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Najtańszym czynnikiem intensyfikującym technologię uprawy rzepaku jest wybór dobrej odmiany. Wy-
bór materiału siewnego rzepaku ozimego 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 odmiany mieszańcowe rzepaku plonują lepiej niż odmiany popula-
cyjne. Odmiany populacyjne (liniowe) to odmiany uzyskane „klasycznymi” metodami hodowlanymi – se-
lekcja, krzyżowanie, selekcja, rozmnażanie. W porównaniu z odmianami mieszańcowymi, plonują niżej 
ponieważ nie występuje u nich zjawisko heterozji, plon może być niższy nawet o 20%. Odmiany te są 
stabilniejsze w plonowaniu w porównaniu z odmianami mieszańcowymi, zwłaszcza na gorszych stanowi-
skach, dobrze reagują na wcześniejszy siew oraz cena materiału siewnego jest niższa. Natomiast odmia-
ny 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 zaku-
pić 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 mechaniczne oraz pękanie 
łuszczyn pod wpływem słońca i wody. Odmiany te plonują wyżej w porównaniu z odmianami liniowymi, 
zwłaszcza na dobrych stanowiskach i z intensywną agrotechniką, bo występuje zjawisko heterozji (wy-
bujałości), tworzy się więcej rozgałęzień, a co za tym idzie zawiązuje więcej łuszczyn. Posiadają 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 mrozoodporność 
i zimotrwałość oraz większa zdolność do regeneracji uszkodzeń to kolejne zalety odmian mieszańcowych.

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 na-
wet na poziomie 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 
niekorzystnych 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.
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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 2022 r. liczy 40 
odmian rzepaku ozimego, z czego 32 to mieszańce. Rolnicy z województwa warmińsko–mazurskiego 
mogą wybierać spośród 18 odmian zalecanych do uprawy.

Charakterystyka odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego rejestru w sezonie wege-
tacyjnym 2021/2022 na podstawie Listy Opisowej Odmian COBORU (odmiany badane w doświad-
czeniach regionalnych).

Absolut – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach nieco 
mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Od-
porność na suchą zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, 
na czerń krzyżowych większa od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).

Lista zalecanych odmian rzepaku ozimego do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Typ odmiany
1. Absolut 2021 Mieszańcowa
2. Derrick 2021 Populacyjna
3. Artemis 2021 Mieszańcowa
4. Gemini 2021 Mieszańcowa
5. Dominator 2021 Mieszańcowa
6. Ambassador 2021 Mieszańcowa
7. Aurelia 2021 Mieszańcowa
8. Angelico 2021 Mieszańcowa
9. Advocat 2021 Mieszańcowa
10. Duke 2021 Mieszańcowa
11. DK Excited 2022R Mieszańcowa
12. LG Areti 2022R Mieszańcowa
13. Prince 2021 Mieszańcowa
14. LG Avirion 2022R Mieszańcowa
15. Tempation 2022R Mieszańcowa
16. Batis 2022R Mieszańcowa
17. ES Fuego 2022 Populacyjna
18. LG Anarion 2022R Mieszańcowa

2022R – odmiany wstępnie rekomendowane na podstawie wyników z doświadczeń PDO w woj. warmińsko-
-mazurskim po jednym roku i w oparciu o 2-letnie wyniki badań WGO w procesie rejestracyjnym.
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Derrick – Odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od 
średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Masa 1000 nasion dość duża. Zimotrwałość roślin mniejsza od przeciętnej. Rośliny średniej wysoko-
ści, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco 
późniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa od 
średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia.

Artemis – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów 
w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion więk-
sza od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą 
zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. We-
dług deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Gemini – Odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza 
od średniej, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 
nasion dość duża. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twar-
dzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych większa 
od średniej.

Dominator – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach 
duża, glukozynolanów dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 
nasion dość mała. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzy-
żowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Ambassador – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynola-
nów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 
1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporno-
ści na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę 
twardzikową i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń 
krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Aurelia – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów 
w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion więk-
sza od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twar-
dzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych średnia. Według 
deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Angelico – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w na-
sionach średnia, glukozynolanów znacznie powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłusz-
czowej nieco większa od średniej. Masa 1000 nasion powyżej średniej. Zimotrwałość roślin mniejsza od 
przeciętnej. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na suchą 
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zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy 
odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Advocat – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach więk-
sza od średniej, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej śred-
nia. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin duża. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi większa 
od średniej, na czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV).

Duke – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość 
duża, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 
1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przecięt-
nej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości 
technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych 
średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest od-
porna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

DK Excited – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach 
dość duża, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza 
od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej 
wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 
średni. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia, 
na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na 
wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

LG Areti – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów 
w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 
nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na czerń krzyżowych większa 
od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na zgniliznę twardzikową 
mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest także odporna na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV).

Prince – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach nieco 
większa od średniej, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczo-
wej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny średniej 
wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od 
średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy ło-
dygi większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji 
hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 

LG Avirion – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów 
w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 
nasion większa od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej 
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od 
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średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, 
na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest także odpor-
na na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Tempation – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w na-
sionach dość duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na czerń 
krzyżowych większa od średniej, na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby pod-
stawy łodygi średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest także odporna na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV).

Batis – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach 
dość duża, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniej-
sza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej 
wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od 
średniego, dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapust-
nych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. Według deklaracji 
hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

ES Fuego – Odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, 
glukozynolanów dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 na-
sion powyżej średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na 
czerń krzyżowych mniejsza od średniej. 

LG Anarion – Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu 
w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie 
beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny 
wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 
średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi 
i czerń krzyżowych średnia. Odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów 
Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji hodowcy odmiana jest 
także odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Rolnicy zastanawiając się jaką odmianę wybrać. Mogą skorzystać z wyników oceny odmian uzy-
ska¬nych w trakcie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego 
PDO. Siew odmian rzepaku w poszczególnych miejscowościach wykonano w trzeciej dekadzie sierpnia 
i w pierwszej dekadzie września w SDOO Krzyżewo. Rok 2021 po łagodnej zimie i nieco trudnej wio-
śnie okazał się sprzyjający do uzyskania dość wysokich plonów. Średni plon odmian w poszczególnych 
punktach doświadczalnych wynosił we Wrócikowie 52,0 dt/ha, w Ruskiej Wsi 50,0 dt/ha, a w Krzyżewie 
53,0 dt/ha. Do odmian które wyróżniły się plonowaniem w minionym sezonie, można zaliczyć: odmiany 
mieszańcowe Absolut, Ambassador, Artemis, Aurelia, Batis, DK Excited, Dominator, Duke, Dynamic, LG 
Areti i Temptation, oraz odmiany populacyjne: Derrick, Gemini i SY Ilona. Średnio za dwulecie dobry wy-
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nik osiągnęła odmiana populacyjna Derrick i Gemini, natomiast z odmian mieszańcowych Ambassador, 
Dominator i Duke, dokładne dane przedstawia tabela. Z chorób występujących w rzepaku w minionym 
roku większą presję wykazała zgnilizna twardzikowa. Mniejszą odporność na porażenie tą chorobą za-
notowano u odmian: Absolut, Ambassador i Architect. Przezimowanie roślin rzepaku ozimego w naszym 
rejonie było dość dobre do dobrego.

Rzepak ozimy. Plon nasion odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru 2021

Lp. Odmiana Wrócikowo Ruska Wieś Wieś
Krzyżewo 

Średnia z kraju
wg COBORU

Wzorzec w dt/ha 44,1 43,0 47,9 39,9

odmiany populacyjne

1 Derrick 109 105 110 110

2. ES Fuego 98 109 100 102

3. Gemini 106 111 111 109

4. SY Ilona 102 105 111 102

odmiany mieszańcowe

1. Absolut 137 132 127 130

2. Artemis 136 134 132 134

3. Dominator 137 134 121 129

4. Ambassador 134 134 130 130

5. Aurelia 132 127 131 129

6. Angelico 130 121 120 125

7. Advocat 133 134 114 125

8. Duke 134 134 133 129

9. DK Excited 141 144 129 140

10. LG Areti 135 133 124 136

11. Prince 130 128 129 120

12. LG Avirion 135 133 124 136

13. Tempation 142 135 127 127

14. Batis 142 144 130 131

15. LG Anarion 130 124 127 127
Źródło: COBORU


