
 

 

 

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLIN UPRAWNYCH – 

WYBRANE ZAGADNIENIA NAWOZOWE 

 

CZ. 2  RZEPAK  

 
RZEPAK, BRZEPAK, BRZEPAK, BRZEPAK, Brassica Napus rassica Napus rassica Napus rassica Napus L. spp. L. spp. L. spp. L. spp. 

oleifera Metzg.oleifera Metzg.oleifera Metzg.oleifera Metzg., nale, nale, nale, należy do rodziny y do rodziny y do rodziny y do rodziny 

traw, Poaceaetraw, Poaceaetraw, Poaceaetraw, Poaceae    

    

  
 

 

Rzepak w Polsce jest najważniejszą rośliną oleistą i białkową. Kierunki 

gospodarczego wykorzystania przedstawiono na rysunku 1. Jako nawóz zielony 

rzepak ma marginalne znaczenie (ten kierunek użytkowania dotyczy jedynie 

formy jarej). Głównymi produktami pozyskiwanymi z nasion są: olej, makuch 

(śruta poekstrakcyjna) oraz słoma. Olej rzepakowy może być przeznaczony do 

bezpośredniego spożycia, jako olej do sałatek, lub do termicznej obróbki 

produktów spożywczych, w tym do smażenia frytek. Podstawowym produktem 

przetwórczym pozyskiwanym z oleju rzepakowego jest margaryna. 

Olej rzepakowy w postaci nieprzetworzonej od początku uprawy tej 

rośliny wykorzystywano jako środek służący do chłodzenia urządzeń 
hydraulicznych. Ostatnio pojawiła się nowa możliwość wykorzystania oleju 

rzepakowego jako tzw. biopaliwa. Olej rzepakowy pozyskiwany na biopaliwa 

wymaga uszlachetnienia, polegającego na przetworzeniu surowego oleju w estry 

metylowe. W procesie produkcji do czystego oleju roślinnego dodaje się w 

obecności katalizatora (wodorotlenku potasu) alkohol metylowy w stosunku 

1:10. Finalnymi produktami są estry metylowe kwasów oleju rzepakowego 

(biopaliwa), które charakteryzują się właściwościami eksploatacyjnymi, 

zbliżonymi do oleju napędowego mineralnego stosowanego w silnikach Diesla, 

oraz gliceryna. Do wytworzenia jednego dm3 estru metylowego potrzeba 2,9-

3,7 kg nasion rzepaku. Zakładając średni plon rzepaku w Polsce na poziomie 3,1 

t*ha-1 (w 2009), tzw. wydatek oleju napędowego kształtuje się zatem w 

zakresie 838-1069 dm3*ha-1. 

Produktem ubocznym zarówno tłoczenia jak i ekstrakcji oleju z nasion 

rzepaku jest makuch (wytłok) lub śruta poekstrakcyjna, którą wykorzystuje się 
jako: 

1. paszę dla inwentarza żywego (bydło, trzoda chlewna, drób), 

2. surowiec energetyczny (pelety) 

3. nawóz organiczny.  



Z jednej tony nasion rzepaku pozyskuje się około 300-420 kg oleju i 580-700 kg 

makuch lub śruty. 

 

                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rys. 1 Kierunki wykorzystania gospodarczego rzepaku 

 

 

NAWOŻENIE – wybrane zagadnienia 

 

 System nawożenia podstawowego rzepaku obejmuje następujące czynniki 

warunkujące produktywność stanowiska przeznaczonego pod zasiew rzepaku, a 

mianowicie: zabiegi regulujące odczyn gleby oraz jej zasobność w potas i 

fosfor. Pierwszym, elementarnym etapem tworzenia racjonalnej technologii 

uprawy rzepaku jest wybór stanowiska. Należy preferować gleby 

charakteryzujące się : 
1. głębokim profilem glebowym; 

2. brakiem czynników hamujących wzrost korzeni, takich jak: 
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      nasiona             słoma 

            olej            pasza       nawóz org.      energetyka 

   makuch/śruta 

spożycie   

bezpośrednie 
        przemysł  oleje hydrauliczne   oleje napędowe 

            inny farmaceutyczny, 
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spożywczy -   
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a) specyficzne zagęszczenie, w tym podeszwa płużna, 

b) toksyczność glinu – minimalna wartość pH nie mniejsza niż 5,5; 

3. odczynem gleby w przedziale pH 6,6-7,2 

4. wysoką zasobnością w momencie siewu w potas i fosfor (nie tylko w 

warstwie ornej). 

 

Całkowita ilość składników pokarmowych pobierana przez rzepak plonujący na 

poziomie 3,5 t*ha
-1

 i wyższym kształtuje się w zakresie 200-300 kg*ha
-1

 dla 

azotu, 250-350 kg K2O*ha
-1

, 90-130 kg P2O5*ha
-1

, 150-200 kg  CaO*ha
-1 

i 45-60 

kg MgO*ha
-1

. Roślina również wykazuje spore zapotrzebowanie na siarkę w 

zakresie 60-80 kg S*ha
-1

. Dobrze ukształtowany łan rzepaku pobiera znaczne 

ilości mikroelementów (B, Mn, Zn, Cu, Mo). 

 

Regulacja odczynu gleby – wapnowanie oraz nawożenie magnezem 
 

Termin monitorowania stanu kwasowości gleby wypada co najmniej na 

rok przed siewem rzepaku. Warunkiem koniecznym jest przygotowanie 

stanowiska tak, aby gleba w momencie siewu charakteryzowała się 
uregulowanym odczynem pH – od 6,5 do 7,0, gdyż tylko przy takich 

wartościach tego wskaźnika rośliny dysponują optymalnymi warunkami do  

wzrostu systemu korzeniowego oraz do pobierania P i Ca. Agrotechnicznie 

wczesna, czyli pod przedplon (najczęściej jest to zboże), regulacja odczynu 

poprawia strukturę gleby, a tym samym zwiększa ilość wody zakumulowanej z 

zapasów zimowych. Ponadto zwiększa się również dostępność składników 

pokarmowych, głównie P i K, lecz jednocześnie zmniejsza dostępność 
mikroskładników. W glebie o uregulowanym odczynie roślina buduje duży, 

ekstensywny system korzeniowy, co tym samym poprawia ogólne warunki do 

pobierania wody i składników pokarmowych z głębszych warstw profilu 

glebowego, a ponadto zwiększa ich odporność na suszę.  
 

Tabela 1. Dawki wapna w zależności od gleby w t CaO*ha
-1

 

 

Przedział potrzeb wapnowania Kategoria 

agronomiczna 

gleby 
konieczne potrzebne wskazane  ograniczone 

lekka 3,5 2,5 1,5 - 

średnia 4,5 3,0 1,7 1,0 

ciężka 6,0 3,0 2,0 1,0 

 
źródło: badania IUNG 

 

Wapnowanie po zbiorze przedplonu wymaga trafnego doboru nawozu 

wapniowego: 



- wapno tlenkowe – CaO, działające bardzo szybko, 

- wapno węglanowe CaCO3, działają woniej od nawozów tlenkowych, 

- mieszaniny tlenkowo-węglanowe, jako jedyne spełniają wymagania 

pokarmowe rzepaku przy późnym terminie wapnowania. 

 

 Na glebach kwaśnych o niskiej zawartości magnezu zalecane jest 

stosowanie nawozów wapniowo-magnezowych (z domieszką miedzi, manganu i 

cynku). Na glebach cięższych można stosować wapno magnezowo-tlenkowe, a 

na lżejszych wapno magnezowo-węglanowe lub dolomit. Korzystne, z punktu 

widzenia zaopatrzenia plantacji rzepaku w siarkę i dla poprawienia zaopatrzenia 

roślin w mangan i cynk, może być częściowe zastąpienie wapna nawozowego 

gipsem.  

Jeżeli zasobność gleby w magnez jest niewystarczająca (poniżej 5 mg MgO w 

100 g gleby) należy zastosować przedsiewnie kizeryt w dawce około 100 kg, 

zawierające 29% MgO. Można także zastosować siarczan magnezowy o 

zawartości 16% MgO, w dawce około 150 kg*ha-1 albo mączki magnezytowe, 

tzw. Rolmagi. 

 

Nawożenie fosforem i potasem 
 

Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się w całości przed siewem 

rzepaku. Najlepiej zastosować je na ściernisko, wówczas w wyniku zabiegów 

uprawowych zostają one dobrze wymieszane z warstwą orną gleby. Wielkość 
dawek nawozów fosforowych i potasowych pod rzepak ozimy powinny być 
dostosowane do oczekiwanych plonów nasion rzepaku, zasobności gleb, czasu 

jaki upłynął od ostatniego nawożenia obornikiem oraz jakości gleby mierzonej 

jej zaliczeniem do określonego kompleksu przydatności rolniczej.  

Stosując obornik bezpośrednio pod rzepak dawki fosforu i potasu należy 

zmniejszyć o około 25-30%. Jeżeli ilości fosforu i potasu wprowadzane do 

gleby z gnojowicą pod rzepak są mniejsze od ilości planowanych to różnice 

uzupełniamy w nawozach mineralnych. 

Poziom stosowanych dawek nawozów fosforowych i potasowych powinien być 
tym wyższy im niższa jest zasobność gleby w te składniki oraz im większe 

plony można uzyskać na glebach kompleksów przydatności rolniczej (tab. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Zalecane dawki fosforu (P2O5) i potasu (K2O) pod rzepak ozimy w 

zależności od zasobności gleb (kg*ha-1) 

 

Dawki P2O5 i K2O/gleby kompleksów przydatności rolniczej 

pszenny bardzo 
dobry 

pszenny dobry 
żytni dobry 

zbożowy pastewny 
mocny 

pszenny górski 

pszenny wadliwy 
żytni dobry 

Zasobność 
gleby 

P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 

Bardzo mała 130 180 130 170 135 180 

mała 95 160 90 150 95 150 

średnia 60 140 50 130 65 120 

duża 50 70 45 80 40 70 

Bardzo duża 40 60 35 50 30 50 

Przewidywany 

plon nasion w 

t*ha
-1

 

powyżej 3,5 2,5-3,5 Poniżej 2,5 

 
źródło: badania IUNG-PIB 

 

 

Nawożenie siarką 
 

Optymalne zaopatrzenie rzepaku w siarkę ma wpływ na procesy 

tworzenia białek i chlorofilu. Zwiększa zimotrwałość roślin rzepaku i uodparnia 

na choroby grzybowe, a ponadto poprawia wykorzystanie azotu z nawozów. 

Rzepak pobiera dużo siarki, szczególnie wiosną, począwszy od fazy wydłużania 

łodygi do fazy zawiązywania łuszczyn. Na plantacjach, gdzie w glebie mogą 
występować niedobory siarki, należy stosować od 30 do 50 kg S*ha

-1
. Dobre 

rezultaty daje podanie w pierwszej dawce wiosennej, części azotu w formie 

siarczanu amonu. Azot amonowy już w ciągu dwóch do trzech tygodni 

przechodzi pod wpływem procesów biologicznych w formę saletrzaną, 
najłatwiej przyswajalną przez rośliny. W 100 kg siarczanu amonu, oprócz 20,5 

kg azotu, znajduje się również ponad 24 kg siarki. Należy pamiętać, że azotu w 

formie siarczanu amonu nie należy stosować, gdy rośliny rzepaku są osłabione 

po zimie oraz na plantacjach założonych na glebach o nie uregulowanym 

odczynie. 

 
Materiał przygotował dr Arkadiusz Tujaka (na podstawie literatury branżowej) 
 

 
W celu poszerzenia wiedzy z zakresu technologii produkcji roślin uprawnych zachęcamy 

do zapoznania się z szeroką ofertą wydawniczą IUNG –PIB w Puławach  


