
Desykacja rzepaku 

Rzepak zwykle cechuje się nierównomiernym dojrzewaniem i dużą skłonnością do 

osypywania się nasion. Powoduje to spadek jakości plonu i wzrost strat. Straty plonu 

spowodowane osypywaniem mogą wynosić nawet 15%. 

Na nierównomierne dojrzewanie rzepaku mają wpływ następujące czynniki: 

• zmienność glebowa pola (mozaika glebowa) i często z tym związane nieuregulowane 

stosunki wodno-powietrzne gleby 

• opady atmosferyczne występujące pod koniec wegetacji po okresie suszy lub po 

częściowym przemarznięciu korzenia palowego, „odnawianie” się roślin rzepaku; 

• wysokie i nierównomierne nawożenie, szczególnie azotem; 

• porażeniem łodyg przez choroby grzybowe i szkodniki; 

• chwasty występujące w łanie rzepaku, które konkurując z roślinami rzepaku o światło, 

wodę i składniki odżywcze bezpośrednio wpływają wielkość plonu i równomierność 
dojrzewania, utrudniają zbiór i wpływają na jakość technologiczną nasion poprzez 

wtórne ich zawilgocenie. 

Jedynym sposobem uzyskania równomiernego dojrzewania nasion na całej plantacji oraz 

likwidacji ujemnego wpływu zachwaszczenia jest desykacja. Polega ona na zastosowaniu 

środka chemicznego przyspieszającego i wyrównującego dojrzewanie rzepaku. 

Najczęściej do desykacji rzepaku stosowane są środki zawierające glifosad. Najbardziej 

popularny jest najstarszy herbicyd Roundup 360 SL. Oprócz tego na rynku istnieje 

kilkdziesiąt środków o formulacji 360 SL, zawierających glifosad. Preparaty zawierające 

glifosat należy stosować, gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%. W tej fazie dojrzałości 

większość łuszczyn posiada kolor żółtozielony, a około 60% łuszczyn średniego piętra łanu 

zawiera 2/3 brunatnych nasion. Zalecana dawka wynosi 3,0-4,0 l/ha. W celu obniżenia dawki 

można herbicyd stosować łącznie z adiuwantami. Może to być siarczan amonu, którego 

należy stosować 5 kg/ha. Innym bardzo popularnym adiuwantem jest AS 500 SL i Efektan 

650 SL. Niektóre z form użytkowych zalecane są łącznie ze środkiem Spodnam DC w celu 

zapobiegania pękania łuszczyn i osypywania się nasion. Aby uzyskać pełne zniszczenie 

chwastów, zbiór kombajnowy powinno się wykonywać co najmniej na 7 dni po zabiegu. 

Wadą środków zawierających glifosad jest jego pozostałość w nasionach. Powoduje to 

obniżenie wartości siewnej, poprzez spadek siły i energii kiełkowania oraz intensywności 

wzrostu siewek. Dlatego nie powinno się go stosować w plantacjach nasiennych, a jedynie w 

uprawach przeznaczonych na cele przemysłowe. 

Kolejna grupa desykantów oparta jest na substancji czynnej o nazwie dikwat (dibromek 

dikwatu). Najbardziej znanym środkiem jest Reglone 200 SL. W handlu znajduje się kilka 

odpowiedników. Należy je stosować w dawce 2,0-3,0 l/ha, gdy łuszczyny na pędach 

głównych są w 70% zielonkawe, a nasiona są koloru ciemnobrązowego do czarnego. 

Planowany zabieg należy wykonać 4-10 dni przed zbiorem. Wyższa temperatura i silne 

nasłonecznienie przyspieszają jego działanie. Jest ono dość szybkie i opady deszczu wkrótce 

po zabiegu nie obniżają jego skuteczności 

Środek Basta 150 SL, zawierający jako substancję czynną glufosynat amonowy, stosuje się w 

dawce 2,5 l/ha, gdy łuszczyny na pędach wierzchołkowych są zielone, dolne jasnozielone do 

barwy słomkowej, a nasiona zielone z lekkim czerwonym zabarwieniem do brązowych 



przechodzących w czarne. W praktyce termin ten przypada około 8-10 dni przed zbiorem. 

Basta także ogranicza zachwaszczenie, ale nie zapobiega całkowitemu zniszczeniu chwastów 

bardzo bujnych i wieloletnich.  

Inny preparat do desykacji rzepaku to Spotlight Plus 060 EO. Spotlight Plus 60 EO jako 

substancję czynną posiada związek chwastobójczy karfentrazon etylowy. Zalecany jest w 

dawce 1,0 l/ha. Zabieg należy wykonać, gdy 70% łuszczyn jest żółtych, a nasiona w górnej 

części pędu są ciemnobrązowe. Do zbioru należy przystąpić po 10 dniach od zabiegu. Stąd 

odpowiednio dobrane komponenty tego preparatu oprócz desykacji wykazują także działanie 

chwastobójcze, ponadto wyrównują dojrzewanie i zmniejszają skłonność łuszczyn do 

pękania. 

Efektywność desykacji zależy od stopnia pokrycia roślin cieczą roboczą. Ilość cieczy zależy 

od wysokości roślin i zwartości łanu. W przypadku roślin niskich i małej zwartości należy 

stosować 200-300 litrów cieczy roboczej na hektar, natomiast w uprawach wysokich i 

zwartych 400-600 litrów na hektar. Stosujemy oprysk grubokroplisty. Belka robocza przy 

kącie wyprysku rozpylaczy 110
o
 powinna znajdować się 50 cm ponad łanem, natomiast przy 

kącie wyprysku rozpylaczy 80
o
 – 80 cm. W ścieżkach przejazdowych, gdzie rośliny są zwykle 

mniej dojrzałe, można stosować dysze o większej wydajności. 

Zalety desykacji rzepaku:  
• wspomaga naturalne dojrzewanie rzepaku przez co ogranicza straty   z powodu osypywania 

się nasion o około 10%, 

• pozwala w pewnym zakresie regulować termin zbioru, co zapobiega spiętrzeniu prac w 

gospodarstwie, 

• mniejsze różnice jakościowe zebranego surowca (mniejsze różnice w wilgotności), 

• desykacja prowadzi także do zniszczenia  chwastów, 

• zapewnia wyższą wydajność kombajnu podczas zbioru, 

• surowiec po omłocie cechuje się bardziej wyrównanym, niższym poziomem wilgotności, 

• wyrównuje dojrzewanie roślin na polu eliminując skutki zmienności glebowej, 

• ułatwia jednofazowy zbiór kombajnem, 

• zmniejsza liczbę zielonych nasion podczas zbioru, 

• zmniejsza liczbę zielonych, niedojrzałych liści, strąków i części łodyg w zebranej masie, 

• zmniejsza podatność łuszczyn rzepaku na pękanie, 

• zmniejsza wtórne zachwaszczenie. 

Zastosowanie zabiegu desykacji nie niesie za sobą negatywnych skutków przeciwko 

środowisku. Preparaty te szybko ulegają rozkładowi w roślinie pod wpływem światła i 

szybkiej dezaktywacji w glebie bo już po 1 - 3 dniach. Nie ma żadnych problemów z 

następstwem roślin. 

Wadą zabiegu desykacyjnego jest ryzyko poniesienia strat z powodu zniszczeń na plantacji 

związanych z przeprowadzeniem oprysku. Straty spowodowane przejazdem, osypywaniem 

się nasion i rozjechanymi roślinami wynoszą w pasie kolein około 30%.  Możliwe jest 

ograniczenie tych strat gdy, wykorzystując ścieżki technologiczne na plantacji oraz 

wykonując zabieg desykacji aparaturą wyposażoną w rozgarniacz łanu i specjalne osłony. 

Należy dokładnie rozważyć, czy zastosowanie środków desykacyjnych będzie opłacalne. 

Desykację należy stosować w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji lub jeżeli rośliny 

ponownie wypuszczają pędy. Koszt zabiegu szacowany jest na 75 – 140 zł/ha. 



Najlepszą porą do przeprowadzenia desykacji są wczesne godziny ranne, ponieważ wilgotne 

łuszczyny rzepaku pozostają sprężyste i można w ten sposób ograniczyć straty spowodowane 

przez przejazdy ciągnikami. 

Zbiór kombajnowy rzepaku po desykacji należy przeprowadzić w kierunku przeciwnym lub 

pod kątem prostym do przejazdu opryskiwacza. 

 


