywio-
ny i w terminie zastosowano regulatory wzrostu), jak 
i prawidłowej regeneracji roślin po zimie. Jest także 
dobrym fundamentem do wytworzenia przez rośli-
ny plonu o pożądanych parametrach jakościowych, 
w tym wysokiej zawartości oleju w nasionach. W przy-
padku, gdy rośliny są za słabo rozwinięte i w dodatku 
niedożywione, posiadają słaby system korzeniowy, 
a także występuje u nich opóźnione wytwarzanie 
zawiązków rozgałęzień i ograniczone jest zawiązy-
wanie kwiatostanów (na bardzo słabo rozwiniętych 
plantacjach procesy te występują dopiero na wiosnę, 
co znacznie ogranicza potencjał plonotwórczy ro-
ślin, a także może ograniczać zawartość tłuszczu w 
nasionach – słabo rozwinięty system korzeniowy to 
z jednej strony ograniczone możliwości pobierania 
składników z gleby, a z drugiej to większa wrażliwość 
na deficyt opadów). Natomiast rzepak nadmiernie 
wybujały poza tym, że jest podatny na wymarzanie 
(szczególnie, gdy ma wyniesiony stożek wzrostu) 
to z reguły wyjaławia glebę z azotu, co prowadzi do 
spadku koncentracji tego składnika w roślinie. Wpły-
wa to ujemnie na zachodzący w tym czasie proces 
tworzenia zawiązków kwiatowych, co skutkuje mniej-
szą ilością łuszczyn w czasie zbioru, a tym samym 
spadkiem plonu. Ponadto nadmierny rozwój biomasy 
nadziemnej prowadzi do zmniejszenia koncentracji 
azotu w korzeniach, co z kolei skutkuje wolną rege-
neracją i słabym tempem wzrostu roślin na początku 
wiosennej wegetacji. Zatem w warunkach sprzyja-
jących nadmiernemu rozwojowi rzepaku w okresie 
jesiennym z jednej strony nie należy dopuścić do 
zagłodzenia roślin (w razie konieczności należy prze-
prowadzić nawożenie doglebowe lub/i dolistne do-
karmianie), a z drugiej nie jest wskazane również ich 

Tabela 1. Zawartość tłuszczu surowego i białka ogólnego w nasionach rzepaku ozimego w zależności 
od lokalizacji i wariantu nawozowego

Wariant 
nawozowy

Lokalizacja
1 2 2

Zawartość, % s.m.
1T 2B T B T B

PK 47,8 18,4 47,4 19,9 43,9 18,8
PK + N 45,9 19,0 45,7 20,6 40,9 22,4
PK + N + S 47,9 18,6 46,5 19,3 41,3 23,2

Plon, kg/ha
PK 1146 441,2 1137 477,6 1106 473,8
PK + N 1427 590,7 1554 591,8 1914 1048,3
PK + N + S 1604 622,9 1732 718,7 1991 1118,2

1 – tłuszcz surowy; 2 – białko ogólne; Źródło: Grzebisz, 2011.
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przenawożenie, zwłaszcza 
azotem, gdyż może to nie 
tylko zwiększyć ich tempo 
wzrostu ale przede wszyst-
kim pogorszyć ich przezi-
mowanie.

Rozwój rzepaku przed 
zimą obejmuje przede 
wszystkim fazę wegeta-
tywną, która trwa od kieł-
kowania do wykształcenia 
rozety liściowej składają-
cej się z 6-8 liści. Po czym 
w stożku wzrostu zacho-
dzą znaczące zmiany, tj. następuje przejście z fazy 
wegetatywnej w generatywną. Jesienią w stożku 
wzrostu w pierwszej kolejności rozwijają się za-
wiązki liści, następnie zawiązki pędów bocznych, 
a od stadium 8 liści zawiązki kwiatów. W tym czasie 
kończy się proces zawiązywania liści w roślinie, tj. 
zostaje ustalona maksymalna liczba liści (ich za-
wiązków), które mogą się rozwinąć. W zależności 
od warunków mniejsza lub większa część zawiąz-
ków liści rozwija się jesienią, a pozostałe pozosta-
ją uśpione do wiosny, przy czym ich liczba jest już 
ustalona. Warto wiedzieć, że wzrost liści rzepaku na 
początku jesiennej wegetacji jest stosunkowo słaby. 
Dopiero od stadium 4-6 liścia zaczyna się ich inten-
sywny wzrost (roślina w tym czasie rozbudowuje 
również intensywnie system korzeniowy, przez co 
ma do dyspozycji większe ilości wody i składników 
pokarmowych). Wielkość rozety liściowej wytworzo-
nej przez rzepak przed zimą zależy przede wszyst-
kim od zwartości łanu, temperatury, zasobności 
stanowiska w wodę i składniki pokarmowe, a także 
od terminu siewu oraz długości jesiennego okresu 
wegetacji, jaki rośliny mają do dyspozycji. Podsta-
wowe zadanie rolnika polega na takim dobraniu w/w 
czynników (oczywiście tych, na które mamy wpływ), 
aby rzepak przed zimą wytworzył optymalną rozetę 
(patrz wyżej). Wielkość rozety rzepaku (liczba liści), 
która wytworzy się przed zimą jest bezpośrednio 
skorelowana z liczbą rozgałęzień, na których rośliny 
nie tylko związują ale również są w stanie utrzymać 
łuszczyny do zbioru. Przykładowo przy 8 w pełni 
rozwiniętych liściach roślina rzepaku może wytwo-
rzyć średnio 4-5 rozgałęzień na pędzie głównym, na 
których utrzymuje łuszczyny aż do zbioru, przy 10 
liściach 6-7 rozgałęzień, a przy 12 liściach 9-10. Przy 
czym ostateczna liczba rozgałęzień zależy również 
od warunków wzrostu w okresie wiosennej wege-
tacji. Ponadto rzepak dobrze rozwinięty w okresie 
jesiennym lepiej zawiązuje i utrzymuje organy gene-
ratywne (kwiaty, łuszczyny). 

W okresie spoczynku zimowego pomimo niskich 
temperatur i braku wzrostu organów wegetatywnych 

(liści) stożek wzrostu 
różnicuje się dalej. Wi-
doczny staje się rozwój 
zawiązków kwiatowych. 
Zwykle już w lutym moż-
na wyraźnie zauważyć 
wyciągnięte szypułki 
kwiatowe wraz z płat-
kami kielicha. Zawiązy-
wanie kwiatów w pierw-
szej kolejności odbywa 
się na pędzie głównym, 
a następnie na pędach 
bocznych w kolejności 

od góry ku dołowi. W zimie w zależności od przebie-
gu pogody może dochodzić do zróżnicowanych strat 
liści, które średnio wynoszą około 50% ich biomasy 
wytworzonej w okresie jesiennym. Przy czym, dopó-
ki pąk wierzchołkowy pozostaje nieuszkodzony na 
wiosnę przy prawidłowym odżywieniu roślin można 
liczyć na ich szybką regenerację i prawidłowy roz-
wój. Zatem rośliny nic nie tracą na swoim potencjale, 
który zbudowały jesienią.

Początek wegetacji rzepaku na wiosnę rozpo-
czyna się zwykle wtedy, gdy średnia temperatura 
dobowa przez dłuższy czas (kilka dni) utrzymuje 
się powyżej 5oC. Bywa jednak, że dobrze rozwinięty 
rzepak rozpoczyna wegetację przy niższych tem-
peraturach. Po rozpoczęciu wegetacji w pierwszej 
kolejności rozbudowywany jest aparat liściowy. Przy 
czym jego rozwój zależy między innymi od procesu 
zawiązywania liści przed zimą. Kontynuowany jest, 
rozpoczęty jesienią proces zawiązywania organów 
plonotwórczych, które po osiągnięciu swego maksi-
mum w późniejszym okresie wegetacji są częściowo 
redukowane (tym bardziej im roślina ma do dyspozy-
cji mniej wody i składników pokarmowych). W prawi-
dłowo rozwijających się łanach bardzo ważne jest, 
aby rośliny charakteryzowały się odpowiednią po-
wierzchnią liści, gdyż stanowią one źródło asymila-
tów dla nowo tworzących się organów. Na początku 
kwitnienia powierzchnia liści osiąga swoje maksi-
mum, po czym liście oddając asymilaty stopniowo 
zasychają i są przez roślinę odrzucane (od dołu ku 
górze), tak że w czasie zbioru rośliny rzepaku prak-
tycznie nie posiadają już liści (zasada ta z reguły 
nie dotyczy roślin przenawożonych azotem, chyba 
że występuje deficyt opadów; w takiej sytuacji na-
leży się liczyć z niższą zawartością tłuszczu w na-
sionach). Wielkość wytworzonej do kwitnienia bio-
masy jest bardzo ważnym wskaźnikiem potencjału 
plonotwórczego łanu, gdyż zależy od niej prawidło-
wy rozwój tworzących się organów generatywnych. 
Bardzo ważne jest, aby już od początku wiosennej 
wegetacji, kiedy to rośliny odznaczają się szybkim 
przyrostem biomasy były one prawidłowo odżywio-

ne, zwłaszcza azotem, ponieważ składnik ten do-
datnio wpływa na przyrost powierzchni liści, a przez 
to na potencjał plonotwórczy łanu. 

Od początku kwitnienia rozpoczyna się kolej-
ny okres krytyczny w wiosennym rozwoju rzepaku. 
W fazie tej zachodzą równolegle procesy tworzenia 
i redukcji plonu. Od początku kwitnienia rośliny zrzu-
cają stare liście i pomimo tego, że na nowych pię-
trach są zawiązywane nowe, ogólna powierzchnia 
asymilacyjna liści zmniejsza się, co przekłada się 
na mniejszą wydajność fotosyntezy. Stąd też wzra-
sta w roślinie wewnętrzna konkurencja o asymilaty 
(produkty fotosyntezy). Tym bardziej, że podczas 
kwitnienia wytwarzane są nowe organy, tj. rozga-
łęzienia boczne, kwiaty, łuszczyny i nasiona, które 
muszą być „dokarmiane” przez liście. W czasie kwit-
nienia charakterystyczne jest to, że w obrębie jednej 
rośliny, gdy na pędzie głównym i górnych rozgałę-
zieniach występuje rozwój łuszczyn i zawiązywanie 
w nich nasion to na dolnych rozwijają się i kwitną 
kolejne pąki kwiatowe.  

Rzepak rozpoczyna kwitnienie od pędu główne-
go. Zatem posiada on największy potencjał plono-
twórczy (ma do dyspozycji największą ilość produk-
tów fotosyntezy). Natomiast rozgałęzienia boczne 

kwitną później i krócej, co przekłada się na mniejszą 
ilość związanych na nich łuszczyn, a także często 
na mniejszą ilość nasion w tych łuszczynach oraz 
ich masę i zawartość oleju. Generalnie przyjmuje 
się, że im później otworzy się kwiat tym mniejsze 
jest prawdopodobieństwo, że wytworzy się z niego 
łuszczyna. W początkowej fazie rozwoju łuszczyny, 
tj. w fazie intensywnego wzrostu na długość zacho-
dzi w niej znaczna redukcja liczby nasion, tym inten-
sywniejsza im są one słabiej odżywione. Po upły-
wie około 8 dni wielkość łuszczyny się stabilizuje 
i z reguły pozostaje stała aż do osiągnięcia dojrza-
łości. Na to ile łuszczyn i nasion zastanie ostatecz-
nie wykształconych na roślinie ma wpływ przede 
wszystkim dostępność asymilatów, która jak przed-
stawiono powyżej jest ściśle uzależniona od rozwo-
ju aparatu liściowego. Po zakończeniu kwitnienia 
ustala się liczba łuszczyn na roślinie, a następnie po 
upływie kilku dni liczba nasion w łuszczynie. W nie-
korzystnych warunkach wegetacji (susza glebowa, 
upały) w fazie formowania nasion i ich dojrzewania 
często dochodzi do zakłócenia fotosyntezy, co skut-
kuje zarówno redukcją łuszczyn na roślinie, jak i licz-
by nasion w łuszczynach a także ich masy. Jedno-
cześnie warto zaznaczyć, że po upływie wrażliwego 

AGROTECHNIKA

Rysunek 1. Struktura rozdziału azotu między nadziemne organy rzepaku ozimego w okresie wiosennej 
wegetacji (źródło: Grzebisz, 2011)
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Legenda:
L - liście; 
PG - pędy główne;
PB -  pędy boczne; 

ŁPG -  łuszczyny pędów głównych; 
ŁPB -  łuszczyny pędów bocznych; 
NPG -  nasiona pędów głównych; 
NPB -  nasiona pędów bocznych



Babeczki marchewkowe

Przygotowanie
•  Piekarnik nagrzać do 180 stopni, kratkę metalową umieścić w jego 

środkowej części. Marchew obrać i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach, odmierzyć 2 szklanki. Do miski przesiać mąkę razem 
z proszkiem do pieczenia, sodą, solą oraz z przyprawami.

•  W drugiej, większej misce wymieszać: olej rzepakowy, jajka, cu-
kier, tartą marchewkę, ekstrakt z wanilii. Następnie wymieszać za 
pomocą łyżki z mieszanką z mąki.

•  Masę wyłożyć do papilotek umieszczonych w formie lub w jedno-
razowych papilotkach, ustawić na kratce w piekarniku i piec przez 
25 min.

•  W międzyczasie przygotować lukier: wymieszać cukier puder ze 
skórką i 2 łyżkami soku z pomarańczy. W razie potrzeby dolać wię-
cej soku aby uzyskać odpowiednio gęstą konsystencję lukru.

•  Ciasteczka wyjąć z piekarnika, a po 10 min. wyłożyć (wciąż w pa-
pilotkach) na kratkę do całkowitego ostudzenia. Jak trochę prze-
stygną wierzch ciasteczek maczać w lukrze. Podawać, gdy lukier 
nieco zastygnie.

•  3/4 szklanki oleju 
rzepakowego

•  4 średnie marchewki 
(2 szklanki startej)

•  1 i 1/2 szklanki mąki
•   1 i 1/2 łyżeczki proszku 

do pieczenia
•   1/2 łyżeczki sody 

oczyszczonej
•  szczypta soli
•  3 duże jaja lub 4 mniejsze
•  1 szklanka brązowego cukru
•  1 łyżeczka ekstraktu 

z wanilii lub 1 łyżka 
cukru wanilinowego

•  przyprawy: 1 łyżeczka 
cynamonu, 1/2 łyżeczki 
imbiru, 1/4 łyżeczki 
gałki muszkatołowej

Lukier
•  1 i 1/4 szklanki cukru pudru
•  3 łyżeczki startej skórki 

z pomarańczy
•  2-4 łyżki wyciśniętego 

soku z pomarańczy

Składniki (12 sztuk):

Informator  Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i  Rośl in Białkowych

32

okresu początkowego wzrostu, łuszczyny w dużym 
stopniu odżywiają się same. Produkty fotosynte-
zy z łuszczyn transportowane są do rozwijających 
się nasion, co w pewnym stopniu uniezależnia ich 
rozwój od aparatu liściowego rośliny, który w tym 
czasie jest już coraz bardziej zaschnięty. Ostatnim 
elementem struktury plonu, który się kształtuje na 
roślinie jest masa nasion (MTN). Parametr ten za-
leży zarówno od przebiegu pogody, jak i od liczby 
nasion w łuszczynie. Niedobór wody w okresie po 
kwitnieniu skutkuje nie tylko ograniczonym zawiązy-
waniem łuszczyn i nasion w łuszczynach, lecz tak-
że może w znacznym stopniu ograniczyć masę na-
sion oraz zawartość w nich oleju. Natomiast im jest 
większa liczba nasion w łuszczynie tym mniejsza 
ich masa i na odwrót. Zatem te elementy struktury 
są ze sobą ujemnie skorelowane. Natomiast zawar-
tość tłuszczu w nasionach generalnie jest dodat-
nio skorelowana z masą nasion. Zatem wszystkie 
czynniki, które sprzyjają budowaniu przez roślinę 
wysokiej MTN sprzyjają również wysokiemu zaole-
jeniu nasion. Jak wynika z przedstawionej fizjologii 
plonowania rzepaku ozimego w okresie kwitnienia/
nalewania nasion wysokość plonu oraz jego jakość 
zależy zarówno od warunków pogodowych, jak 
i dostępności asymilatów, która jak przedstawio-
no w początkowym okresie rozwoju łuszczyny jest 
przede wszystkim uzależniona od rozwoju aparatu 
liściowego a w końcowym w dużym stopniu odży-
wiają się one same. Warto podkreślić, że zarówno 
rozwój liści (powierzchni asymilacyjnej), jak i wydaj-
ność fotosyntetyczna łuszczyny w głównym stopniu 
zależy od odżywienia roślin azotem. Przy czym ana-
liza dynamiki akumulacji i struktury rozdziału azotu 
między nadziemne organy rzepaku ozimego na wy-
soko plonujących plantacjach w okresie wiosennym 
jednoznacznie wskazuje na fakt, że składnik ten 
powinien być akumulowany w dużych ilościach od 
samego początku wznowienia wiosennej wegeta-
cji (rysunek). Przyjmuje się, że do kwitnienia rośli-
ny powinny zakumulować większość potrzebnego 
azotu (nawet powyżej 70%). Natomiast pozostałą 
część pobierają do stadium BBCH 79. Tym nie mniej 
z przeprowadzonych badań wynika, że akumulacja 
azotu od początku kwitnienia do tego stadium nie 
powinna być zbyt wysoka, gdyż może ona prowa-
dzić do spadku plonu oraz pogorszenia jego jako-
ści. Trzeba wiedzieć, że duża podaż azotu w fazie 
kwitnienia/nalewania nasion zwiększa podatność 
roślin na wyleganie, przedłuża kwitnienie, a także 
powoduje zbyt bujny rozwój wegetatywny, co z ko-
lei skutkuje tym, że niżej położone kwiaty często nie 
zostają zapylone, a łuszczyny słabo są rozwinięte 
ponieważ dociera do nich zbyt mało światła. Poza 
tym w końcowym okresie nalewania nasion, jak już 
wspomniano łuszczyny stają się w pewnym stopniu 

„samowystarczalne”. Stąd też intensywny rozwój 
biomasy wegetatywnej (liści) w tym czasie stano-
wi konkurencję dla zawiązanych łuszczyn. Wynika 
to z tego, że asymilaty są w większym stopniu wy-
korzystywane do budowy nowego aparatu asymi-
lacyjnego, co odbywa się kosztem zawiązanych 
łuszczyn. W konsekwencji nadmierna podaż azotu 
w tym czasie prowadzi do spadku plonu i jego ja-
kości (mniejsza zawartość tłuszczu w nasionach), 
a także znacznie utrudnia zbiór. Dlatego w praktyce 
przyjmuje się, że dokarmianie łuszczyn azotem któ-
re w ostatnich latach zyskuje na popularności nale-
ży rozważyć tylko w przypadku, gdy w okresie kwit-
nienia/nalewania nasion nie ma nadmiernej podaży 
azotu z gleby o czym w sposób pośredni świadczy 
rozwój aparatu asymilacyjnego. Mianowicie jeśli pod 
koniec kwitnienia większość liści znajduje się nadal 
na roślinie i są one intensywnie zielone to przepro-
wadzenie tego zabiegu nie ma sensu, a wręcz może 
być szkodliwe. Natomiast, gdy w tym czasie na ro-
ślinie znajdują się już tylko nieliczne liście i do tego 
wykazują objawy niedożywienia azotem, i nie jest to 
objawem deficytu wody w glebie, to wspomaganie 
łuszczyn azotem może mieć sens. Zabieg ten naj-
lepiej przeprowadzić roztworem mocznika w pierw-
szym do drugiego tygodnia po zakończeniu przez 
rośliny kwitnienia. Przyjmuje się, że w optymalnych 
warunkach pogodowych bezpieczny jest około 10% 
roztwór tego nawozu. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że średni przyrost plonu w następstwie tego 
zbiegu mieści się w granicach 200-400 kg nasion/
ha. Tym nie mniej trzeba podkreślić, że zabieg ten 
ma/może mieć również niekorzystne konsekwencje, 
mianowicie:
•  zwykle prowadzi do spadku zawartości oleju 

w nasionach (około 1%);
•   może zwiększyć podatność roślin na porażenie 

przez patogeny, zatem wskazany jest tylko w ła-
nach zdrowych (intensywnie chronionych);

•   każdy wjazd opryskiwaczem w pole w tym okre-
sie może prowadzić do uszkodzenia roślin, 
i przez to do częściowej straty plonu (stąd też 
wskazane jest używanie do tego zabiegu opry-
skiwaczy samojezdnych). 

Reasumując rozważania dokarmiania łuszczyn 
azotem jeszcze raz należy podkreślić, że zabieg 
ten może prowadzić zarówno do wzrostu, jak i do 
spadku plonu oraz pogorszenia jego jakości. Zatem 
zanim zdecydujemy się na jego przeprowadzenie 
należy w pierwszej kolejności przeprowadzić szcze-
gółową analizę łanu rzepaku, a następnie na tej 
podstawie przeprowadzić symulację potencjalnych 
zysków i strat.

Potrawy z olejem rzepakowym
Olej rzepakowy to najszlachetniejszy z polskich olejów – tłoczony na zimno – jest nie tylko 
niezastąpionym składnikiem potraw, dodaje smaku kulinarnym daniom, ale zarazem jest 
najważniejszym tłuszczem w naszej diecie! Oto przepisy z użyciem tego wyjątkowego produktu.

Kurczak pieczony w oleju 
rzepakowym z imbirem

Przygotowanie
•  Obieramy imbir i ścieramy na tarce. 
•   Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. 
•  Olej rzepakowy podgrzewamy na nie-

wielkim ogniu i smażymy imbir przez 
2-3 min., aż uzyska lekko złotą barwę. 
Zdejmujemy rondel z ognia, odsącza-
my imbir na papierze kuchennym, olej 
rzepakowy zachowujemy. 

•  Układamy udka w naczyniu żaroodpor-
nym, solimy, posypujemy pieprzem do 
smaku, zraszamy olejem rzepakowym 
na którym smażył się imbir i pieczemy 
40 min, obracając co jakiś czas udka. 

•  Pod koniec pieczenia rozkładamy na 
kurczaku wysmażony imbir (na skór-
ce) i pieczemy jeszcze 5 min. Podaje-
my z młodymi liśćmi sałaty, zroszonej 
resztą oleju rzepakowego.

•  6 udek kurczaka
•   1 bulwa imbiru średniej wielkości
•  150 ml oleju rzepakowego 
•  sól i pieprz

Składniki:
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Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych
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Litery z pól oznaczonych na żółto – utworzą rozwiązanie, które 
prosimy nadsyłać wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem do 
korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail pod 
adres redakcji:

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
ul. Szkolna 2/4, lok. 403
00-006 Warszawa

Prosimy o dopisek na kopercie – „Krzyżówka nr 20”, rozwiązanie 
krzyżówki prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2023 roku.

Nagrody w postaci bezrękawnika otrzymają pierwsze trzy osoby, 
które nadeślą do Redakcji prawidłowe hasło – decyduje data 
stempla pocztowego.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

  1.  Posiadłość wiejska 
obejmująca grunty 
i zabudowania

  2. Owoc rzepaku
  3. Inaczej odmiana hybrydowa
  4. System korzeniowy rzepaku
  5.  Niepożądana roślina 

w uprawie rzepaku
  6.  Z wyciśniętych nasion roślin 

oleistych
  7.  Owad żerujący na roślinach 

oleistych
  8.  Rośliny … wymagają okresu 

jarowizacji
  9. Pasza treściwa
10. Do zaorania
11.  Łuszczyna rzepaku zawiera 

ich wiele
12. Żółty rzepaku
13. Inaczej odmiana liniowa
14. Do przechowywania rzepaku
15. Z ogonkiem i blaszką
16. Zapylacz rzepaku
17. Nadziemna część rośliny
18. Podziemna część rośliny
19.  Liczba miesięcy, w których 

rzepak ozimy jest na polu
20.  Roślina oleista z rodziny 

Fabaceae
21. Rzepakowy do smażenia
22. Kolor nasion rzepaku
23. Miesiąc kwitnienia rzepaku
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Chwila relaksu

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, 
stół zastawiony, czekają tylko na 
pierwszą gwiazdkę. Oczywiście przy 
stole jedno dodatkowe, puste miejsce. 
Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla 
mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

***

- Jaka jest ulubiona kolęda świeżo 
upieczonych rodziców?
- Cicha noc.

***

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze 
prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej 
zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

***

Co robi matematyk w święta?
Zadania z gwiazdką.

***
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Egzemplarz bezpłatny

www.kzprirb.pl

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych

Zostań członkiem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
•  bezpłatna prenumerata pisma „Nasz Rzepak”
• newsletter „Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw” – zbiór informacji z rynku
• informacje cenowe z zakładów tłuszczowych i innych fi rm skupowych otrzymywane SMS-em i/lub e-mailem
• udział w imprezach organizowanych przez KZPRiRB

WYDANIE 
SPECJALNE

Rzepak w uprawie 
pasowej

Nowe odmiany 
jarych roślin 
oleistych

Olej rzepakowy 
na talerzu 
zdrowego 
odżywiania

Przyszłość ochrony rzepaku przed 
patogenami wywołującymi ważne 

choroby według ekoschematów 
Polskiego Planu Strategicznego 

oraz projektów rozporządzeń UE


