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Techniczne i technologiczne parametry produkcji rzepaku 
ozimego 

 
Streszczenie 

Celem bada� było okre�lenie, które ze stosowanych 
technologii, z uwzgl�dnieniem regionu produkcji, s� 
technicznie i ekonomicznie najbardziej przydatne. Badania 
prowadzone były w latach 2001 – 2003. Obejmowały one 
liczb� ro�lin które przezimowały, uzyskane plony, zu�ycie 
paliwa, nakłady pracy, koszty produkcji (materiałów, 
surowców i eksploatacji maszyn). Do oceny technologii 
przyj�to dwie grupy z podziałem na podgrupy. Pierwsza 
grupa to technologie tradycyjne z tradycyjnym 
przygotowaniem roli oraz z nawo�eniem obornikiem i bez 
nawo�enia obornikiem, druga grupa to technologie z 
płytkim przygotowaniem roli do siewu czyli technologia 
uproszczona i uproszczona z nawo�eniem pod redlic� 
wykonanym przy siewie. Z przeprowadzonych bada� 
wynika, �e ró�nice w kosztach, nakładach pracy i 
plonowaniu przy produkcji rzepaku ozimego w badanych 
technologiach tradycyjnych i uproszczonych nie były 
istotne. 
 
Słowa kluczowe: koszt produkcji, nakłady pracy, orka, 
rzepak ozimy, technologia tradycyjna, technologia 
uproszczona, zu�ycie paliwa 

 

Wst�p 

Dzi�ki wzrostowi znaczenia rzepaku ozimego ro�nie zainteresowanie jego 
produkcj�. Od 1990 roku powierzchnia uprawy rzepaku ozimego w Czeskiej 
Republice ci�gle ro�nie. W roku 1990 obsiano powierzchni� 105 tys. ha, w 
roku 1995 zasiano 253 tys. ha, a w roku 2000 320 tys. ha. Post�puj�cy proces 
koncentracji ziemi oraz zmiany w konstrukcjach maszyn wymagaj� coraz 
lepszego wykorzystania zarówno ziemi, jak i sprz�tu technicznego. 
Produkowane i wprowadzane na rynek nowoczesne maszyny i narz�dzia 
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musz� by� wykorzystywane efektywnie. Poza tym trzeba wprowadza� 
informacje i wska�niki, które umo�liwiłyby w prosty sposób przeprowadzenie 
oceny opłacalno�ci wprowadzonych zmian w wyposa�eniu gospodarstw oraz 
prawidłowo�ci wykorzystania nowoczesnych agregatów (czyli ocen� post�pu 
technicznego) [Ša�ec O, Ša�ec P, Kavka 2002]. Rosn�ce ceny materiału i 
surowców oraz ceny maszyn wymuszaj� na producentach ci�głe doskonalenie 
technologii oraz odmian nasion rzepaku. Zmiany te maj� na celu obni�anie 
kosztów produkcji oraz zwi�kszanie plonowania [Ša�ec O, Dobek, Ša�ec P 
2002, Dobek 2003, Fábry 2003]. Z punktu widzenia wykorzystania techniki 
rolniczej badania te dotycz� ró�nych wariantów przygotowania gleby do siewu 
[Borin, Sartori 1995, Ša�ec O, Ša�ec P, Kavka 2002], siewu rzepaku, zabiegów 
piel�gnacyjnych, intensywno�ci nawo�enia itp.  

Cel i warunki bada� 

Celem bada� było okre�lenie, które ze stosowanych technologii, z 
uwzgl�dnieniem regionu produkcji, s� technicznie i ekonomicznie najbardziej 
przydatne. Badania prowadzone były w latach 2001/02 i 2002/03. Jesie� w 
obu latach była bardzo bogata w opady, a wiosna przyszła pó�no. W roku 
2002/03 najwi�kszy negatywny wpływ na przezimowanie, a tym samym na 
plonowanie miały mróz bez �niegu oraz to, �e od połowy maja do �niw 
wyst�pił niedobór opadów. Badania obejmowały parametry techniczne i 
technologiczne produkcji rzepaku ozimego. Do parametrów technicznych 
zaliczamy stosowane pr�dko�ci agrotechniczne i szeroko�ci robocze zabiegów, 
natomiast parametry technologiczne to dawka wysiewu, dawki nawo�enia i 
zabiegów chemicznych, gł�boko�ci robocze, terminy agrotechniczne i 
kombinacje stosowanych zabiegów. Oprócz tego obliczono liczb� ro�lin, które 
przezimowały, uzyskane plony, zu�ycie paliwa, nakłady pracy, koszty 
produkcji (koszty materiałów i surowców oraz koszty eksploatacji maszyn). 
Do oceny technologii wykorzystano dwie grupy z podziałem na podgrupy. 
Pierwsza grupa to technologie z tradycyjnym przygotowaniem roli oraz 
nawo�eniem obornikiem i bez nawo�enia obornikiem, druga grupa to 
technologie z płytkim przygotowaniem gleby do siewu czyli technologia 
uproszczona i uproszczona z nawo�eniem pod redlic� przy siewie. Dla 
wszystkich badanych technologii były badane i zapisywane dane dotycz�ce 
parametrów technicznych, techniczno-ekonomicznych oraz opis stosowanych 
technologii. Tzn, �e dla ka�dej badanej technologii zapisywane były dane 
dotycz�ce zakresu pracy, wykorzystywanych agregatów, ich wydajno�ci, 
zu�ycie paliwa oraz ilo�� i koszt u�ytych materiałów. Zebrane dane posłu�yły 
do oceny nakładów bezpo�rednich poniesionych na ka�dy zabieg. Na 
badanych polach mierzono: wilgotno�� gleby, liczb� ro�lin, resztki po�niwne 
pozostawione na polu, mas� i długo�� korzeni, �rednic� szyjki korzeni oraz 
mas� obj�to�ciow� gleby. Dodatkowo w czasie zbioru mierzono plon nasion i 
zawarto�� oraz mas� tysi�ca nasion. Uzyskane warto�ci posłu�yły do budowy 
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bazy danych wykonanych w programie MS Access. Zbudowany zbiór danych 
zawiera podstawowe informacje o ka�dym gospodarstwie i zakładzie rolnym 
ł�cznie z osobami odpowiedzialnymi za badania, specyfikacj� badanych pól (z 
rozbiciem na indywidualne pola), uzyskane wyniki pomiarów, wykonywane 
czynno�ci, zabiegi i dane o nich. Cz��ci� bazy danych jest te� katalog 
wykorzystywanych maszyn i narz�dzi, cena gruntu rolnego, a tak�e materiału 
siewnego i stosowanych odmian nasion. Dane s� ze sob� powi�zane np. 
czynno�ci, zabiegi i rodzaj stosowanego materiału, czy zabiegi i stosowane 
agregaty itp. 

Wyniki bada�  

W badanych technologiach do siewu wykorzystano nasiona odmian 
hybrydowych i liniowych. W czasie pomiaru liczono ro�liny, które wzeszły 
oraz liczb� ro�lin, które przezimowały. Liczba ro�lin, które przezimowały 
wahała si� od 18,8 (odmiany liniowe w roku 2001/02) do 56,8 (odmiany 
liniowe w roku 2002/03). Analizuj�c uzyskane plony mo�na stwierdzi�, �e 
przy mniejszej liczbie ro�lin, które przezimowały wy�sze plony uzyskany w 
przypadku odmian hybrydowych. W badanych technologiach w roku 2001/02 
okazało si�, �e lepiej przezimowały odmiany liniowe, a w roku nast�pnym 
2002/03 odmiany hybrydowe. 	rednia liczba ro�lin, które przezimowały w 
rozbiciu na lata i badane odmiany przedstawiono na rys.1. W tabeli 1 
przedstawiono liczb� prób i �redni plon badanych technologii produkcji 
rzepaku ozimego w zale�no�ci od stosowanych odmian oraz regionu. W 
pierwszym roku bada� plony odmian hybrydowych wahały si� od 3,3 t/ha 
(region ziemniaczany) do 2,46 t/ha (region zbo�owy), a odmiany liniowe od 
3,43 t/ha (region ziemniaczany do 2,13 t/ha (region kukurydziany). W roku 
nast�pnym uzyskane plony były ni�sze i tak dla odmiany hybrydowej 
najni�szy plon wyniósł 2,2 t/ha (region kukurydziany), a dla odmiany liniowej 
1,77 t/ha (region zbo�owy), co spowodowane było gorszymi warunkami 
pogodowymi (mróz bez �niegu i brak opadów na wiosn�). 
Uwzgl�dniaj�c jednak sposób przygotowania roli do siewu mo�na stwierdzi�, 
�e �rednie plony w badanych technologiach wyniosły 2,78 t/ha dla odmian 
hybrydowych i 2,55 t/ha dla odmian liniowych (tabela 2). W pierwszej grupie 
plony wahały si� od 2,61 t/ha w roku 2002/03 dla technologii uproszczonej do 
3,14 t/ha dla technologii tradycyjnej w roku 2001/02 i 2002/03. Natomiast dla 
odmiany liniowej minimalny plon wyniósł 1,98 t/ha w technologii 
uproszczonej z nawo�eniem pod redlic� w roku 2002/03, natomiast 
maksymalny plon wyst�pił w technologii tradycyjnej z nawo�eniem w roku 
2001/02 i wyniósł 3,29 t/ha.  
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Rys. 1. �rednia liczba ro�lin w badanych technologiach w zale�no�ci od 
odmiany i roku bada� 

 

 
 

Rok Region 

Odmiana nasion rzepaku 
hybrydowa liniowa 

plon 
[t/ha] 

liczba 
prób 

plon 
[t/ha] 

liczba 
prób 

20
01

/0
2 

kukurydziany 2,61 11 2,12 7 
rzepaczany 2,81 4 3,18 5 
zbo�owy 2,71 15 2,65 12 
ziemniaczany 3,14 8 2,74 8 
ł�karski 2,68 2 3,29 3 

	rednia 2001/02 2,81 25 2,83 23 

20
02

/0
3 

kukurydziany 2,61 11 2,38 5 
rzepaczany 2,81 4 1,98 4 
zbo�owy 2,71 15 2,18 9 
ziemniaczany 3,14 8 2,02 7 
ł�karski 2,68 2 2,26 1 

	rednia 2002/03 2,78 22 2,16 17 
 
Tabela 1. �rednie plony i liczba prób badanych technologii rzepaku ozimego w 
zale�no�ci od stosowanych odmian i regionu 
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Tabela 2. �rednie plony i liczba prób badanych technologii rzepaku ozimego w 
zale�no�ci od sposobu przygotowania roli oraz nawo�enia 
 
Jednak technologie tradycyjne charakteryzowały si� du�ym zu�yciem paliwa 
oraz wysokimi nakładami pracy. Zu�ycie paliwa wyniosło 113 dm3/ha dla 
technologii tradycyjnej z nawo�eniem obornikiem, natomiast dla technologii 
uproszczonej zu�ycie paliwa wyniosło 58 dm3/ha co stanowi 77,23 % w 
stosunku do technologii tradycyjnej. Podobna sytuacja wyst�piła w przypadku 
nakładów pracy - w technologii tradycyjnej wyniosły one 9,8 rbh/ha, a w 
technologii uproszczonej nakłady pracy były ni�sze o 54,59 % i wyniosły 4,45 
rbh/ha. Uzyskane �rednie warto�ci przedstawiono w tabeli 3. 
Dodatkowo dla oceny badanych technologii (technologia uproszczona i 
tradycyjna) przeprowadzono badania dotycz�ce zag�szczenia gleby. Pomiarów 
dokonano za pomoc� elektronicznego penetrometru. Pomiarów dokonywano 
co 4 cm do gł�boko�ci 56 cm. Badany opór gleby wynosił od 0,44 MPa w 
technologii tradycyjnej (gł�boko�� 4 cm) do 6,28 MPa w technologii 
uproszczonej (gł�boko�� 56 cm). Najwi�ksza ró�nica w oporze gleby mi�dzy 
badanymi technologiami wyniosła 1,6 MPa i wystapiły na gł�boko�ci 20 cm. 
W całym zakresie bada� opór gleby w technologii uproszczonej był wy�szy 
ni� w technologii tradycyjnej. Uzyskane wyniki bada� przedstawiono na rys.2. 
 
 

R
ok

 

Sposób uprawy 
roli Technologia uprawy roli 

Odmiana nasion rzepaku 
hybrydowa liniowa 

plon 
[t/ha] 

liczba 
prób 

plon 
[t/ha] 

liczba 
prób 

20
01

/0
2 

Płytkie 
przygotowanie 

roli 

uproszczona 2,61 11 2,12 7 
uproszczona  z nawo�eniem pod 

redlic� przy siewie 2,81 4 3,18 5 

�rednia 2,71 15 2,65 12 

Technologia 
tradycyjna 

tradycyjna bez obornikiem 3,14 8 2,74 8 
tradycyjna z obornikiem 2,68 2 3,29 3 

�rednia 2,91 10 3,02 11 
	rednia za rok 2001/02 2,81 25 2,83 23 

20
02

/0
3 

Płytkie 
przygotowanie 

roli 

uproszczona 2,61 11 2,38 5 
uproszczona z nawo�eniem pod 

redlic� przy siewie 2,81 4 1,98 4 

�rednia 2,71 15 2,18 9 

Technologia 
tradycyjna 

tradycyjna bez obornika 3,14 8 2,02 7 
tradycyjna z obornikiem 2,68 2 2,26 1 

�rednia 2,91 10 2,14 8 
	rednia za rok 2002/03 2,74 22 2,16 17 
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Technologia przygotowania roli 
Zu�ycie 
paliwa 

Nakłady 
pracy 

Koszty eksploatacji Koszt 
produkcji materiałów maszyny 

dm3/ha rbh/ha K
/ha K
/ha K
/t 
Uproszczona 63 4,60 8337,0 5091,0 5480,0 

Uproszczona z nawo�eniem 
pod redlic� przy siewie 58 4,45 8420,0 4900,0 5166,0 

Tradycyjna z nawo�eniem 
obornikiem 75 5,90 8210,0 5860,0 5116,0 

Tradycyjna bez nawo�enia 
obornika  113 9,8 9810,0 7230,0 5587,0 

 

Tabela 3 Uzyskane wska�niki produkcji rzepaku ozimego w badanych 
technologiach 
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Wnioski  

1. Ró�nice w �rednich nakładach przy produkcji rzepaku ozimego w 
badanych technologiach tradycyjnych i uproszczonych nie były istotne. W 
jednym z zakładów w okresie badawczym ró�nica �redniego dwuletniego 
plonu w technologii uproszczonej wyniosła tylko 0,129 t/ha w stosunku do 
technologii tradycyjnej. 

2. Płytkie przygotowanie gleby do siewu jest zalecane w przypadku krótkich 
terminów agrotechniczych siewu rzepaku ozimego oraz w przypadku 
wyst�powania niedoboru wody w glebie. Natomiast w przypadku 
nadmiernych opadów orka poprawia infiltracj� wody do gleby. 

3. Opór gleby w badanych technologiach wynosił od 0,44 MPa w technologii 
tradycyjnej do 6,28 MPa w technologii uproszczonej. Najwi�ksza ró�nica 
mi�dzy badanymi technologiami wyniosła 1,6 MPa i wyst�piła na 
gł�boko�ci 20 cm. W całym zakresie bada� opór gleby w technologii 
uproszczonej był wy�szy ni� w technologii tradycyjnej. 

4. Badania wykazały, �e w przypadku małej liczby ro�lin na 1 m2, 
spowodowanej na przykład złym przebiegiem zimy oraz wtedy kiedy na 
wiosn� nie wyst�puj� niedobory wody, to odmiany hybrydowe daj� 
wy�sze plony. 

5. Najwy�sze plony uzyskano w technologiach tradycyjnych i wahały si� one 
od 3,05 t/ha do 3,51 t/ha, jednak charakteryzowały si� one du�ym zu�ycie 
paliw wynosz�cym od 75 dm3/ha do 113 dm3/ha i du�ymi nakładami pracy 
wynosz�cymi od 5,9 rbh/ha do 9,8 rbh/ha. Koszty produkcji rzepaku 
ozimego w technologii tradycyjnej z nawo�eniem obornikiem wyniosły 
5587 K
/t. 
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Technical and technological aspects of winter oilseed rape 

cultivation 
 
 

Summary 
 
In 2001 - 2003, field experiments focused on various technologies of soil 
cultivation and drilling of oilseed rape have been carried out all. Over the 
Czech Republic. The technologies in question were divided according to 
intensity or depth of soil cultivation, manure application and production 
regions. The first year results have shown slightly higher seed yield as 
compared with traditional technologies from plots with reduced soil treatment 
technologies. On the other hand, fuel consumption and labour requirement of 
oilseed rape growing using traditional technologies were higher. Production 
unit costs of technologies did not differ. 
 
Key words: winter oilseed rape, cropstand establishment, technology, 
minimisation, ploughing 
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Spis rysunków i tabel 

 
 

Rys. 1. 	rednia liczba ro�lin w badanych technologiach w zale�no�ci od 
odmiany i roku bada� 

Fig. 1. Average number of plants in the examined technologies depending 

upon the variety and year of research 

 

Rys. 2. Opór gleby w badanych technologiach w technologii tradycyjnej i 
uproszczonej 

Fig. 2. Soil resistance in the examined technologies in the traditional and 

simplified technology 

Tabela 1. 	rednie plony i liczba prób badanych technologii rzepaku ozimego 
w zale�no�ci od stosowanych odmian i regionu 

Table 1. Average crops and the number of examined technologies samples of 

winter oilseed rape depending upon the applied varieties and region 

Tabela 2. 	rednie plony i liczba prób badanych technologii rzepaku ozimego 
w zale�no�ci od sposobu przygotowania roli oraz nawo�enia 

Table 2. Average crops and the number of examined technologies samples of 

winter oilseed rape depending upon the method of soil preparation and 

fertilization 

Tabela 3. Uzyskane wska�niki produkcji rzepaku ozimego w badanych 
technologiach 

Table 3. The obtained results of winter oilseed rape production in examined 

technologies 
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