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W okresie kwitnienia rzepak 
narażony jest nie tylko na 
naloty słodyszka rzepakowego 
czy chowaczy, ale i wahania 
temperatury, przymrozki oraz 
okresy posuchy.

BARTOSZ SKRYPSKI, ZODR w Barzkowicach

Przełom kwietnia i maja to okres 
wzmożonych prac polowych, a także 

intensywnego rozwoju roślin. Na polach 
zaczyna kwitnąć rzepak ozimy, a tym 
samym staje się bardzo wrażliwy na wy-
stępowanie wielu negatywnych czynni-
ków, które wpływają na ostateczną ilość 
zawiązanych łuszczyn.

Temperatura
Na przebieg kwitnienia znaczący wpływ 
ma temperatura, która nie tylko warunku-
je termin kwitnienia, ale także determi-

nuje jego jakość. Wysoka amplituda tem-
peratur obserwowana pomiędzy dniem a 
nocą może być przyczyną uszkodzenia 
zalążni, wpływając tym samym na liczbę 
płodnych kwiatów, a w rezultacie na koń-
cowy plon rzepaku.

Słodyszek
Do najgroźniejszych szkodników rzepaku 
wiosną, oprócz chowaczy (brukwiaczka 
i czterozębnego), należy także słodyszek 
rzepakowy, który rozpoczyna naloty na 
plantację rzepaku ozimego, gdy rośliny 
znajdują się w fazie początku rozwoju pą-
ków kwiatowych (BBCH 50-51), a tempe-
ratura powietrza oscyluje w granicach 15oC.

Dorosłe chrząszcze słodyszka przegry-
zają pąki, aby dostać się do pyłku kwia-
towego. Do wnętrza pąków składają jaja. 
Wylęgłe larwy odżywiają się przeważnie 
pyłkiem kwiatowym, nie wyrządzając 
większych szkód. Uszkodzone przez 
chrząszcze pąki często żółkną, usychają, 
a następnie odpadają, pozostają jedynie 
szypułki kwiatowe. Położenie nadgryzio-

nych i wygryzionych pąków na łodydze 
jest nieregularne. Skutkiem tego są nie-
regularne kwiatostany, a w późniejszym 
okresie nieregularne rozłożenie łuszczyn. 

W efekcie żerowania słodyszka plon 
nasion może być zmniejszony o 30%, a nie-
kiedy i więcej. Szkodliwość zależy między 
innymi od wczesności odmian. Odmiany 
o wczesnej wegetacji wiosennej, w zależ-
ności od pogody, unikają masowego ataku 
słodyszka lub tolerują jego opóźniony nalot. 
Odmiany późno dojrzewające, a także rze-
pak jary ulegają większym uszkodzeniom 
niż rzepak ozimy. Znaczne straty są rejestro-
wane w przypadku wczesnego pojawienia 
się szkodnika i wolnego rozwoju rzepaku 
przed kwitnieniem. Z chwilą zakwitnięcia 
rzepaku szkodliwość słodyszka maleje. 

Objawy uszkodzeń powodowanych przez 
słodyszka mogą być mylone z objawami cy-
lidrosporiozy na łuszczynach (krótkie ogonki 
łuszczyn), ze szkodami wyrządzonymi przez 
późne przymrozki (górna część łuszczyn 
usycha i karłowacieje) oraz ze szkodami spo-
wodowanymi przez suszę (przedwczesne, 
lecz jednolite opadanie pąków).

Od czego zależy wielkość 
plonu rzepaku ozimego?
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Groźne przymrozki
Kolejnym zagrożeniem dla kwitnącego rze-
paku okazać się mogą prawdopodobne w 
tym okresie przymrozki. Dużą wrażliwość 
na to zjawisko rośliny wykazują przed po-
czątkiem kwitnienia oraz przez następne 
dwie dekady. Wystąpienie przymrozków 
przyczynia się w dużej mierze do uszkodze-
nia kwiatów i zawiązków łuszczyn znajdu-
jących się na pędzie głównym.

Długotrwała posucha
Rzepak jest rośliną klimatu wilgotne-
go, wierniej plonuje w rejonie nadmor-
skim (duża wilgotność powietrza) oraz 
w regio nach, gdzie roczne opady wyno-
szą ponad 525 mm. Najwięcej opadów 
wymaga od fazy kwitnienia, a brak wody 
może powo dować samoczynną redukcję 
liczby łuszczyn. Występowanie suszy 
w fazie kwi   tnienia rzepaku ozimego ma 
znaczący wpływ na spadek plonu nasion 
rzepaku.

Rola zapylaczy w plonowaniu
Rzepak, ze względu na rodzaj zapylenia, 
jest gatunkiem fakultatywnym, u którego 
w trakcie kwitnienia dochodzi zarówno 
do obco-, jak i samozapylenia. Jego plon 
w znacznym stopniu uzależniony jest od 
aktywności pszczół i innych owadów za-
pylających w fazie kwitnienia. Rozwija-
jące się kwiaty rzepaku charakteryzują się 
przedsłupnością (słupek szybciej dojrzewa 
w kwiecie), dzięki czemu możliwe jest 
zapylenie pojedynczego kwiatu jego wła-
snym pyłkiem, a także na zapylenie słupka 
pyłkiem pochodzącym z wcześniej kwit-
nących kwiatów tej samej lub innej rośliny.

Na Liście Zalecanych Odmian (LZO) 
do uprawy obok odmian populacyjnych 
znajdują się również odmiany typu mie-
szańcowego zrestorowane hybrydowe 
F1 (o przywróconej płodności) oraz mie-
szańcowe złożone F1Z. Poszczególne typy 
odmian rzepaku ozimego mają różne wy-
magania dotyczące warunków zapylania. 
Mieszańce złożone (F1Z) – aby w pełni 
wykorzystać swój potencjał plonotwór-
czy – wymagają dobrego zapylenia przez 
owady. Natomiast odmiany mieszańcowe 
zrestorowane F1, aby wykorzystać swój 
potencjał plonotwórczy nie muszą zostać 
zapylone przez owady. Przyjmuje się, że 
około 70% kwiatów ulega samozapyleniu, 
a pozostałe 30% zapylane jest z udziałem 
owadów (obco zapylenie).

Wśród wielu gatunków pszczół naj-
większe znaczenie w zapylaniu kwiatów 
rzepaku ma pszczoła miodna. Zbierając 
nektar i pyłek kwiatowy, który jest jej 
pożywieniem, jednocześnie zapyla rośliny. 
Przyjmuje się, że liczba owadów w trakcie 

słonecznej pogody i w temperaturze 20oC 
na 1 m2 plantacji rzepaku powinna wynosić 
od 4 do 6 pszczół, co zapewnić może od 
2 do 5 rodzin pszczelich na jeden hektar 
uprawy rzepaku. Obecność żerujących 
pszczół na kwitnących plantacjach rzepaku 
wpływa na zwiększenie liczby łuszczyn 
oraz nasion w łuszczynach, co bezpośred-
nio poprawia wysokość plonowania. 

W obcym zapyleniu rzepaku najwięk-
sze znaczenie (ponad 90%) mają: pszczo-
ła miodna, trzemiele, bzygi, pszczolinki, 
murarki, smukliki. Wpływ owadów zapy-
lających na plon nasion i ich jakość zależy 
od przebiegu pogody w czasie kwitnienia 
i genotypu rośliny. W sytuacji, gdy rzepak 
będzie krótko kwitnąć, będzie chłodno, a 
ponadto wietrznie i deszczowo, okazać się 
może, że pszczoły nie zapylą dużej ilości 
kwiatów. Na poziom zapylenia może mieć 
wpływ także fakt, że w tym samym czasie 
kwitnie wiele atrakcyjnych dla zapylaczy 
roślin, np. mniszek lekarski. 

W okresie zwalczania groźnego dla 
rzepaku słodyszka rzepakowego często 

§ zabiegi ochrony roślin wykonywać zgod-
nie z zasadami integrowanej ochrony tylko 
w przypadkach uzasadnionych wystąpie-
niem szkodników w liczbie większej od 
ekonomicznego progu szkodliwości;
§ aplikować tylko środki ochrony roślin 
zarejestrowane do stosowania w danej 
uprawie i zgodnie z zaleceniami zawar-
tymi w aktualnej etykiecie-instrukcji sto-
sowania;
§ unikać stosowania mieszanin środków 
ochrony roślin, jeżeli taka możliwość nie 
jest zapisana w ich etykiecie-instrukcji;
§ w okresie kwitnienia rzepaku lub 
w uprawach z kwitnącymi chwastami 
starać się stosować tylko preparaty nie-
toksyczne dla pszczół – z zerowym okre-
sem prewencji;
§ w przypadku stosowania preparatów 
o kilkugodzinnym okresie prewencji za-
biegi wykonać tylko wieczorem, po za-
kończeniu oblotu uprawy przez pszczoły;
§ unikać stosowania preparatów toksycz-
nych dla pszczół i o kilkudniowym okresie 
prewencji, podczas zwalczania mszyc 
§ zabieg opryskiwania przeprowadzić 
przed wytworzeniem spadzi, która jest po-
karmem dla pszczół;
§ w czasie wietrznej pogody nie wyko-
nywać jakichkolwiek zabiegów ochrony 
roślin, aby zapobiec przenoszeniu cieczy 
roboczej na sąsiednie, szczególnie kwit-
nące uprawy;
§ wszelkie zabiegi środkami ochrony ro-
ślin ewidencjonować i przestrzegać Za-
sad Dobrej Praktyki Rolniczej i Integro-
wanej Ochrony Roślin.

dochodzi do zatruć pszczół. Dzieje się 
tak, ponieważ intensywny oblot rzepaku 
przez pszczoły nakłada się z intensyw-
nym żerowaniem szkodnika. Zatrucie 
zapylaczy ma miejsce, gdy pszczoła po-
bierze skażony pyłek, nektar czy wodny 
roztwór insektycydu oraz w sytuacji, gdy 
pszczoły przenoszą skażony pokarm do 
ula. W konsekwencji dochodzi do zatrucia 
całej rodziny pszczelej.

Wpływ pszczół 
na plonowanie rzepaku
Pszczoły najintensywniej oblatują plan-
tacje rzepaku w ciągu dnia, między go-
dzinami 9-12 oraz 15-16. Z tego względu 
zabiegi opryskiwania środkami ochrony 
roślin należy wykonywać poza godzina-
mi oblotów, najlepiej wraz z nadejściem 
zmierzchu lub w nocy. Dla zapewnie-
nia dobrego wykształcania nasion w 
łuszczynach rzepaku przenoszony przez 
pszczoły pyłek powinien pokryć co naj-
mniej ¾ powierzchni znamienia słupka 
w kwiecie. Niezbędną ilość pyłku sza-
cuje się na 70 ziaren na 1 kwiat. Zróż-
nicowana powierzchna pyłku ułatwia 
jego utrzymywanie się na zewnętrznych 
narządach owadów zapylających. Zwy-
kle jednorazowe wydatne pokrycie zna-
mienia słupka gwarantuje wystarczająco 
dobre zapylenie zalążków, których może 
być nawet do 40 sztuk w jednej zalążni, 
tworząc owoc w postaci wielonasiennej 
łuszczyny.

W celu uniknięcia i niedopuszczenia 
do zatrucia pszczół należy:
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Na skutek udziału pszczół w zapylaniu 
rzepaku, w zależności od odmiany oraz 
warunków pogodowych w okresie kwit-
nienia, następuje przyrost plonu nasion od 
10 do 30%. Pozostałe korzyści to:
§ skrócenie kwitnienia łanu,
§ przyspieszenie wykształcania i zwięk-
szenie liczby nasion w łuszczynie,
§ zwiększenie masy nasion w łuszczynie,
§ wcześniejsze dojrzewanie łuszczyn,
§ polepszenie cech jakościowych nasion 
(żywotność).

Rola pszczół w zapyleniu rzepaku nabie-
ra szczególnego znaczenia w miarę inten-
syfikacji poziomu agrotechniki. Pszczoła 
miodna i dzikie pszczołowate są niezastą-
pione w przenoszeniu pyłku w uprawie 
odmian mieszańcowych złożonych (F1z), 
bez których pełne wykorzystanie efektu 
heterozji (bujności mieszańców) jest nie-
możliwe. Stworzenie lepszych warunków 
dla wzrostu i rozwoju roślin, poprzez opty-
malizację nawożenia i pielęgnację połączo-
ną z integrowaną ochroną roślin przeciwko 
szkodnikom i chorobom, daje lepszy efekt 
zapylania rzepaku przez pszczoły, wyrażony 
większym plonem nasion.

Ochrona pszczół – zasady
Ustawa o ochronie roślin nakłada na rol-
nika – producenta bezwzględny obowią-
zek ochrony pszczół i innych gatunków 
zapylających oraz wymóg stosowania 
środków ochrony roślin zgodnie z etykie-
tą-instrukcją stosowania, z uwzględnie-
niem okresu prewencji, czyli czasu, jaki 
musi upłynąć od momentu wykonania 
zabiegu do kontaktu pszczoły z opryska-
ną rośliną. W przypadku zatrucia pszczół 
w wyniku nieprzestrzegania przepisów, 
ich właściciel ma pełne prawo żądania 
odszkodowania od wykonawcy zabiegu. 
W praktyce pszczelarze coraz częściej 
zaczynają w takich sytuacjach dochodzić 
swoich praw przed sądem, często wygry-
wając procesy. 

W bieżącym sezonie wegetacyjnym 
rzepak ozimy szybko zregenerował rozetę 
liściową po zimie. A rozkład temperatury 
i opadów (na chwile pisania artykułu, tj. 
w I dekadzie kwietnia) daje nadzieję na 
uzyskanie ponadprzeciętnego plonowa-
nia. Ważna w prowadzeniu plantacji jest 
systematyczna lustracja pól pod kątem 
występowania szkodników. W podjęciu 
decyzji o zastosowaniu bądź zaniechaniu 
zabiegu insektycydami pomocne może być 
wykorzystanie żółtych naczyń, w których 
można zmierzyć stopień wystąpienia oraz 
przebieg porażenia plantacji przez szkod-
niki. Na wysoką wiarygodność wyników 
obserwacji można liczyć, gdy pułapki 
znajdują się na wysokości łanu i ,,rosną’’ 
razem z nim. Po stwierdzeniu obecności 
w żółtym naczyniu chrząszczy słodysz-

ka rzepakowego należy przeprowadzić 
lustrację plantacji. Próg ekonomicznej 
szkodliwości przekroczony jest, gdy w 
fazie zwartego kwiatostanu znajdziemy 1-2 
chrząszczy na 1 roślinie, a w fazie luźnego 
kwiatostanu 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.

Do walki ze słodyszkiem w okresie 
kwitnienia wykorzystać można miesza-
ninę substancji z grupy neonikotynoidów 
z pyretroidem, czyli tiachlopryd razem 
z deltametryną, które występują w prepa-
racie Proteus 110 OD. Insektycyd, oprócz 
słodyszka rzepakowego niszczy także 
szkodniki łuszczynowe i zgodnie z etykietą 
może być stosowany w różnych fazach 
rozwojowych rzepaku.

Dobierając preparaty przeciwko szkod-
nikom rzepaku należy zwrócić szczególną 
uwagę na obecne na kwitnącej plantacji 
pszczoły i inne owady zapylające, i za-
pewnić im należytą ochronę.

Ochrona fungicydowa 
kwitnącego łanu
Plonowanie rzepaku ozimego w dużej mie-
rze zależy również od zapewnionej planta-
cji ochrony fungicydowej. Uzyskiwanie 
plonów powyżej 40 dt/ha jest możliwe 
na glebach lżejszych, w dobrej kulturze, 
ale wymaga wykonania dwóch zabiegów 
z użyciem fungicydów. Pierwszy, na po-
czątku wydłużania się pędu głównego, 
natomiast drugi zabieg wykonać należy w 
czasie kwitnienia, kiedy odpadają pierw-
sze płatki z kwiatów pędu głównego. Na 
plantacjach dobrze rokujących i w przy-
padku deszczowej i ciepłej pogody warta 

rozważenia jest technologia dwuzabiego-
wa w okresie kwitnienia, tzn. na początku 
kwitnienia (BBCH 61), natomiast drugi w 
momencie opadania płatków kwiatowych 
lub zawiązywania łuszczyn (BBCH 69-
73). W suchych warunkach (sucha gleba 
i brak opadów) wystarczy wykonanie jed-
nego zabiegu pod koniec fazy kwitnienia.

Okres kwitnienia to kluczowy czas dla 
wielkości plonu, dlatego też zabieg w tym 
okresie ma zapobiec występowaniu kilku 
ważnych chorób, do których zaliczyć 
należy zgniliznę twardzikową, czerń 
krzyżowych oraz szarą pleśń. Choroby 
te powodują straty o znaczeniu gospo-
darczym. Na rynku znajduje się szereg 
fungicydów o różnych substancjach 
czynnych pochodzących z różnych grup 
chemicznych, między innymi: triazole, 
strobiluryny, imidazole, przeznaczonych 
do zwalczania wyżej wymienionych 
chorób. Wśród zalecanych preparatów 
do zwalczania zgnilizny twardzikowej, 
czerni krzyżowych oraz szarej pleśni 
można znaleźć takie preparaty jak Pictor 
400 SC w dawce 0,5 l/ha, Propulse 250 SE 
w dawce 1,0 l/ha oraz Amistar Xtra 280 
SC w dawce 0,8-1,0 l/ha. Zastosowanie 
środka grzybobójczego w tym okresie w 
znacznym stopniu daje gwarancję, że po-
niesione już koszty na prowadzoną plan-
tację ulegną zwrotowi i to z nawiązką. n
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Straty w zasiewach zbóż ozimych są nie-
wielkie i ilość plantacji przeznaczonych do 
przeorania raczej nie przekroczy 1% w skali 
kraju. Stopień rozkrzewienia roślin na dużej 
części plantacji zbóż ozimych jest mały, co 
sugeruje, że zwartość łanów na tych polach 
po wykłoszeniu raczej nie będzie bardzo 
duża. Problem ten będzie oczywiście tym 
większy im bardziej niekorzystne będą wa-
runki wilgotnościowe w glebach w kolej-
nych dekadach wegetacji wiosennej. Jak 
donoszą dyrektorzy RZD gospodarujący w 
województwach zachodnich zapasy wody 
w glebie w wymienionych rejonach są ra-
czej niewielkie. Pewnym pozytywem jest 
jednak to, że warunki pogodowe w czasie 
ruszania wegetacji umożliwiały wczesne 
rozpoczęcie zabiegów zasilania zasiewów 
nawozami, w szczególności azotem, co w 
połączeniu z ewentualnymi, odpowiednimi 
warunkami wilgotnościowymi i termiczny-
mi może doprowadzić nawet do zasadni-
czych zmian w kondycji łanów, zwłaszcza 
w przypadku dobrze „dokrzewiającej” się 
wiosną pszenicy ozimej. 

Stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku

Straty w zasiewach rzepaku są rów-
nież stosunkowo niewielkie i zdarzają się 
w różnych rejonach kraju, a dotyczą głów-
nie plantacji, które słabo powschodziły ze 
względu na niedobory wilgoci jesienią. Sza-
cunkowa ilość przeoranych plantacji rzepa-
ku raczej nie przekracza 4-5% w skali kraju.
Źródło: www.iung.pulawy.pl


