
Uprawa rzepaku jarego 

Powierzchnia uprawy rzepaku jarego w Polsce stanowi od kilku do kilkunastu procent  

powierzchni uprawy formy ozimej. Przykładowo w roku 2015 powierzchnia zasiewów 

rzepaku jarego była szacowana na około 65 tys. ha, zaś ozimego na ponad 800 tys. ha. 

Uzyskiwane w kraju plony tej rośliny są od 30 do 40% niższe niż plony rzepaku ozimego. 

Mimo niższych plonów istnieją dwie główne przyczyny uprawy tej rośliny przez rolników. 

Pierwszą jest niewykonanie planowanych zasiewów rzepaku ozimego. Jest on nietolerancyjny 

na opóźnione siewy, spowodowane zwykle późnymi zbiorami roślin przedplonowych. Drugą 

jest wiosenne zaorywanie plantacji rzepaku ozimego z powodu ich znacznego uszkodzenia 

przez mróz. Przyczyną wymarznięć jest działanie niskich temperatur przy braku okrywy 

śnieżnej lub duże wahania temperatury między dniem a nocą w okresie późnej zimy i 

wczesną wiosną. Wzrost zasiewów rzepaku ozimego w danym roku jest zawsze zbieżny ze 

złym przezimowaniem formy ozimej. W przypadku zastosowania jesienią herbicydu 

wykluczającego siew zbóż jarych (np. Devrinol 450 SC), rzepak jary jest praktycznie jedyną 

rośliną, którą można posiać. 

Rzepak jary plonuje najlepiej w rejonach o rocznej sumie opadów nie mniejszej niż 

600 mm. Niedobór wody w glebie w okresie tworzenia się pąków kwiatowych powoduje 

zahamowanie wzrostu, słabe rozgałęzienie się roślin i opadanie pąków. Susza podczas 

kwitnienia jest przyczyną zasychania i opadania kwiatów, a w okresie dojrzewania oprócz 

obniżenia plonu, zmniejsza zawartość tłuszczu w nasionach. Rzepak jary najlepiej udaje się 

na glebach średnio zwięzłych, o uregulowanym odczynie pH, próchnicznych, żyznych, 

sprawnych i dobrze magazynujących wodę, a w czasie suszy oddających ją roślinom.  
Najlepszym przedplonem dla rzepaku są zboża, rośliny okopowe, pastewne, motylkowate. 

Rzepak jary siany w płodozmianie pomiędzy dwiema roślinami zbożowymi wzbogaca glebę 

w znaczne ilości masy organicznej oraz przeciwdziała rozwojowi chorób podsuszkowych 

zbóż.  

Do kolejnych zalet rzepaku jarego można zaliczyć krótki okres wegetacji (sieje się go 

w kwietniu, a zbiera w sierpniu), który sprzyja organizacji prac w gospodarstwie. 

Uprawa roli 

W przypadku zaplanowanego zasiewu rzepaku jarego najlepsza jest pełna uprawa 

klasyczna. W praktyce uprawia się go najczęściej po zbożach. Może on być uprawiany także 

po zbożach późno schodzących z pola. Po zbiorze przedplonu należy wykonać podorywkę i 

zwalczać wschodzące chwasty poprzez bronowanie. Przed zimą, zwykle w połowie listopada, 

zaleca się wykonać orkę przedzimową. Jest to tym bardziej ważne, że ta forma rzepaku 

w przeciwieństwie do formy ozimej wytwarza mniejszy system korzeniowy, który 

zdecydowanie gorzej sobie radzi z zagęszczoną glebą. Orkę pozostawia się w ostrej skibie dla 

lepszego zatrzymania śniegu podczas zimy i zgromadzenia w glebie zapasów wilgoci. Przy 

uproszczonej uprawie system korzeniowy rzepaku jarego rozwija się płytko, a to 

uniemożliwia roślinom na korzystanie z głębszych zasobów wody, potrzebnych zwłaszcza 

w krytycznych okresach wegetacji. Wiosną, w celu wyrównania powierzchni, przerwania 

parowania oraz przyspieszenia ogrzania się gleby należy w pierwszej kolejności zastosować 

włókę lub pole zabronować. Przedsiewne doprawienie roli i wymieszanie nawozów z glebą 

najlepiej wykonać agregatem uprawowym.   



Na polu po wymarzniętym rzepaku ozimym najlepiej zastosować uproszczoną uprawę 

gleby za pomocą agregatu uprawowego. Jej celem jest dokładne wymieszanie masy roślinnej 

(żywe i obumarłe rośliny rzepaku oraz chwasty) z glebą. Ważne jest dokładne przykrycie ich 

ziemią. Pozostawione na powierzchni gleby są źródłem infekcji chorobami grzybowymi. 

Istnieje także ryzyko zachwaszczenia upraw rzepaku jarego roślinami formy ozimej. Rzepaku 

jarego nie można stosować do wiosennego przesiewu placowych braków formy ozimej ze 

względu na przesunięte w czasie o ok. miesiąc kwitnienie roślin i dojrzewanie nasion.  

Nawożenie 

Podstawowym warunkiem uzyskania zadowalających plonów rzepaku jarego i 

wysokiej efektywności nawożenia mineralnego jest uregulowany odczyn gleby (pH 6,2-7,0). 

Na glebach kwaśnych i lekko kwaśnych należy stosować wapnowanie, najlepiej pod 

przedplon lub po zbiorze przedplonu na ścierń albo przed orką przedzimową. 

Optymalne dawki nawozów mineralnych zależą od ilości składników pokarmowych 

dostępnych dla roślin w glebie. Zasobność w te składniki określa się na podstawie analizy 

chemicznej gleby. Niedobór składników powinien być uzupełniany odpowiednią ilością 

nawozów. 

Nawożenie fosforowe (40-80 kg/haP2O5) i potasowe (60-150 kg/ha K2O) wykonuje się 

przedsiewnie. Na glebach cięższych nawozy wysiewane są w całości jesienią, pod orkę 

przedzimową. Natomiast na glebach lżejszych 2/3 dawki nawozów fosforowych można 

przyorać jesienią, a resztę wraz z nawozami potasowymi zastosować na wiosnę, przed 

wykonaniem uprawek przedsiewnych. W przypadku przesiewania plantacji wymarzniętych, 

zwykle nie ma potrzeby stosowania nawozów fosforowych i potasowych, gdyż zostały one 

wysiane pod wymarznięty rzepak ozimy. 

Pierwszą dawkę azotu stosuje się przedsiewnie, najwyżej w ilości 60 kg/ha N, w 

formie siarczanu amonu lub saletry amonowej (w zależności od odczynu gleby). Drugą dawkę 

azotu, w formie saletry amonowej, należy wysiać po wschodach roślin, do początku tworzenia 

się pąków kwiatowych. Można także rośliny dokarmiać azotem dolistnie, stosując 5-10 

procentowy roztwór wodny mocznika. Dokarmianie dolistne często łączy się zwykle z 

zabiegami ochrony roślin. 

Ważnym składnikiem nawożenia rzepaku jest siarka. Dawka tego składnika powinna 

wynosić 15-20% całkowitej dawki azotu, najlepiej zastosować siarczan amonu w dawce 80-

100 kg/ha (19-24 kg S/ha). 

Niedobór mikroelementów, jak również makroskładników, mogą być eliminowane 

przez dolistne nawożenie i dokarmianie plantacji rzepaku jarego odpowiednimi nawozami w 

następujących fazach: faza 6-8 liścia właściwego, faza zwartego zielonego pąka; faza zielonej 

łuszczyny. Należy pamiętać, że dowolny składnik pokarmowy, którego ilość jest 

niewystarczająca dla zapewnienia procesów wzrostu i rozwoju roślin, może w znacznym 

stopniu wpłynąć na obniżenie poziomu plonowania rzepaku jarego. 

 

 



Siew 

Rzepak jary powinien być siany możliwie wcześnie, w zależności od rejonu kraju i 

stanu gleby, od połowy marca do połowy kwietnia. Optymalny termin pozwala uzyskać dobre 

i równomierne wschody oraz szybki i prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Przy opóźnionych 

siewach rośliny wytwarzają krótszy system korzeniowy, w związku z czym są szczególnie 

wrażliwe na okresowe niedobory wody w glebie. Poza tym szybko tworzą pędy kwiatowe 

i zawiązują mniej łuszczyn na roślinie, co prowadzi do znacznego obniżenia plonowania. 

Rzepak jary wymaga większej ilości roślin w łanie niż ozimy, a to wynika z ich mniejszego 

pokroju. Optymalne zagęszczenie roślin po wschodach powinno wynosić 80–100 szt./m
2
. 

W przeciętnych warunkach agrotechnicznych należy wysiewać 100–120 pełnowartościowych 

nasion na 1 m
2
. Większą ilość wysiewu należy stosować na słabszych stanowiskach lub 

w gorszych warunkach agrotechnicznych, a mniejszą na glebach żyznych w dobrej kulturze. 

Wagowo wynosi to od 4,2 do 5,0 kg/ha (jeżeli masa 1000 nasion wynosi  4,0 g, a zdolność 

kiełkowania 95%). 

Nasiona rzepaku jarego powinny być siane płytko, na głębokość około 2 cm, dlatego 

tak ważne jest staranne przygotowanie roli do siewu. Gdy wierzchnia warstwa roli jest 

przesuszona lub nadmiernie rozpylona, wskazany jest siew na głębokość do 3 cm. Głębszy 

siew w przesuszoną glebę najczęściej powoduje opóźnione i nierównomierne wschody. 

Rzepak jary można siać w węższej rozstawie rzędów, co 12–15 cm. Wówczas rośliny 

wcześniej zakrywają międzyrzędzia i lepiej radzą sobie z ewentualnym zachwaszczeniem. 

Jednak większe zagęszczenie powoduje gorsze przewietrzanie łanu,  co zwiększa ryzyko 

infekcji chorobami, zwłaszcza pochodzenia grzybowego. Siew w szerszej rozstawie, co 20–25 

cm, pozwala na lepszy rozwój roślin, które mają więcej przestrzeni do samoregulacji w łanie. 

Do siewu należy stosować wyłącznie kwalifikowany materiał siewny. Takie nasiona 

zapewniają uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości. Nasiona powinny być zaprawione 

przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom. 

Pielęgnację plantacji (walkę z chwastami, chorobami grzybowymi oraz szkodnikami) 

należy przeprowadzać za pomocą środków ochrony roślin zalecanych przez Instytut Ochrony 

Roślin w Poznaniu. 

 

 

 


