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najtańszym czynnikiem intensyfikującym technologię uprawy rzepaku jest wybór dobrej odmiany. 
w połowie sierpnia rozpoczynają się siewy rzepaku ozimego dlatego należy odpowiednio wcześniej pomy-
śleć o zakupie materiału siewnego. wybór nie należy do najłatwiejszych, jednak dla większości podstawo-
wym kryterium wyboru odmiany jest jej plenność. należy uwzględnić także inne ważne cechy rolnicze, np. 
zimotrwałość rzepaku. kolejne cechy, które mają znaczenie to: odporność na choroby – odmiany odporne 
na patogeny chorobotwórcze, np. suchą zgniliznę kapustnych czy też kiłę kapusty ale też odporność na 
wyleganie czy odporność na osypywanie się nasion.

powszechnie wiadome jest, że odmia-
ny mieszańcowe rzepaku plonują lepiej 
niż odmiany populacyjne. Odmiany po-
pulacyjne (liniowe) to odmiany uzyskane 
„klasycznymi” metodami hodowlanymi – 
selekcja, krzyżowanie, selekcja, rozmna-
żanie. w porównaniu z odmianami mie-
szańcowymi, plonują niżej ponieważ nie 
występuje u nich zjawisko heterozji, plon 
może być niższy nawet o 20%. Odmiany te 
są stabilniejsze w plonowaniu w porówna-
niu z odmianami mieszańcowymi, zwłasz-
cza na gorszych stanowiskach, dobrze 
reagują na wcześniejszy siew oraz cena 
materiału siewnego jest niższa. natomiast 
odmiany mieszańcowe (hybrydowe) to 
specjalnie hodowane formy rodzicielskie, 
które odpowiednio się krzyżuje i w ten 
sposób uzyskuje się mieszańce. ponieważ 
efekt heterozji w drugim pokoleniu maleje, 
niewskazane jest użycie nasion do siewu 
z takiego zbioru w roku następnym. Żeby 
uzyskać wysokie plony, trzeba zakupić 
nowy materiał siewny co jest największą 
wadą tych odmian. jako zalety producenci 

rzepaku ozimego uznają podwyższoną odporność na suchą zgniliznę kapustnych i tolerancję na choroby 
grzybowe, a także większą odporność na czynniki stresowe i na osypywanie się, uszkodzenia mechanicz-
ne oraz pękanie łuszczyn pod wpływem słońca i wody. Odmiany te plonują wyżej w porównaniu z odmia-
nami liniowymi, zwłaszcza na dobrych stanowiskach i z intensywną agrotechniką, bo występuje zjawisko 
heterozji (wybujałości), tworzy się więcej rozgałęzień, a co za tym idzie zawiązuje więcej łuszczyn. posia-
dają także większe zdolności adaptacyjne do warunków środowiska poprzez głębszy i silniejszy system 
korzeniowy, lepiej sprawdzają się na opóźnione siewy w porównaniu do odmian liniowych. lepsza mro-
zoodporność i zimotrwałość oraz większa zdolność do regeneracji uszkodzeń to kolejne zalety odmian 
mieszańcowych.
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zimotrwałość rzepaku to zdolność rośliny do przetrwania zimy jako całej pory roku, a więc mrozo-
odporność, odporność na suszę (fizjologiczną, wysmalanie), odporność na stres świetlny, odporność na 
uszkodzenia mechaniczne, wynikające z różnic temperatur pomiędzy nocą a dniem, odporność korzeni na 
pionowe ruchy gleby, odporność na warunki beztlenowe (na długo zalegający śnieg i na wymakanie) czy 
też odporność na choroby i szkodniki. to bardzo pożądana cecha przy uprawie rzepaku w naszym kraju, 
w niektóre latach decyduje o powodzeniu uprawy. 

kolejną cechą, na jaką zwracamy uwagę przy wyborze odmiany to tolerancja na patogeny atakujące 
rzepak. wśród chorób atakujących rzepak ozimy szczególnie groźna jest sucha zgnilizna kapustnych, która 
atakuje już jesienią, a jej skutki widać także po ruszeniu wiosennej wegetacji. następna, dotkliwa choroba 
rzepaku to zgnilizna twardzikowa, która potrafi zdziesiątkować zasiewy i spowodować straty nawet na po-
ziomie 60% plonu. warto wybierać odmiany rzepaku odporne lub przynajmniej tolerancyjne na te choroby, 
dzięki czemu możemy ograniczyć liczbę zabiegów fungicydami, a ich przesunięcie w czasie niekorzyst-
nych warunków pogodowych nie wpłynie znacząco na wielkość plonu. Odmianą o wysokiej odporności na 
choroby, która wydaje wysokie plony, jest np. populacyjny rzepak ozimy sy ilona.

właściwe dopasowanie odmiany do warunków siedliskowych gospodarstwa ma duży wpływ na wiel-
kość uzyskiwanego plonu. wiarygodnym źródłem informacji o możliwościach produkcyjnych odmian rze-
paku ozimego w poszczególnych województwach jest lista odmian zalecanych. lOz na 2020 r. liczy 44 
odmian rzepaku ozimego, z czego 33 to mieszańce. rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą 
wybierać spośród 9 odmian zalecanych do uprawy.

charakterystyka odmian rzepaku ozimego wpisanych do krajowego rejestru w sezonie wegetacyjnym 
2019/2020 na podstawie listy Opisowej Odmian cOBOru (odmiany badane w doświadczeniach regio-
nalnych):

Lista zalecanych odmian rzepaku ozimego w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku.

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Typ odmiany

1. architeck 2019 mieszańcowa

2. stefano kws 2019 mieszańcowa

3. sy ilona 2019 populacyjna

4. Bazalt 2020 populacyjna

5. Birdy 2020 populacyjna

6. dk expansion 2020 mieszańcowa

7. einstein 2020 mieszańcowa

8. es imperio 2020 mieszańcowa

9. sy alibaba * 2020 mieszańcowa

* odmiany wstępnie rekomendowane na podstawie wyników z doświadczeń PDO w woj. warmińsko-mazur-
skim po jednym roku i w oparciu o 2-letnie wyniki badań WGO w procesie rejestracyjnym.
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1. Architect – Odmiana mieszańcowa. plon nasion bardzo duży. zawartość tłuszczu w nasionach śred-
nia, glukozynolanów powyżej średniej. zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. 
masa 1000 nasion średnia. zimotrwałość roślin duża. rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twar-
dzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza 
od średniej. Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (tuyV) – deklaracja hodowcy.

2. Stefano KWS – Odmiana mieszańcowa. plon nasion duży do bardzo dużego. zawartość tłuszczu w na-
sionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej 
przeciętna. masa 1000 nasion średnia. zimotrwałość roślin średnia. rośliny wysokie, o przeciętnej 
odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na 
choroby podstawy łodygi większa od średniej, na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych 
i czerń krzyżowych średnia.

3. SY Ilona – odmiana populacyjna. plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. 
zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. zawartość białka w suchej 
masie beztłuszczowej średnia. masa 1000 nasion dość duża. zimotrwałość roślin dość duża. rośliny 
średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy 
łodygi i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych mniejsza od średniej.

4. Bazalt – Odmiana populacyjna. plon nasion zbliżony do najlepiej plonujących odmian populacyjnych. 
zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach mniejsza od średniej. zawartość białka w suchej 
masie beztłuszczowej poniżej średniej. masa 1000 nasion średnia. zimotrwałość roślin średnia. rośli-
ny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podsta-
wy łodygi średnia, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej.

5. Birdy – Odmiana populacyjna. plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. 
zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów większa od średniej. zawartość białka w su-
chej masie beztłuszczowej poniżej średniej. masa 1000 nasion mniejsza od średniej. zimotrwałość roślin 
mała. rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgni-
liznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych większa od średniej.

6. DK Expansion – Odmiana mieszańcowa. plon nasion bardzo duży. zawartość tłuszczu w nasionach dość 
duża, glukozynolanów powyżej średniej. zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. masa 
1000 nasion średnia. zimotrwałość roślin mniejsza od średniej. rośliny wysokie, o nieco większej od średniej 
odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgnili-
znę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi średnia.

7. Einstein – Odmiana mieszańcowa. plon nasion duży do bardzo dużego. zawartość tłuszczu w na-
sionach duża, glukozynolanów mała. zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od 
średniej. masa 1000 nasion mniejsza od średniej. zimotrwałość roślin przeciętna. rośliny średniej 
wysokości, o dużej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od śred-
niego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy 
łodygi i czerń krzyżowych średnia, na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej.
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8. ES Imperio – Odmiana mieszańcowa. plon nasion duży do bardzo dużego. zawartość tłuszczu w na-
sionach średnia, glukozynolanów dość duża. zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
masa 1000 nasion większa od średniej. zimotrwałość roślin dość duża. rośliny średniej wysokości, 
o przeciętnej odporności na wyleganie. termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby 
podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.

9. SY Alibaba – Odmiana mieszańcowa. plon nasion dość duży. zawartość tłuszczu i glukozynolanów 
w nasionach średnia. zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. masa 1000 nasion 
średnia. zimotrwałość roślin dość duża. rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową 
mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych 
średnia. Odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów plasmodiophora brassicae 
najczęściej występujących w polsce.

rolnicy zastanawiając się jaką odmianę 
wybrać. mogą skorzystać z wyników oceny 
odmian uzyskanych w trakcie badań prowa-
dzonych w ramach porejestrowego doświad-
czalnictwa odmianowego pdO. plon nasion 
przedstawia tabela, rok 2019 nie był korzystny 
do uzyskania wysokich plonów rzepaku ozi-
mego ze względu na trudne warunki pogodo-
we jakie wystąpiły wczesną wiosną (susza). 
siew odmian rzepaku we wszystkich miej-
scowościach wykonano w trzeciej dekadzie 
sierpnia. Średni plon odmian w poszczegól-
nych punktach doświadczalnych wynosił we 
wrócikowie 41,0dt/ha, w ruskiej wsi 51,8 dt/
ha, a w krzyżewie 44,5dt/ha. do odmian które 
wyróżniły się plonowaniem w minionym sezo-
nie, można zaliczyć odmianę mieszańcową 
architect, a z odmian populacyjnych: Bazalt, 
Birdy oraz sy ilona. Średnio za dwulecie do-
bry wynik osiągnęła odmiana populacyjna Ba-
zalt, Birdy oraz sy ilona, natomiast z odmian 
mieszańcowych dk expression, es imperio, 
stefano kws i architect. nie zaobserwowano 
większej presji chorób grzybowych. wystąpiło 
niewielkie porażenie zgnilizną twardzikową. 
przezimowanie roślin rzepaku ozimego w na-
szym rejonie było dobre.
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Rzepak ozimy. Plon nasion odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru 2019

Lp. Odmiana Wrócikowo Ruska Wieś Wieś Krzyżewo Średnia z kraju
wg COBORU

wzorzec w dt/ha 36,5 48,4 38,2 36,0

odmiany populacyjne

1 Bazalt 112 100 121 99

2. Birdy 121 110 107 113

3. sy ilona 108 109 101 100

odmiany mieszańcowe

1. architect 132 119 139 119

2. dk expansion 109 107 135 121

3. einstein 119 116 111 109

4. es imperio 116 110 132 121

5. stefano kws 128 112 120 110

6 sy alibaba 107 110 96 101

Źródła:
- www.wrocikowo.coboru.pl 
- www.coboru.pl
- www.agrofakt.pl 
- Marek Korbas – Vademecum ochrony i nawożenia rzepaku
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)


