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Wstęp

Uprawa gleby wykonywana jest przede wszystkim w celu stworzenia najdogodniejszych warun-
ków do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Priorytetem rolnika jest wyprodukowanie jak najwięk-
szej ilości produktu o najwyższych parametrach jakościowych, ponosząc przy tym możliwie najniższy 
koszt, tak by produkcja była opłacalna.

Rzepak jest rośliną oleistą, mającą największe znaczenie w Unii Europejskiej, a także w Polsce, 
która jest jednocześnie jednym z największych producentów w Europie. W naszym kraju uprawia się 
przede wszystkim formę ozimą tej rośliny.

Rzepak jest cenioną rośliną nie tylko ze względu na wartość uzyskiwanego produktu, ale także 
dobroczynnego wpływu na stan środowiska glebowego. Stanowi niezbędny element płodozmianu, 
w którym przeważają zboża, umożliwia uniknięcie uprawy w monokulturze. Pozostawia po sobie 
dobre stanowisko dla następujących po nim roślin, jest dobrym przedplonem przede wszystkim dla 
zbóż ozimych. 

Od wielu lat panuje przekonanie, że rzepak, jako roślina głęboko korzeniąca się, wymaga bar-
dzo starannej uprawy, której nieodzownym elementem jest technologia orkowa. Ten pogląd jednak 
w ostatnich latach coraz częściej podawany jest w wątpliwość, gdyż nieustannie mamy do czynienia 
z coraz to nowszymi sposobami uprawy gleby pod siew rzepaku. Jako że jest to gatunek stosunkowo 
plastyczny, dobrze reaguje na modyfikacje w uprawie roli. W warunkach agroklimatycznych Polski, 
stosowanie uprawy rzepaku w systemie bezorkowym czy w technologii pasowej (strip-till) nie jest 
często stosowane. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach właśnie te stosunkowo nowe tech-
nologie uprawy rzepaku mogą przynieść zadowalające efekty produkcyjne i ekonomiczne.
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1. Wybór technologii uprawy

Staranność oraz odpowiedni termin wykonania uprawy roli jest niezbędnym elementem mającym 
wpływ na wysokość oraz tempo wschodów rzepaku. Odpowiednio dobrana technika uprawy ułatwia 
przenikanie korzeni w głąb gleby zapewniając przy tym także najlepsze warunki zarówno wschodów, 
jak też późniejszego rozwoju rośliny.

Dobra praktyka produkcji rzepaku zaleca regulowanie struktury i wilgotności gleby, stopnia jej 
przewietrzenia i tempa ogrzewania właśnie poprzez odpowiednio dobrane zabiegi uprawowe. Upra-
wianym roślinom rzepaku należy stworzyć jak najkorzystniejsze warunki wzrostu i rozwoju równocze-
śnie niszcząc jak największą ilość chwastów i szkodników glebowych.

Aktualnie spotyka się wiele pojęć, określeń oraz podziałów odnoszących się do sposobów i sys-
temów uprawy roli. Istota tego zagadnienia leży w oddziaływaniu na glebę oraz w kształtowaniu wa-
runków i efektów polowej produkcji roślinnej. Jako prosty i logiczny podział współczesnych sposobów 
i systemów uprawy roli możemy przyjąć taki, który wyróżnia trzy podstawowe rodzaje (rys.1).

Rys. 1. Współczesne sposoby uprawy roli

O sposobie uprawy roli pod rzepak ozimy powinniśmy zadecydować na podstawie:
 � oceny stanu pola po zbiorze przedplonu,
 � właściwości gleby oraz przebiegu pogody – deficyt wody opadowej oraz powiązanej z nią 

wody glebowej przemawia za zastosowaniem uproszczeń,
 � czasu, jaki pozostał od zbioru przedplonu do odpowiedniego agrotechnicznie terminu siewu 

rzepaku – najczęstszymi przedplonami dla rzepaku są zboża, w związku z tym czasu na 
przygotowanie pola w systemie orkowym jest zbyt mało,

 � dostępności odpowiedniego sprzętu do uprawy roli i siewu oraz dostępności pracy ludzkiej.  

System (sposoby) uprawy roli we współczesnym rolnictwie

Uprawa płużna
(orkowa,

konwencjonalna,
tradycyjna)

Całopowierzchniowa Pasowa

Uprawa
bezpłużna

(bezorkowa)

Uprawa
zerowa,

siew
bezpośredni
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1.1. Uprawa rzepaku w systemie tradycyjnym (płużnym)

Dobrze przygotowana do siewu gleba powinna być wyrównana, równomiernie spulchniona do 
głębokości około 4 cm i mieć strukturę gruzełkowatą bez zbryleń.

Z uwagi na fakt, iż uprawa roli w znaczącym stopniu decyduje o wielkości oraz jakości plonu, 
a także o kosztach jego uzyskania, należy dążyć do jej racjonalizacji. W nowoczesnej uprawie roli 
obserwuje się przechodzenie z metod klasycznych do uproszczonych. W uprawie rzepaku może to 
być przede wszystkim uprawa bezpłużna cało powierzchniowa oraz pasowa. Poza względami eko-
nomicznymi istotne znaczenie ma również aspekt przyrodniczy.

Klasyczne zalecenia uprawy rzepaku przewidują wykonanie dwóch zespołów uprawowych: po-
żniwnego i przedsiewnego.

 � Zespół upraw pożniwnych polega na wykonaniu w jak najkrótszym czasie po żniwach pod-
orywki na głębokość 10-12 cm. Po skiełkowaniu chwastów pole należy zabronować.

 � Zespół upraw przedsiewnych rozpoczyna się orką siewną (20-22 cm), wykonywaną po 
upływie 2-3 tygodni od podorywki. Aby gleba wystarczająco osiadła i wrócił naturalny pod-
siąk, należy odczekać kolejne 2-3 tygodnie. Bezpośrednio przed siewem należy dodatkowo 
użyć agregatu doprawiającego glebę wyposażonego w wał strunowy.

Tak wykonywany klasyczny sposób uprawy gleby pod rzepak w praktyce wykorzystywany jest 
stosunkowo rzadko. Powodem tego jest wysoki koszt, duży nakład pracy oraz bardzo długi czas, jaki 
jest potrzebny do pełnego wykonania. Jedynym gatunkiem przedplonowym, który daje wystarczająco 
dużo czasu do przeprowadzenia wszystkich zabiegów, jest jęczmień ozimy. W związku z tym coraz 
częściej stosuje się uproszczenia w uprawie klasycznej.
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1.2. Uprawa rzepaku w systemie uproszczonym (bezpłużnym)

Współczesna polowa produkcja roślinna, w tym również rzepaku, nie musi być oparta na orce. 
Alternatywą może być uprawa bezpłużna (bezorkowa). Stosowanie uproszczeń w uprawie roli wy-
maga jednak rozsądnego postępowania, które pozwoli ograniczyć ujemne skutki tej uprawy, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu jej zalet. W ostatnich latach również w Polsce obserwuje się wzrost 
zainteresowania uproszczeniami w uprawie roli. Warunkiem, który trzeba spełnić, by zastosować 
ten sposób uprawy, jest przeznaczenie gleby w dobrej kulturze, strukturalnej oraz zasobnej w wapń 
i substancję organiczną.

Cele stosowania uproszczeń:
 � zmniejszenie nakładów, oszczędność czasu,
 � zmniejszenie zużycia paliwa oraz ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem oraz 

eksploatacją maszyn,
 � poprawa struktury oraz porowatości gleby,
 � lepsze zatrzymywanie wody oraz zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie,
 � zatrzymanie nawozów i pestycydów w wierzchniej warstwie gleby, mniejsze wymywanie, 

szybsza degradacja tych związków dzięki wyższej aktywności mikroorganizmów,
 � obniżenie emisji spalin oraz dwutlenku węgla – mniejsze zanieczyszczenie powietrza.

Istotą tego rodzaju uprawy jest brak orki jako podstawowego zabiegu oraz pługa jako narzę-
dzia uprawowego. Brak orki w uprawie zupełnie nie oznacza uprawy płytkiej czy mało intensywnej. 
W systemie bezpłużnym rola spulchniana jest oraz mieszana za pomocą różnych narzędzi biernych 
(głębosze, grubery, spulchniacze, brony talerzowe) oraz maszyn aktywnych (rotacyjnych, wahadło-
wych, wibracyjnych, kombinowanych).

Charakterystyczną cechą uprawy bezpłużnej jest możliwość uprawy całej powierzchni pola bądź 
tylko pasów. Ponadto oddziaływanie elementów roboczych może być głębokie (nawet głębsze niż 
pługa) lub płytkie (na głębokość tylko kilku centymetrów).

W wyniku braku odwrócenia wierzchniej warstwy gleby bardzo duża ilość materiału roślinnego 
pozostaje na powierzchni pola (resztki po zbiorze przedplonu, w tym słoma, chwasty, biomasa roślin 
międzyplonu). Jedynie część z nich zostaje wymieszana z płytszą lub głębszą warstwą gleby, reszta 
pozostaje na jej powierzchni w formie mulczu. Choć warstwa mulczu wizualnie nie wygląda dobrze, 
to pełni wiele ważnych funkcji:

 � chroni przed erozją wietrzną i wodną,
 � zabezpiecza strukturę gruzełkowatą przed zniszczeniem,
 � ogranicza parowanie wody,
 � utrudnia kiełkowanie i wschody chwastów,
 � aktywizuje życie mikroorganizmów glebowych i dżdżownic,
 � zmniejsza możliwość zaskorupiania powierzchni gleby, co jest bardzo ważne w uprawie rzepaku.
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Jeżeli po uprawie roli minimum 30 proc. resztek roślinnych pozostaje na powierzchni pola, to 
spełnia ona funkcję uprawy konserwującej lub poprawiającej właściwości gleby.

Niewątpliwą wadą uprawy w systemie bezorkowym jest znacznie intensywniejsze zachwaszczenie 
plantacji. Odmienny jest także skład gatunkowy chwastów. Dodatkowo po przedplonach kłosowych 
(zdecydowana większość), w bardzo dużej ilości występują samosiewy. Jest to wynikiem tego, iż na-
siona chwastów oraz nasiona (lub ziarna) roślin przedplonowych nie są dostatecznie przykryte glebą, 
a jedynie pozostają z nią wymieszane. Ma to ogromny wpływ na dobranie odpowiedniego systemu 
odchwaszczania, które najczęściej rozpoczyna się, bezpośrednio po zbiorze przedplonu (jeśli chwasty 
są widoczne) lub po wykonaniu zabiegów uprawowych, zastosowaniem herbicydu nieselektywnego. 
Tak przeprowadzony zabieg oczyści rolę przed siewem, jednak nie ma wpływu na późniejsze zalecenia 
stosowania herbicydów, wszystkie zabiegi muszą zostać starannie przeprowadzone. Przy stosowaniu 
uproszczeń w uprawie należy liczyć się również z niemożliwością dokładnego przykrycia obornika.

1.2.1. Uprawa bezpłużna całopowierzchniowa

Pierwszym etapem tego rodzaju uprawy jest jak najszybsze przystąpienie do uprawy ścierniska. 
Decyzję o wyborze odpowiedniego narzędzia podejmuje się na podstawie stanu pól, ich klasy bonita-
cyjne, kompleks przydatności rolniczej oraz dostępność parku maszynowego.

Zadaniem narzędzi jest zerwanie wierzchniej warstwy gleby oraz wymieszanie jej ze ściernią. 
Zabieg ten jednocześnie powoduje przerwanie bezproduktywnego parowania wody z gleby. Głębo-
kość wykonywania zabiegu powinna wynosić około 8-12 cm. Spłycenie uprawy jest dopuszczalne, 
jednak może prowadzić do znaczącego obniżenia plonu.

Uprawiając rolę, należy pamiętać o najwyższej staranności. Dlatego tak ważne jest właśnie rów-
nomierne rozmieszczenie resztek pożniwnych. Zwykle uprawę agregatami wykonuje się na ukos 
względem siewu przedplonów. Ma to wpływ na jeszcze dokładniejsze wymieszanie ścierni i resztek 
pożniwnych z glebą. Na tak uprawianej roli tworzy się wówczas warstwa mulczu (składająca się 
z mieszanki słomy z glebą).

Liczba wykonywanych zabiegów w technologii bezorkowej może być zróżnicowana. Zależy to 
od jakości siedliska przeznaczonego do takiej uprawy oraz od jakości i rodzaju agregatów i precyzji 
wykonania zabiegu. Bierne agregaty bardziej złożone umożliwiają jednorazowe, właściwe w tej tech-
nologii doprawienie stanowiska.

Uprawa rzepaku bez użycia pługa powinna przyczyniać się do wytworzenia na powierzchni pola 
możliwie jednolitej warstwy (składającej się z wymieszanej gleby wraz ze słomą i całymi resztkami 
pożniwnymi). Jest to bardzo ważny element uprawy, gdyż jeżeli na polu występować będą  miejsca 
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1.2.2. Uprawa bezpłużna pasowa (strip-till)

z większą i mniejszą zawartością słomy, skutkować to będzie utrudnieniem w siewie i w konsekwen-
cji także nierównomiernymi wschodami rzepaku. Sytuacji tej można zapobiec, wykonując bronowa-
nie na ukos (w stosunku do ostatniego zabiegu). Bronowanie to spełnia funkcję bardziej włókowania 
– wyrównuje powierzchnię pola. 

Uproszczenia stosowane w uprawie gleby pod rzepak niosą ze sobą różnego rodzaju problemy, 
m.in. z uprawą ścierniska. Słoma, którą wprowadza się do gleby, jest mocno higroskopijna i wiąże 
wodę, która niezbędna jest nasionom do skiełkowania. Nadmiar słomy w warstwie gleby może także 
zakłócać wschody rzepaku. Alternatywnym uproszczeniem może być technologia uprawy w systemie 
pasowym, tzw. strip-till.

Uprawa pasowa polega na spulchnieniu pasów roli, w których wysiewane są nasiona oraz pozo-
stawienie roli niespulchnionej w międzyrzędziach. Na polu, po uprawie roli oraz siewie wykonanych 
w tej technologii, występują dwie różniące się właściwościami przestrzenie glebowe:

 � pas spulchnionej gleby ma znacznie mniejszą gęstość i zwięzłość, zawiera więcej po-
wietrza. Umieszcza się w nim nawozy mineralne i nasiona. Gleba ta łatwo się nagrzewa, 
wcześniej nieprzesuszona innymi uprawkami stwarza korzystne warunki do kiełkowania 
i szybkich, równomiernych wschodów roślin,

 � pas niespulchnionej gleby ma zachowany podsiąk wody z głębszych warstw. Resztki ro-
ślinne znajdujące się na powierzchni ograniczają parowanie.

Technologia uprawy pasowej umożliwia zmniejszenie liczby wysiewanych nasion rzepaku (siew 
punktowy), co ma pozytywny wpływ na spadek konkurencyjności roślin między sobą. Dzięki temu bardzo 
często nie wymagają regulacji wzrostu (naturalne działanie światła ogranicza bujny rozwój roślin).

Technologia strip-till może składać się z dwóch niezależnych czynności agrotechnicznych roz-
łożonych w czasie: najpierw wykonuje się uprawę pasów roli, a następnie w tak przygotowaną glebę 
wysiewa się nasiona. W przypadku uprawy rzepaku (wąskorzędowa) niezbędna jest duża precyzja. 
Istnieją jednak wyspecjalizowane agregaty, które za pomocą jednego przejazdu roboczego umożli-
wiają jednoczesną uprawę roli, aplikację nawozów oraz wysiew nasion.

Zalety zastosowania uprawy w systemie pasowym widać przede wszystkim w ograniczeniu cza-
su potrzebnego na wykonanie uprawy i siewu, ale także dzięki korzyściom ekonomicznym wynikają-
cym z maksymalnego ograniczenia przejazdów roboczych – oszczędność paliwa. Zauważyć można 
także, że w mało korzystnych warunkach siedliskowych (gleba mozaikowata, silnie przesuszona), 
gdzie zastosowanie tradycyjnej uprawy bywa trudne, a wschody opóźnione i nierównomierne, zasto-
sowanie tej technologii pozwala na uzyskanie zadowalających plonów.
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Technologia wykorzystująca równoczesną uprawę wraz z wysiewem nawozów i nasion wymaga 
bardzo starannego rozdrobnienia i równomiernego rozrzucenia resztek pożniwnych. W innym wy-
padku elementy robocze agregatu mogą się zapychać. Ewentualnym rozwiązaniem tego problemu 
może być wykonanie podorywki. Zabieg ten  dodatkowo ochroni glebę przed utratą wody oraz sty-
muluje osypanie nasion chwastów i roślin rolniczych do kiełkowania. Z kolei w przypadku zebrania 
słomy, gdy powierzchni pola nie okrywa mulcz, uprawa roli i siew muszą następować bezpośrednio 
po zbiorze przedplonu. W przeciwnym razie, przy niskich opadach lub ich braku, dochodzi do głębo-
kiego przesuszenia gleby, a w związku z tym problemów ze wschodami. Uprawa gleby pod rzepak 
w tej technologii, podobnie jak inne sposoby uprawy pozostawiające dużo resztek roślinnych na po-
wierzchni pola, niosą za sobą zagrożenie zmiany struktury zachwaszczenia oraz zwiększonej presji 
występowania chorób i szkodników.

Rzepak starannie uprawiany w tym systemie charakteryzuje się znacznie lepiej wykształconym 
systemem korzeniowym, którego zasięg jest przeciętnie większy od występującego przy orce. Jest to 
przede wszystkim wynikiem rozluźnienia gleby. Wpływa to na lepsze przezimowanie oraz optymalny 
rozwój roślin wiosną.

Efekty ekonomiczne stosowania bezorkowej uprawy roli pod rzepak, podobnie jak wyniki doty-
czące plonowania roślin, często znacznie się różnią. Zależą one nie tylko od wysokości plonów, ale 
także od poniesionych nakładów na całą uprawę. Uproszczona uprawa charakteryzuje się zwiększo-
nym zapotrzebowaniem na herbicydy, uprawa tradycyjna natomiast – robociznę, energię i maszyny. 
Przy uprawie tradycyjnej zużycie paliwa jest nawet kilkukrotnie wyższe niż przy uprawie bezorkowej. 
Umiejętne stosowanie uproszczeń umożliwia obniżenie kosztów oraz uzyskanie lepszego wyniku 
ekonomicznego niż przy uprawie tradycyjnej.
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Uprawa bezorkowa całopowierzchniowa i pasowa stają się powoli konkurencyjne w stosunku 
do uprawy tradycyjnej. Każda z nich ma swoje wady i zalety. W określonych warunkach przyrod-
niczo-ekonomicznych mogą być przydatne, jednak decyzję o wyborze technologii uprawy rzepaku 
każdy producent powinien podjąć indywidualnie. Niewątpliwie zastosowanie uproszczeń jest cieka-
wą alternatywą. Mimo iż plony rzepaku uprawianego w technologii bezorkowej mogą być znacząco 
niższe, to jednak o jej wyborze mogą przesądzać inne czynniki, takie jak np. coraz częściej występu-
jące deficyty wody, susze lub brak czasu na jej pełne wykonanie. Istotnym argumentem jest również 
znaczne ograniczenie kosztów poniesionych na uproszczoną uprawę w porównaniu z technologią 
konwencjonalną.

Wybierając technologię, warto wziąć również pod uwagę inne korzyści płynące z upraw bez-
orkowych, takie jak znaczący wpływ na utrzymanie równowagi w środowisku naturalnym, w tym do 
poprawy aktywności mikrobiologicznej gleby oraz sposobu, w jaki korzenie roślin pobierają wodę 
nawet z głębszych warstw gleby.
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