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Pszczela Wola 11.01.2013

Propozycja Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” 

rozwiązań do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego 

na lata 2014-2020

W obecnym stanie głównym problemem związanym z intensyfikacją produkcji rolnej 

jest zubożenie pastwiska pszczelego przejawiającego się w ujednoliceniu źródeł pokarmu w 

przestrzeni  i  czasie.  Kluczowymi  czynnikami ważnymi dla zachowania zdrowotności  pszczół i 

innych zapylaczy są:

• ciągłość  pożytku,  tzw.  taśma pożytkowa w ciągu  roku,  ale  w  szczególnie  wrażliwych 

okresach np. wczesną wiosną i w okresie późnego lata tj. przygotowywania się pszczół do 

zimowli, 

• dostęp  do  różnych   źródeł   pożytku  pyłkowego,  np.  pochodzących  z  zadrzewień  i 

nieużytków,

• równomierne  rozmieszczenie  areału  roślin  stanowiących  bazę  pokarmową tj. 

przełamanie dominacji monokultur w krajobrazie rolniczym,

• obecność  czystych  od  zanieczyszczeń  i  środków  ochrony  roślin  enklaw  roślin 

pożytkowych.

Oczekiwane przez pszczelarzy rozwiązania w przyszłym programie rolno-środowiskowo- 

klimatycznym:

1. Umożliwienie każdemu rolnikowi, bez względu na obszar gospodarstwa i obecność własnej 

pasieki  uczestniczenia  w  dobrowolnym  pakiecie  polegającym  na  zakładaniu  jedno-  lub 

wieloletnich poletek roślin uprawnych i ich mieszanek dla pszczół.

2. Zapewnienie,  aby w każdym gospodarstwie  korzystającym  z dopłat  część  gruntów była 
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obowiązkowo nieużytkowana i przeznaczona na naturalne pasy zieleni, miedze, nieużytki, 

zadrzewienia,  przy czym obszary szczególnie  bogate w rośliny o wartości pszczelarskiej 

powinny być dodatkowo premiowane,

3. Ułatwienie procedur (np. dotyczących dobrej kultury rolnej lub kwalifikowanego materiału 

siewnego) i umożliwienie włączenia do płatności obszarów niewielkich pól od 1a (o ile ich 

łączna powierzchnia w gospodarstwie wynosi nie mniej niż 0,1 ha) i nie większych niż 1ha.

4. Utrzymanie dopłat obszarowych (podstawowych) do upraw roślin o wartości pszczelarskiej 

oraz mieszanek tych roślin (np. roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych), a 

także zakwalifikowanie do płatności mieszanek innych roślin (nie wymienionych w spisie 

podstawowym) uprawianych wyłącznie na cele pszczelarskie (pola od 1 ha),

5. Umożliwienie  dodatkowych  płatności  pro-ekologiczne  do ww. upraw przy zastosowaniu 

sposobów uprawy przyjaznym pszczołom.

6. Przeznaczenie  do  płatności  z  tytułu  korzyści  pszczelarskich  możliwie  szerokiej  listy 

gatunków i mieszanek gatunków roślin pożytkowych i umożliwienie ich dofinansowania  w 

zależności od warunków klimatycznych, lokalnych uwarunkowań, np. sprawdzonej wartości 

pszczelarskiej w danym terenie lub celu wsparcia różnorodności biologicznej.

7. Wprowadzenie  wyższych  płatności  na  obszarach  chronionych  do  upraw  pożytkowych 

opartych o gatunki rodzime np. Natura 2000 lub w ich pobliżu.

8. Utrzymanie  obecnych  systemów  wsparcia  rolnictwa  ekologicznego  i  ekstensywnego,  w 

szczególności dopłat do naturalnych łąk i pastwisk, w których terminy i systemy  koszenia 

zapewniają sukcesywne kwitnienie roślin kwiatowych na całej powierzchni lub ich części.

9. Wprowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do rolników na temat roli zapylaczy w 

środowisku i sposobów ich ochrony.

adres do korespondencji: Prezes mgr inż. Elżbieta Kowalczyk,   ul. Piaskowa 3/30,  24-100 Puławy,  tel. 504874751 e-mail: elzbieta.szlachetka@wp.pl



Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich
POLANKA

23-109 Pszczela Wola 9

NIP: 713-289-39-55           REGON 060039828           www.spp-polanka.org          e-mail:spp_polanka@wp.pl

PROPOZYCJA DZIAŁAŃ DLA OCHRONY ZAPYLACZY

I. ZAKŁADANIE UPRAW PSZCZELICH 

Rodzaj upraw: użytki rolne, uprawy jedno- lub wielogatunkowe, jedno- lub wieloletnie

Skład  gatunkowy  upraw: rośliny  o  sprawdzonej  wartości  pszczelarskiej  i   ich  mieszanki. 

Minimum 50 % roślin pożytkowych w mieszance

Powierzchnia upraw:  min. łącznie w gospodarstwie 0,1 ha (min. 1 ar poletka - max. 1 ha) 

Płatność:  uzależniona  od  średnich  cen  materiału  siewnego  i  ograniczeń  wynikających  z 

wyłączenia części gruntów z produkcji

Warunki  gospodarowania:  Należy  zapewnić,  aby  zabiegi  agrotechniczne  na  polach  były 

wykonywane w sposób zapewniający możliwie najdłuższy, nieprzerwany pożytek i 

ograniczeniu uległo stosowanie środków ochrony roślin i nawozów. 

Przykładowe warunki upraw poszczególnych gatunków: 

Facelia bł. -  likwidacja po kwitnieniu najszybciej około 95-100 dni od wschodów,

Gorczyca -  likwidacja po kwitnieniu około 65-75 dni od wschodów,

Ogórecznik  lek.  -  likwidacja  po kwitnieniu  nie  prędzej  niz  20-25 lipca  przy siewie  do  10-15 

kwietnia  (można go skosić po 15 lipca zostawiając na polu to odrosty z pędów 

bocznych  będą  kwitły  w  sierpniu,  a  plantacje  zaorać  w  pierwszej  dekadzie 

września)

Nostrzyki - likwidacja po kwitnieniu pierwsza dekada września,

Serdecznik pospolity jest rośliną trwałą i można go uprawiać na danym stanowisku nawet 10 lat - 

dlatego  zalecany  powinien  być  na  "trwałe  użytki  pszczelarskie"  i  można  go 

uprawiać dla ziela i nasion stosując rotację (np.: 1/2 plantacji kosi się dla ziela na 

cele  farmaceutyczne,  a  druga połowę zostawiamy na nasiona i  dla  pszczół,  a w 

następny roku na odwrót )
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Koniczyny są zarówno wieloletnie i jednoroczne, ale maja ta zaletę, że stanowią doskonałe źródło 

białka i pola, przydroża i nieużytki nimi zagospodarowane nawet w mieszankach z 

trawami są wartościowe dla owadów i mogą być częściowo użytkowane kośnie lub 

jako pastwiska.

Zioła (zawłaszcza lebiodka, tymianek, szałwia lek.) są bardzo odporne na suszę i nadają się na 

gleby lekkie.

Żadna z wyżej wymienionych roślin nie powoduje zachwaszczania, a ewentualne samosiejki 

łatwo  mechanicznie  zlikwidować.Ddodatkowo  facelia,  nostrzyk  zorkanowane  po  kwitnieniu  i 

przyorane wzbogacają glebę w substancje organiczną oraz potas i zw. azotowe, podobnie koniczyny 

są bardzo dobrymi roślinami w płodozmianie poprawiającymi  walory użytkowe gleb ubogich w 

azot, a gorczyca może pełnić rolę fitosanitarną dla niektórych roślin następczych.

II. WSPARCIE NATURALNYCH PASTWISK PSZCZELICH

Rodzaj  powierzchni: tzw.  nieużytki:  miedze,  pasy  śródpolne,  zadrzewnia  i  zakrzaczenia 

śródpolne, pasy zieleni przydrożnej

Obecność roślin o wartości pszczelarskiej: min 50 % powierzchni

Powierzchnia: łącznie min 5 % w gospodarstwie

Płatność:  uzależniona od szacunkowej wyceny wartości pożytkowej 

Warunki gospodarowania:  brak

III. DOPŁATY DO UPRAW MIESZANEK ROŚLIN POŻYTKOWYCH DLA PSZCZÓŁ

Rodzaj upraw: użytki rolne, uprawy wielogatunkowe, jedno- lub wieloletnie

Skład gatunkowy upraw: rośliny o sprawdzonej wartości pszczelarskiej i  ich mieszanki. 
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Minimum 50 % roślin pożytkowych w mieszance

Powierzchnia upraw:  min. 1 ha,  

Płatność:  uzależniona od średnich cen materiału siewnego i uwarunkowań produkcji

Warunki gospodarowania:  jak w innych uprawach przeznaczonych do dopłat bezpośrednich

PRZYKŁADOWA   LISTA  NAJCENNIEJSZYCH   ROŚLIN  POŻYTKOWYCH 

ODPOWIEDNICH  POD  UPRAWY:

Facelia błękitna

Gorczyca biała

Ogórecznik lekarski

Nostrzyk biały i lekarski(żółty)

Serdecznik pospolity

Koniczyna biała, szwedzka i perska

Gryka zwyczajna

Lebiodka pospolita

Esparceta,

Seradela,

gatunki ziół z rodziny wargowych,

słonecznik,

rzepak jary,

adres do korespondencji: Prezes mgr inż. Elżbieta Kowalczyk,   ul. Piaskowa 3/30,  24-100 Puławy,  tel. 504874751 e-mail: elzbieta.szlachetka@wp.pl



Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich
POLANKA

23-109 Pszczela Wola 9

NIP: 713-289-39-55           REGON 060039828           www.spp-polanka.org          e-mail:spp_polanka@wp.pl

OPISY WYBRANYCH ROŚLIN :

pastwiska i nieużytki

Koniczyna biała jest gatunkiem wieloletnim. Najlepiej rośnie na glebach średniozwięzłych, 

piaszczysto-gliniastych,  zasobnych  w wapń,  o  odczynie  obojętnym  lub  lekko  zasadowym  oraz 

uregulowanych  stosunkach  powietrzno-wodnych.  Żyzne  i  silnie  uwilgotnione  gleby  sprzyjają 

wzrostowi biomasy kosztem rozwoju generatywnego, dlatego nie powinny być przeznaczane pod 

plantacje nasienne. Uprawa jesienna musi zapewnić dokładne zniszczenie chwastów, spulchnienie 

gleby i wymieszanie z nią nawozów. Koniczyna biała źle reaguje na wiosenną orkę przedsiewną, 

dlatego wykonuje się orkę przedzimową.  Na plantacjach nasiennych nie stosuje się wiosennego 

bronowania  pielęgnacyjnego,  aby  nie  zniszczyć  pędów  płożących.  Dawkę  nawozu  azotowego 

należy dostosować do rodzaju i odczynu gleby i nawozić nią przedsiewnie, dokładnie mieszając z 

glebą.  Jednorazowo przedsiewnie  wykonuje  się  także  nawożenie  fosforem,  w ilości  80-120 kg 

P2O5/ha.  Natomiast  nawozy  potasowe  w  ilości  100-140  kg  K2O/ha  stosuje  się  w  dawkach 

podzielonych: jesienią przed siewem oraz po zbiorach w kolejnych latach użytkowania. Koniczyna 

biała  wykazuje  zwiększone  zapotrzebowanie  na  mikroelementy.  W produkcji  nasiennej  bardzo 

ważny  jest  bor,  którego  niedobory  należy  uzupełniać.  Nasiona  koniczyny  białej  zaszczepione 

preparatem  bakteryjnym  (Nitragina),  w  ilości  5-7  kg/ha,  wysiewa  się  w  dobrze  odleżałą  i 

wyrównaną glebę od trzeciej dekady marca do końca drugiej dekady kwietnia, umieszczając je na 

głębokość  1-1,5  cm  w  rzędach  co  30  cm.  Szerokie  międzyrzędzia  sprzyjają  równomiernemu 

nasłonecznieniu, zapewniając zapylaczom dobry dostęp do pędów kwiatowych, a także ułatwiają 

mechaniczne  niszczenie  chwastów.  Wydajność  miodowa  dobrej  plantacji  nasiennej  koniczyny 

białej dochodzi do 100 kg/ha.

Koniczyna szwedzka jest wieloletnią rośliną uważaną za naturalnego mieszańca koniczyn 

czerwonej  i  białej.  Stanowi  cenny  pożytek  dla  pszczół  –  z  hektara  plantacji  nasiennej  można 
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uzyskać około 100-120 kg miodu.  Koniczyna szwedzka w naszym kraju dobrze zimuje,  jednak 

ujemnie reaguje na wysokie temperatury lata, dlatego uprawiana jest głównie na północy. Plantacje 

nasienne wymagają  gleb  średniożyznych,  zasobnych  w wapń,  o  średnim stopniu  uwilgotnienia. 

Najlepsze warunki do uprawy na nasiona występują na Kujawach. Pozostałe zalecenia dotyczące 

uprawy są takie same jak dla koniczyny białej.

Esparceta jest wieloletnią rośliną pastewną, która w naszym klimacie dobrze zimuje i w 

latach pełnego użytkowania jest odporna na suszę. Wymaga gleb wapiennych. Esparceta nasienna 

jest podatna na wyleganie,  dlatego można ją wysiewać dopiero w czwartym roku po oborniku. 

Przerwa w uprawie na tym samym polu powinna wynosić 6-7 lat. Agrotechnika jest taka sama jak u 

innych  motylkowatych  na  nasiona.  Ze  względu  na  zdecydowanie  ujemną  reakcję  esparcety  na 

zakwaszenie gleby, pole pod jej uprawę koniecznie trzeba zwapnować. Dawka wapnia powinna być 

tak  duża,  aby gleba  uzyskała  odczyn  słabo alkaliczny.  Nawozy fosforowe,  w ilości  80-100 kg 

P2O5/ha, stosuje się w całości przedsiewnie lub w dwóch dawkach (przedsiewnie oraz po zbiorze 

nasion  w  pierwszym  roku  użytkowania).  Pierwsze  nawożenie  potasowe  zaleca  się  wykonać 

przedsiewnie, a następnie nawozić dawkami 40-60 kg K2O/ha po zbiorze nasion w kolejnych latach 

użytkowania. Do siewu używa się całych strąków, gdyż przy łuskaniu nasiona ulegają uszkodzeniu. 

Zakładając plantację nasienną należy wysiać 45-50 kg strąków na 1 ha w rozstawie 40 cm i na 

głębokość 1,5-2 cm. Siewy wykonuje się w pierwszej połowie kwietnia (przy niskich temperaturach 

do końca miesiąca,  pod warunkiem dostatecznej  ilości  wilgoci).  Podczas  kiełkowania  esparceta 

potrzebuje dużo wody, więc jeżeli wilgotność gleby jest niedostateczna, trzeba lekko zwałować jej 

powierzchnię.  Esparceta  zakwita  w  końcu  maja  i  daje  z  1  ha  około  120-180  kg  wyjątkowo 

smacznego  miodu,  który  po  krystalizacji  jest  jasnożółty.  Najbardziej  nektaruje  pierwsze  piętro 

kwiatków.

Seradela jest rośliną jednoroczną, która ze względu na małe wymagania glebowe nazywana 

jest „koniczyną piasków”. Nie nadają się do jej uprawy gleby zwięzłe, łatwo zaskorupiające się, 

podmokłe i wapienne. Potrzebuje podłoża o odczynie kwaśnym lub lekko kwaśnym (pH 5,4-5,5). 
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Ma niewielkie wymagania cieplne i znosi przymrozki do -5°C. Chociaż uchodzi za gatunek gleb 

lekkich,  ma  dość  duże  wymagania  wodne.  Dobrze  rośnie  w  warunkach  większej  wilgotności 

powietrza,  przy  częstych  i  drobnych  opadach.  Ma rzadką  zdolność  korzystania  z  mgły  i  rosy. 

Seradelę na nasiona uprawia się w trzecim lub czwartym roku po oborniku. Nasiona zaprawione 

Nitraginą  (jak  wszystkich  motylkowatych)  należy  wysiać  pod  koniec  marca  lub  na  początku 

kwietnia  w  ilości  20-30  kg/ha,  w  rozstawie  rzędów  20-25  cm i  na  głębokość  2  cm.  Nawozy 

fosforowo-potasowe pod seradelę stosuje się w całości przedsiewnie, w zależności od zasobności 

gleby (40-80 kg/ha P2O5 i 80-120 kg/ha K2O). Seradela dobrze rośnie i nektaruje tylko w lata 

przekropne. Z 1 ha plantacji nasiennej uzyskuje się 15-30 kg miodu.

Nostrzyk jest dwuletnią rośliną pastewną, miododajną i zielarską. W Polsce uprawiany jest 

nostrzyk biały i żółty, zwany lekarskim. Niekorzystną cechą tego gatunku jest szybkie drewnienie 

łodyg  oraz  zawartość  kumaryny  i  olejku  eterycznego,  które  nadają  paszy  nieprzyjemny  smak. 

Nostrzyk biały dorasta nawet do 1,5-2 m. Nie ma dużych wymagań klimatycznych i glebowych,  

jednak stanowisko musi być zasobne w wapń. Odpowiednie są gleby piaszczyste, ale położone na 

zwięźlejszym  podłożu.  Nostrzyk  nie  udaje  się  na  płytkich  piaskach.  Zabiegi  uprawowe  i 

pielęgnacyjne  są podobne jak przy innych  motylkowatych.  Nostrzyk  na nasiona uprawiany jest 

najczęściej po zbożach, jednak dopiero w czwartym roku po oborniku. Na glebach zakwaszonych 

trzeba zastosować nawozy wapniowe. Nawożenie fosforowe (30-45 kg P2O5/ha) i potasowe (40-60 

kg  K2O/ha)  również  wykonywane  są  pod orkę.  Nostrzyk  na  nasiona  uprawiany jest  w  plonie 

głównym, bez rośliny ochronnej. Wczesną wiosną, gdy gleba jest wilgotna, wysiewa się 6-8 kg/ha 

zaprawionych nasion w rozstawie rzędów 40 cm i na głębokość 1,5-2 cm. W pierwszym roku zbiera 

się  jeden  pokos  zielonki,  natomiast  nasiona  dopiero  w  drugim  roku,  na  przełomie  sierpnia  i 

września.  W drugim roku uprawy nostrzyk  kwitnie  od początku lipca  przez  5 tygodni.  Nazwa 

botaniczna  Melilotus  oznacza  „miodową  koniczynę”  i  nawiązuje  do  jasnożółtych  kwiatów,  a 

nostrzyki zaliczane są do najlepszych roślin miododajnych. Miód po skrystalizowaniu jest biały lub 

jasnożółty, o zapachu przypominającym wanilię. Nostrzyk uprawowy przy obfitym kwitnieniu
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może  dać  do  600  kg  miodu  z  ha,  natomiast  dziko  rosnący  do  200  kg/ha.  Dzięki  głębokiemu 

systemowi korzeniowemu, gatunki te nektarują także podczas suszy i upałów.

uprawy polowe

Słonecznik – roślina z rodziny astrowatych, uprawiana w celu pozyskiwania odżywczych 

ziarenek słonecznika,  wykorzystywanych  w celach spożywczych.  Słoneczniki  cechują się dosyć 

dobrą odpornością na długie okresy suszy, głównie dzięki rozwiniętemu systemowi korzeniowemu. 

Krótkie przymrozki nie są zbytnio szkodliwe, gorsze mogą być przedłużające się chłody. Najlepsze 

dla  wzrostu  słoneczników  są  temperatury  powietrza  wynoszące  ok.  20-25  st.  C  oraz  dłuższe, 

słoneczne dni. 

Słonecznik  nie  jest  rośliną  wymagającą  pod względem gleb,  dzięki  systemowi  korzeni  uprawa 

może  przynosić  dobre  efekty  również  na  uboższych  kompleksach,  gdzie  inne  rośliny,  jak  np. 

kukurydza nie będą dawały odpowiednich plonów. Przedplonami słonecznika mogą być  rośliny 

okopowe  na  oborniku,  zbożowe  i  strączkowe  w  siewie  czystym  i  mieszanym.  Przed  plonem 

głównym rolę uprawia się podobnie jak w przypadku zbóż jarych, natomiast przy plonie wtórnym 

na glebie należy wykonać orkę siewną wraz z bronowaniem. 

Rzepak jary - obecnie uprawiane odmiany rzepaku jarego charakteryzują się stosunkowo 

niedużymi wymaganiami cieplnymi. W czasie wschodów rzepak jary znosi przymrozki do -4°C. 

Jednak roślina ta ma dość znaczne zapotrzebowanie na wodę, zwłaszcza w okresie tworzenia się 

pąków kwiatowych, kwitnienia i dojrzewania. W okresie wegetacji wymaga w sumie około 405 

mm opadów. Do uprawy rzepaku jarego nadają się szczególnie gleby klas od I do IIIb, ale dobre 

wyniki można osiągnąć również na glebach klas IVa i IVb - pod warunkiem, że utrzymane są w 

wysokiej kulturze, mają odczyn zbliżony do obojętnego i dobrze magazynują wodę. Nie nadają się 

do uprawy rzepaku jarego gleby zbyt kwaśne, lekkie gleby piaszczyste i gleby zimne, o zbyt
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wysokim  poziomie  wód  gruntowych.  Najlepszym  przedplonem dla  rzepaku  jarego  są  buraki  i 

ziemniaki  na  oborniku,  gdyż  pozostawiają  glebę  zasobną  w  składniki  pokarmowe  i  wolną  od 

chwastów.  Dobrymi  przedplonami  są  także:  koniczyna,  koniczyna  z  trawami  i  mieszanki 

motylkowo-zbożowe. Ze względów organizacyjnych dopuszczalna jest uprawa po zbożach. Rzepak 

jary  siany  w  zmianowaniu  pomiędzy  dwiema  roślinami  zbożowymi  jest  cennym  gatunkiem, 

ponieważ wzbogaca glebę w znaczne ilości masy organicznej, a ponadto takie jego umiejscowienie 

przeciwdziała  rozwojowi  chorób  podsuszkowych  zbóż.  Mniej  korzystny  jest  jego  wysiew  po 

zaoranym  rzepaku  ozimym,  gdyż  wiosenna  orka  przesusza  rolę  i  uszczupla  zapasy  wody 

nagromadzone zimą. Z drugiej strony jednak, taka uprawa pozwala wykorzystać efekt wcześniej 

zastosowanych  herbicydów.  W  żadnym  wypadku  nie  należy  wsiewać  rzepaku  jarego  w 

wymarznięty  lub  przerzedzony  rzepak  ozimy,  gdyż  różnica  w  terminie  zbioru  obu  gatunków 

dochodzi do 4-6 tygodni, a ponadto uprawa narażona będzie na nasilone ataki szkodników i chorób. 

Przeznaczone pod rzepak jary pole po okopowych, pozostawione na zimę częściowo wzruszone 

przez  maszyny  zbierające  (koparka,  kombajn  do  buraków),  na  wiosnę  można  bez  orki  poddać 

uprawie przedsiewnej. Powinna ona polegać na zastosowaniu kultywatora o sztywnych łapach oraz 

brony, w celu dobrego wyrównania powierzchni roli. Pole zaorane jesienią należy wczesną wiosną 

zwłókować lub zabronować, w celu przerwania parowania i przyspieszenia ogrzewania się roli oraz 

umożliwienia wschodów nasion chwastów. Na cięższych glebach lepiej  zastosować połączony z 

broną kultywator o zębach półsztywnych.

W dalszej kolejności najlepiej jest użyć zestawu uprawowego złożonego z brony ciężkiej i 

wału strunowego lub kultywatora i wału strunowego, który umożliwia przygotowanie roli do siewu 

jednym  przejściem  robaczym.  Wiosenna  uprawa  pod  zasiew  rzepaku  jarego  powinna  glebę 

odpowiednio  spulchnić,  ale  nie  przesuszyć.  Optymalne  dawki nawozów mineralnych  zależą  od 

ilości  składników pokarmowych dostępnych dla  roślin  w glebie,  na co ma wpływ także jakość 

przedplonu. Zasobność w te składniki określa się na podstawie analizy chemicznej gleby. Niedobór 

składników powinien być uzupełniany odpowiednią ilością nawozów. Podstawowym warunkiem 

uzyskania zadowalających plonów rzepaku jarego i wysokiej efektywności nawożenia mineralnego
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jest  uregulowany  odczyn  gleby  (pH 6,2-7,0).  Najlepszy efekt  daje  wapnowanie  pod przedplon 

rzepaku,  jednak  gdy  gleba  jest  zbyt  kwaśna,  nie  należy  rezygnować  z  wapnowania  nawet 

bezpośrednio  pod  rzepak.  W takim przypadku  wapno  rozsiewa  się  po  zbiorze  przedplonu,  na 

ściernisko pod podorywkę lub pod orkę zimową. Nawozy azotowe (60-120 kg/ha N) stosuje się w 

dwóch lub trzech dawkach. Przedsiewnie daje się najwyżej 60 kg N na hektar w formie siarczanu 

amonu  lub  saletry  amonowej  (w zależności  od  odczynu  gleby).  Drugą dawkę azotu,  w formie 

saletry amonowej, należy wysiać po wyrzędowaniu się roślin, do początku tworzenia się pąków 

kwiatowych. Można także dokarmiać azotem dolistnie, stosując 5-10-procentowy roztwór wodny 

mocznika. Dokarmianie dolistne często łączy się z zabiegami ochrony roślin. Nawożenie fosforowe 

(40-80  kg/ha  P2O5)  i  potasowe  (60-150  kg/ha  K2O)  wykonuje  się  przedsiewnie.  Na  glebach 

cięższych nawozy wysiewane są w całości jesienią, pod orkę przedzimową. Natomiast na glebach 

lżejszych 2/3 dawki nawozów fosforowych można przyorać jesienią,  a resztę wraz z nawozami 

potasowymi  zastosować  na  wiosnę,  przed  wykonaniem  uprawek  przedsiewnych.  Podobnie  jak 

forma ozima, również rzepak jary ma duże zapotrzebowanie na magnez i bor. Do siewu należy 

używać wyłącznie nasion kwalifikowanych i zaprawianych, ponieważ jest to jeden z najtańszych 

sposobów zapewnienia wysokich i opłacalnych plonów. Termin siewu rzepaku jarego zależy przede 

wszystkim od układu warunków atmosferycznych wczesną wiosną. Najlepszą porą jest końcowy 

okres siewów zbóż jarych. Jednak warto pamiętać, że wczesny siew zapewnia dobre wykorzystanie 

wody  w  glebie  i  prawidłowy rozwój  wegetatywny  roślin,  a  także  ogranicza  skutki  żerowania 

pchełki rzepakowej i innych szkodników. Optymalna obsada rzepaku jarego wynosi 100-150 roślin 

na 1 m2, co odpowiada ilości wysiewu około 4-6 kg nasion na hektar. Nasiona należy wysiewać 

płytko, na głębokość 1,5-2 cm. Gdy rola jest przesuszona lub rozpylona, wskazane jest umieszczać 

nasiona głębiej (2-3 cm). Siewniki powinny być wyposażone w kółka ugniatające.

Za zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Elżbieta Kowalczyk
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