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WP YW DESZCZOWANIA I NAWO ENIA AZOTOWEGO
NA PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

____________

THE EFFECT OF SPRINKLING IRRIGATION
AND NITROGEN FERTILIZATION ON THE YIELD

OF WINTER RAPE

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki cis ego do wiadczenia polowego z desz-
czowaniem i nawo eniem azotem  rzepaku ozimego odmiany ‘Californium’ prze-
prowadzonego w latach 2007-2010, w stacji badawczej Wydzia u Rolnictwa
i Biotechnologii UTP, w Moche ku ko o Bydgoszczy, na glebie lekkiej.

W ka dym sezonie wiosennej wegetacji ro lin wyst pi y potrzeby nawad-
niania.  Zastosowano rednio 93 mm (g ównie w maju i czerwcu). Sezonowa daw-
ka waha a si  od 55 mm w 2009r. do 150 mm w 2008r. Stosowano dwie dawki
azotu: 125 i 200 kg.ha-1.

rednio w latach bada  rzepak plonowa  na poziomie 4,41 t.ha-1. Zastoso-
wane czynniki spowodowa y zwi kszenie plonu: deszczowanie o 1,13 t.ha-1

(29.3%) ,a nawo enie azotem, o 0,37 t.ha-1(8,7%). Najwi kszy przyrost plonu na-
sion pod wp ywem deszczowania (1,27 t.ha-1) uzyskano w 2008r., przy zastosowa-
niu najwi kszej dawki wody (150 mm). Najwi ksza (21,6 kg) efektywno  roz-
deszczowania 1 mm wody przynios a najmniejsza (55 mm) dawka w 2009r.
Deszczowanie spowodowa o wyra niejsz , w porównaniu do nawo enia, popraw
elementów struktury plonu, zwi kszaj c o 11,5% MTN, o 17,3% liczb  rozga -
zie , o 24,7% liczb  uszczyn i o 8,6% ich d ugo . Czynniki do wiadczenia przy-
czyni y si  do znacznego wzrostu plonu bia ka i t uszczu z jednostki powierzchni.

S owa kluczowe: deszczowanie, nawo enie azotowe, rzepak ozimy, bia ko,
t uszcz
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Summary

The paper presents the results of strict field experiments of irrigation and
nitrogen fertilization of winter oilseed rape variety “Californium” conducted in
years 2007-2010 at the Research Station of the Faculty of Agriculture and
Biotechnology, University of Technology and Life Sciences in Moche ek near
Bydgoszcz on sandy soil. In each season of spring vegetation have appeared needs
of water supplementation using irrigation, an average of 93 mm were used (prima-
rily in May and June), but during the years of research  the dose ranged from
55 mm in 2009 to 150 mm in 2008. Two doses of nitrogen fertilizer were used:
125 i 200 kg.ha-1.

On average, in the years of the research the rape yielded at the level of
4.41 t.ha-1. Applied the factors resulted in increased yield: irrigation of 1.13 t.ha-1

(29.3%) and nitrogen fertilization, of 0.37 t.ha-1 (8.7%). The largest increase in
rape seed yield due to irrigation (1.27 t.ha-1) was obtained in 2008, using the
highest dose of water (150 mm). The smallest (55 mm) dose of irrigation water in
year 2009 brought the largest (21.6 kg) efficiency of 1 mm of the water. Irrigation
resulted in a substantial, compared to fertilization, improvement of yield compo-
nents, increasing by 11.5%  thousand seed weight, by 17.3% the number of bran-
ches, by 24.7%  the number of pods and 8.6%  their length. The factors used in the
experiment have contributed to a significant increase in the yield of protein and oil
from the area unit.

Key words: sprinkling irrigation, nitrogen fertilization, winter rape,
protein, oil

WST P

Rzepak ozimy jest najwa niejsz  ro lin  oleist  w krajowej produkcji rol-
niczej. Znaczenie gospodarcze rzepaku wynika z tego, e jest on praktycznie
jedyn  ro lin  dostarczaj c  dobrego jako ciowo oleju – podstawowego surowca
dla przemys u spo ywczego i chemicznego. Ponadto stanowi doskona y przed-
plon dla zbó , konkuruj c ze stale zmniejszaj cym si  area em buraka cukrowe-
go, a du a zawarto  bia ka powoduje, e jest wa nym surowcem dla przemys u
paszowego. Wzrost znaczenia tej ro liny jest efektem prowadzonej w ostatnim
40-leciu intensywnej hodowli jako ciowej. Zaowocowa a ona w Polsce i na
wiecie odmianami, których nasiona s  ród em wysokiej jako ci oleju i bia ka

pastewnego [Budzy ski, Ojczyk 1996]. Pozyskiwany z nasion t uszcz s u y do
celów ywieniowych albo znajduje zastosowanie w ró nych ga ziach techniki.
T uszcze spo ywcze s  wykorzystywane jako oleje jadalne lub s u  jako su-
rowce do produkcji margaryny, wyrobów cukierniczych, piekarskich i konserw
[Mu nicki 2003]. Nadprodukcja ywno ci i brak zbytu na surowce rolnicze wy-
korzystywane do celów ywno ciowych, powoduje potrzeb  przeznaczenia du-
ego area u na produkcj  skierowan  na cele niespo ywcze. Do racjonalnego

zagospodarowania tych gruntów mo e si  przyczyni  wzrost popytu zg aszane-
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go przez gorzelnie (przerabiaj ce surowce rolnicze na spirytus zu ywany przez
przemys  paliwowy) oraz rozwój agrorafinerii produkuj cych estry z oleju rze-
pakowego, a tak e zwi kszone zapotrzebowanie zak adów energetycznych na
biomas  [Bartkowiak-Broda i in. 2005].

Najwi ksze zapotrzebowanie na olej rzepakowy z przeznaczeniem na cele
niespo ywcze zwi zane jest z produkcja biopaliw [Krzyma ski 2000]. Obecnie
wykorzystuje si  w Polsce rocznie oko o 6 mln ton oleju nap dowego. Dodatek
do oleju nap dowego 5% biokomponentów jest mo liwy przy produkcji nie-
spe na 300 tys. ton estru metylowego, na co potrzeba dodatkowo oko o 700 tys.
ton nasion rzepaku. Na tak  produkcj  nale a oby przeznaczy  dodatkowo oko o
300 tys. ha, co dodatkowo wp yn oby korzystnie na prawid owe nast pstwo
ro lin w zmianowaniu [Bartkowiak-Broda i in. 2005].

Wzrost zapotrzebowania na nasiona rzepaku wi e si  albo za wzrostem
area u albo wydajno ci z jednostki powierzchni, albo spe nieniem obu wymie-
nionych warunków jednocze nie. Mo liwo ci podwy szenia plonowania nale y
szuka  w poprawie agrotechniki, czyli zapewnieniu ro linom optymalnych wa-
runków wzrostu i rozwoju [Bartkowiak-Broda i in. 2005; Mu nicki i in. 1999)]
Aby takie warunki spe ni , nale a oby zapewni  plantacji równie  optymalne
warunki wilgotno ciowe, a te, zw aszcza je li zale  tylko od opadów atmosfe-
rycznych, s  elementem bardzo zmiennym w naszej strefie klimatycznej.

Potrzeby opadowe rzepaku okre li  ju  do  dawno Dzie yc [1988], s  one
wysokie i wynosz  rocznie w granicach 600-700 mm, na glebach o du ej reten-
cji mog  by  o oko o 100 mm mniejsze i z regu y nie s  spe niane na przewa a-
j cym obszarze kraju. W czasie jesiennej wegetacji ro liny wymagaj  od 100
[Budzy ski, Ojczyk 1996] do 150 mm [Dzie yc 1988]  wody, i nawet wi ksze
braki w tym okresie nie wp ywaj  negatywnie na przedzimowy rozwój. Berbe
i Malicki [1989] podaj  wr cz, e w warunkach Polski nie zachodzi potrzeba
ingerencji w gospodark  wodn  rzepaku ozimego przed zim .

W okresie wiosennej wegetacji potrzeby opadowe rzepaku wyra nie rosn ,
gdy  ro liny s  wra liwe na niedobory wody od ruszenia wegetacji a  do doj-
rza o ci generatywnej. Szczególnie wra liwy na brak wody jest rzepak od fazy
p ków kwiatowych do wykszta cania nasion [Budzy ski, Ojczyk 1996]. W tym
czasie przypada wi c okres krytyczny. Braki wody objawiaj  si  ograniczeniem
rozga ziania si , powoduj c zasychanie i opadanie p ków,  opadanie kwiatów,
zmniejszaj c ilo  uszczyn i nasion [Berbe , Ko odziej 2006; Chyli ska 1996;
Dzie yc 1988]. Niedobór wody w czasie dojrzewania nasion wi e si  ze s ab-
szym wykszta ceniem uszczyn i nasion i mo e spowodowa  zmniejszenie za-
warto ci t uszczu [Budzy ski, Ojczyk 199]

Potrzeby opadowe rzepaku ozimego s  wed ug powy szych opinii wyso-
kie i opady naturalne w wi kszo ci rejonów kraju ich nie pokrywaj , wynosz
bowiem oko o 550 mm. Jeszcze mniejsze opady wyst puj  w Krainie Wielkich
Dolin [Wo  1994; arski, Dudek 2000]. Brak opadów atmosferycznych mo na
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uzupe ni  za pomoc  nawadniania ro lin, w przypadku upraw anowych najcz -
ciej stosuje si  nawadnianie deszczowniane.

Deszczowanie rzepaku ozimego w Polsce by o przedmiotem niewielu ba-
da , by  mo e powodem ma ego zainteresowania tym zabiegiem by y niewielkie
efekty uzyskane pod wp ywem dodatkowo zadysponowanej wody. Zdecydowa-
na wi kszo  do wiadcze  polowych z deszczowaniem rzepaku zosta a prze-
prowadzona w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. S ab  reakcj  rzepaku na
deszczowanie wykazali Borysiak [1979], Grabarczyk i in. [1989], Piechowiak
i in. [1978, 1982]. Uzyskane zwy ki plonu nasion wynios y od 0,1 do 0,3 t/ha na
glebie lekkiej [Piechowiak i in.1982], a na ci kiej madzie u awskiej nie uzy-
skano adnego wzrostu, a wr cz spadek plonu [Grabarczyk i in. 1989]. Spadek
plonu zanotowali tak e Piechowiak i in. [1978].

Efekty deszczowania rzepaku w du ym stopniu zale  od rodzaju gleby,
nawo enia mineralnego, zw aszcza azotem, i rejonu kraju (opady atmosferycz-
ne). W latach 90-tych [1990-1992] XX wieku przeprowadzono do wiadczenie
z deszczowaniem rzepaku ozimego w Swojcu (Dolny l sk), a uzyskane efekty
okaza y si  zadawalaj ce. Chyli ska [1996] uzyska a przyrost plonu 1,36 t/ha
przy 125 kg N/ha, a zwi kszenie dawki nawozu do 200 kg, zwi kszy o tak e
efekt deszczowania o 1,72 t/ha. W tym samym miejscu, ale w innych latach
[1989-1992], Tryba a i Chyli ska [1996] uzyskali przyrosty plonu nasion na
poziomie 1,21 (125 kg N) do 1,42 t/ha przy nawo eniu 200 kg N/ha. Korzystny
efekt nawadniania objawi  si  tak e zwi kszeniem plonu t uszczu (o 114%)
i bia ka (o 112%).

Celem bada  by a ocena wp ywu deszczowania i nawo enia azotem na
wysoko  i jako  plonu nasion rzepaku ozimego uprawianego na glebie lekkiej
w rejonie Bydgoszczy.

MATERIA  I METODY

cis e do wiadczenie polowe z deszczowaniem i nawo eniem rzepaku
ozimego odmiany ‘Californium’ przeprowadzono w latach 2007-2010 r. na polu
do wiadczalnym Stacji Badawczej Wydzia u Rolnictwa i Biotechnologii UTP
Bydgoszcz, zlokalizowanej w Moche ku ko o Bydgoszczy.

Badanie polowe przeprowadzono metod  losowanych podbloków w uk a-
dzie zale nym split-plot, z czterema powtórzeniami. Powierzchnia pojedynczego
poletka do deszczowania i zbioru wynosi a 15 m2.

Pierwszym czynnikiem by o deszczowanie maj ce na celu zapewnienie ro-
linom optymalne uwilgotnienie w ca ym okresie wiosennej wegetacji z dwoma

wariantami: W0 – bez deszczowania, W1- deszczowanie.  Wod  na poletka do-
starczano za pomoc  imitacji naziemnego, przeno nego systemu deszczownia-
nego, sk adaj cego si  z polietylenowych ruroci gów roz o onych wzd u  na-
wadnianego pasa ro lin i wynurzalnych, sektorowych g owic nawadniaj cych
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typu Nelson o jednostkowej wydajno ci 200 l.h-1. Terminy nawodnie  ustalano
na podstawie metody Grabarczyka i in. [1992], opartej o pomiar opadów atmos-
ferycznych. Rozpocz cie deszczowania i ilo  dawek nawodnieniowych zale-
a y od aktualnego przebiegu warunków pogodowych (tab.1). rednia sezonowa

dawka wody wynios a 93 mm, ale w poszczególnych sezonach waha a si  od 55
mm (2009r.) do 155 mm (2008r.).

Tabela 1. Warunki meteorologiczne oraz dawki nawodnieniowe w latach 2007-2010
Table 1. Meteorological conditions in the years 2007-2010 and irrigation water doses

Okres IX X XI XII I II III IV V VI IX-VI IV-VI
Temperatura powietrza (°C)

1996-2010 12,9 7,7 3,2 -1,0 -2,4 -0,8 2,0 7,9 13,0 16,2 5,9 12,4
2007-08
2008-09
2009-10

12,4
12,4
13,7

6,9
8,4
6,3

1,3
4,3
5,2

0,3
0,2
-1,1

0,5
-3,3
-7,8

2,8
-0,9
-2,7

3,0
2,4
2,4

7,6
9,8
7,8

13,2
12,3
11,5

17,6
14,5
16,7

6,6
6,0
5,2

12,8
12,2
12,0

Opady atmosferyczne (mm)
1996-2010 46 40 34 35 26 26 35 30 63 45 380 138
2007-08
2008-09
2009-10

38
20
34

20
80
66

22
19
40

36
25
35

48
14
22

16
19
20

61
44
29

39
0

34

11
85
93

15
57
18

306
363
391

65
142
145

Dawki nawodnieniowe (mm)
2008
2009
2010

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
25
-

75
30
-

75
-

75

-
-
-

150
55
75

2008-10 - - - - - - - 8,33 35 50 - 93

Drugim czynnikiem do wiadczenia by o nawo enie azotowe zastosowane
w dwóch wariantach: N1- 125 kg.ha-1 i N2- 200 kg.ha-1. Ca a dawka zasta a poda-
na ro linom w 2 terminach, pierwszy stosowano wiosn  wraz z ruszeniem we-
getacji (z regu y w marcu) w ilo ci 100 kg.ha-1, a drugi przypada  oko o 21 dni
pó niej, wynosz c odpowiednio 25 i100 kg.ha-1, w zale no ci od wariantu na-
wozowego.

Eksperyment przeprowadzano w anie rzepaku produkcyjnego, obejmuj -
cego powierzchni  od 8,5 do 12,0 ha. Agrotechnik  dostosowan  do aktualnych
zalece  produkcyjnych wykonywa o gospodarstwo do wiadczalne UTP.

Obliczenia statystyczne wykonano stosuj c metod  analizy wariancji
z wykorzystaniem testu Studenta.

Do wiadczenie za o ono na glebie p owej wytworzonej z piasków fluwio-
glacjalnych na p ytko zalegaj cej glinie redniej, zaklasyfikowanej do klasy
bonitacyjnej IVa i kompleksu przydatno ci rolniczej ytniego bardzo dobrego.
Pod wzgl dem stopnia zwi z o ci jest to gleba lekka na pod o u zwi z ym.
Zawarto  cz ci sp awianych w warstwie 0-50 cm wynosi 18%, a w warstwie
51-100 cm 46%.  Zapas wody w 1 m warstwie gleby przy stanie polowej pojem-
no ci wodnej oceniany jest na 215 mm.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW BADA

redni w latach bada  plon nasion rzepaku ozimego by  wysoki, wynosz c
4,41 t.ha-1, wi kszy wp yw na poziom plonowania wywar  czynnik wodny
w porównaniu do nawozowego (tab. 2). Plony nasion rzepaku ozimego zale a y
od zastosowanych czynników do wiadczenia i lat bada , czyli warunków atmos-
ferycznych. Zdecydowanie najlepsze wyniki otrzymano w roku 2009, który
w okresie maja i czerwca by  ch odny i wilgotny z  najwi ksz  sum  opadów
atmosferycznych, których cznie spad o 142 mm, o 34 mm  wi cej od normy
(tab. 1). W pozosta ych latach rzepak plonowa  znacznie gorzej, co mo na uza-
sadni  stosunkowo wysok  temperatur  i ma ymi opadami okresu V-VI w roku
2008 oraz niezwykle suchym i ciep ym czerwcem 2010. Potwierdzaj  si  opinie
o du ych wymaganiach tej ro liny w stosunku do wilgotno ci powietrza [Mu-
nicki 2003], a lata te wyró nia  du y niedosyt wilgotno ci powietrza, zw aszcza

w czerwcu.

Tabela 2. Plony nasion rzepaku ozimego (t.ha-1)
Table 2. Yield of winter rape seed (t.ha-1)

Rok zbioru
Deszczowanie Nawo enie 2008 2009 2010 2008-10

W0 N1
N2

3,07
3,43

4,45
4,91

3,52
3,74

3,68
4,03

W1 N1
N2

4,21
4,84

5,75
5,99

4,40
4,68

4,79
5,17

Wo 3,25 4,68 3,61 3,85
W1 4,52 5,87 4,54 4,98
N1 3,64 5,10 3,96 4,23
N2 4,13 5,45 4,21 4,60

rednio 3,88 5,27 4,07 4,41
W1  - W0

%
1,27
39,1

1,19
25,4

0,93
25,8

1,13
29,3

N2  - N1
%

0,49
12,2

0,35
6,86

0,25
6,31

0,37
8,75

kg . mm-1 8,47 21,6 12,4 12,1
NIR0,05

deszczowanie
nawo enie
interakcja

0,27
0,36
0,19

0,49
0,25
r.n.

0,44
0,23
r.n.

0,39
0,24
0,02

W0 – bez deszczowania    W1– deszczowanie N1 – nawo enie 125 kg.ha-1          N2 – nawo enie 200 kg.ha-1

W okresach braku opadów atmosferycznych stosowano, uzupe niaj ce
braki wody, deszczowanie, a redni efekt tego zabiegu w latach bada  wyniós
1,13 t.ha-1 (tab. 2). Sezonowe dawki wody by y bardzo zró nicowane, zale nie
od ilo ci opadów, najwi ksze niedobory wody wyst pi y w roku 2008, w którym
rozdeszczowano 150 mm, po 75 mm w maju i czerwcu. Spowodowa o to pod-
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niesienie plonu nasion o 1,27 t.ha-1, i by  to najwy szy przyrost plonu. W kolej-
nych latach, pod wp ywem mniejszych dawek nawodnieniowych (odpowiednio
55 i 75 mm), rezultaty by y nieco ni sze, bo wynios y 1,19 t.ha-1 (2009)
i 0,93 t.ha-1 (2010). Efektywno  1 mm rozdeszczowanej wody by a odwrotnie
proporcjonalna do wielko ci zadysponowanej dawki, ka dy milimetr zwi kszy
plon o 21,6 kg w roku 2009, a tylko o 8,47 kg w 2008. Zbli one, a nawet
wi ksze (przekraczaj ce 100%), przyrosty plonu nasion rzepaku ozimego pod
wp ywem deszczowania uzyskano w badaniach wroc awskich [Chyli ska 1996;
Tryba a, Chyli ska 1996].  Jednak ogólny poziom plonowania ro lin w tych
do wiadczeniach by  niski, rzadko przekraczaj c poziom 3,0 t.ha-1 .

Drugi czynnik, nawo enie azotem, tak e przyniós  korzystne zmiany plonu
nasion rzepaku ozimego, rednio, niezale nie od warunków wodnych, podniós
omawiany plon o 0,37 t.ha-1 (tab. 2). Najlepszy efekt, wzrost o 0,44 t.ha-1 , uzy-
skano w pierwszym roku bada , w kolejnych latach by  coraz mniejszy i nie-
istotny. Ogólnie wp yw azotu na plonowanie ro lin by  jednak znacznie mniej-
szy ni  deszczowania.

Porównanie uzyskanych w badaniu w asnym efektów deszczowania z za-
mieszczonymi w literaturze jest do  trudne ze wzgl du na niewielk  ilo  od-
powiednich bada , a zw aszcza z uwagi na fakt, e przeprowadzono je z innymi,
znacznie ró ni cymi si  od obecnych, odmianami, zapewniaj cymi inny (ni szy)
poziom plonowania i znacznie inny sk ad chemiczny. St d w literaturze spotyka
si  wyra anie efektów nawadniania przy pomocy liczb wzgl dnych, pozwalaj -
cych na porównanie wyników do wiadcze  przeprowadzonych z bardzo niejed-
norodnym materia em ro linnym. Berbe  i Ko odziej (2006), powo uj c si  na
badania krajowe i zagraniczne, efekty stosowania deszczowania uzale niaj  od
warunków glebowych i wysoko ci nawo enia azotem. Nawadnianie rzepaku na
glebie piaszczystej przynios o 11%, a na gliniastej 18% wzrost plonu, zastoso-
wanie zwi kszonej (z 50 do 100 kg) dawki azotu w warunkach nawadniania
spowodowa o za  wzrost plonu nasion z 5% do 35%. Efekty uzyskane w bada-
niu w asnym mieszcz  si  w tych do  szerokich granicach, bowiem waha y si
od 25 (2009) do 39% (2008). Wp yw zwi kszonej dawki nawo enia azotem na
omawiany plon by  jednak mniejszy ni  w badaniach innych autorów [Berbe ,
Ko odziej 2006, Chyli ska 1996, Tryba a, Chyli ska 1996], bowiem uzyskano
rednio 8,7% wzrost plonu nasion.

Uzyskany w badaniu wzrost plonu nasion rzepaku ozimego wynika  ze
zwi kszenia elementów jego struktury (tab. 3). Deszczowanie, niezale nie od
nawo enia azotem, spowodowa o 11,5% wzrost dorodno ci nasion, zwi kszy o
o 17, 3% liczb  rozga zie , o 24,7% liczb  uszczyn i o 8,6% ich d ugo .
Zwi kszona dawka azotu objawi a si  mniejszym efektem, zwi kszaj c o 1,5%
MTN i o 2,3% liczb  uszczyn na ro linie, natomiast nie modyfikowa a liczby
rozga zie  i obni a a d ugo  uszczyn.
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Tabela 3. Struktura plonu nasion oraz plon bia ka i t uszczu rzepaku ozimego
Table 3. The structure of crop and the yield of protein and oil in winter rape seed

Wariant MTN Wilgotno
nasion

Liczba
rozga zie

Liczba
uszczyn

D ugo
uszczyn

Plon
bia ka

Plon
t uszczu

Deszczo-
wanie

Nawo-
enie

g % szt. szt. cm kg kg

W0 N1
N2

4,29
4,41

9,05
9,02

5,79
5,77

109,9
110,5

5,18
5,11

741
822

1790
1966

W1 N1
N2

4,84
4,86

9,20
9,25

6,78
6,79

135,0
139,9

5,58
5,59

991
1040

2325
2508

W0
W1

4,35
4,85

9,03
9,22

5,78
6,78

110,2
137,4

5,14
5,58

782
1016

1878
2417

N1
N2

4,56
4,63

9,12
9,13

6,28
6,28

122,4
125,2

5,38
5,35

866
934

2058
2237

 W1 -W0
%

0,50
11,5

0,19
2,10

1,00
17,3

27,2
24,7

0,44
8,56

234
29,9

539
28,7

N2 –N1
%

0,07
1,53

0,01
0,11

0
-

2,8
2,29

-0,03
-0,56

68
7,85

179
8,70

Oznaczenia jak w tabeli 2.

Zastosowane czynniki bardzo korzystnie wp yn y na ogólnie bardzo wy-
soki plon bia ka i t uszczu. Deszczowanie by o zabiegiem wp ywaj cym na
zwi kszenie omawianych cech w wi kszym stopniu ni  azot, podnios o ono
bowiem plon bia ka o 29,9%, t uszczu o 28,7%, natomiast wzrost uzyskany
dzi ki wy szej dawce azotu wyniós  odpowiednio 7,8 i 8,7% (tab. 3). Wielko
plonu bia ka i t uszczu by a efektem poziomu plonu nasion i zawarto ci w nich
tych sk adników, st d rezultaty badania w asnego s  nieporównywalne z pre-
zentowanymi w pi miennictwie [Chyli ska 1996].

WNIOSKI

1. W latach 2007-2010 w warunkach bez nawadniania uzyskano 3,85 t.ha-1

nasion rzepaku ozimego uprawianego na glebie lekkiej. Zastosowanie
uzupe niaj cego deszczowania spowodowa o istotny wzrost tego plonu rednio
o 1,13 t.ha-1 (29%).

2.  Plon nasion rzepaku ozimego nawo onego dawk  125 kg .ha-1 wyniós
4.23 t.ha-1,  zwi kszenie dawki azotu do 200 kg .ha-1, spowodowa o przyrost
tylko o 0,37 t.ha-1 (8,7%).

3. Deszczowanie rzepaku ozimego wp yn o korzystnie na dorodno  na-
sion, zwi kszy o liczb  rozga zie  i uszczyn na ro linie oraz d ugo  uszczyn.
Nawo enie azotem przynios o znacznie mniejsze, i nie zawsze korzystne, zmia-
ny elementów struktury plonu.



Wp yw deszczowania...

201

4. Czynniki do wiadczenia spowodowa y wyra ny wzrost plonu bia ka
i t uszczu uzyskany z jednostki powierzchni. Wp yw nawadniania by  znacznie
wi kszy ni  nawo enia.
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