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NIEKTÓRE ASPEKTY PRODUKCJI RZEPAKU 
Z PRZEZNACZENIEM NA BIOPALIWO 

WSTĘP 

Strefa klimatyczna, w której położona jest Polska, duży odsetek gruntów ornych nieprzy-
datnych do produkcji żywności ze względu na zanieczyszczenie oraz niska klasa gleby stwa-
rza możliwości rozpowszechnienia upraw roślin oleistych z przeznaczeniem do wykorzysta-
nia przemysłowego. Najlepszą rośliną z różnych względów (technologicznych, ekonomicz-
nych i klimatycznych) jest rzepak, z którego można by pozyskiwać olej przydatny do zasila-
nia silników o zapłonie samoczynnym (ZS). Ponieważ w naszym kraju produkcja rolna nie 
jest dotowana przez państwo, ten sposób wykorzystania oleju cechuje się niekorzystnym sto-
sunkiem całkowitych kosztów produkcji biopaliwa rzepakowego do cen oleju napędowego, 
tym bardziej, że czysty olej rzepakowy nie nadaje się do bezpośredniego wykorzystania 
i wymaga różnych procesów uzdatniania. Największą możliwość stwarza proces estryfikacji, 
w wyniku którego otrzymuje się estry wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego 
przydatne do zasilania silników ZS (zwłaszcza w okresie letnim) w czystej postaci lub jako 
dodatek do tradycyjnego oleju napędowego z surowców kopalnych. Ekonomiczna strona pro-
dukcji estrów i jej porównanie z cenami oleju napędowego jest zmienna i zależna od wahań 
ceny ropy naftowej, która osiąga duże zróżnicowanie poziomu w zależności od kryzysów 
politycznych i ekonomicznych w różnych regionach świata. Próby wykorzystania do produk-
cji biopaliw innych roślin oleistych (soja, słonecznik, palma) w polskich warunkach nie mogą 
być brane pod uwagę, a tworzenie plantacji palm w wielu regionach świata (np. Bornego, 
Sumatra) przyniosło większe szkody dla ekosystemu (dzięki wyrębowi lasów) niż korzyści ze 
zmniejszonej emisji składników toksycznych ze spalinami przy wykorzystywaniu paliw od-
nawialnych pochodzenia roślinnego [1, 7].  

1. NIEKTÓRE ASPEKTY UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO 

Rzepak cechuje się dużym potencjałem plonowania, ale na glebach dobrych i bardzo do-
brych, co stawia pod znakiem zapytania możliwości wykorzystywania do jego uprawy gleb 
gorszej jakości. Zależność plonu nasion rzepaku jest prawie wprost proporcjonalna do klasy 
gleby i jej właściwości, co potwierdziły badania prowadzone w Katedrze Uprawy Roślin 
SGGW. Wykorzystanie słabszych gleb zwiększa także zawodność uprawy, a zmniejszenie 
areału gleb wysokiej jakości poprzez uprawę na nich rzepaku z przeznaczeniem na wykorzy-
stanie przemysłowe, stwarza ograniczenie w uprawach roślin konsumpcyjnych. 

Warunkiem tworzenia paliwa alternatywnego są niskie ceny surowca do jego produkcji, 
a ograniczenie nawożenia i ochrony roślin musi prowadzić do spadku wysokości plonów 
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i w konsekwencji wzrostu cen surowca. Istotnym czynnikiem opłacalności każdego przedsię-
wzięcia jest też jego energochłonność. 

Warunki klimatyczno-glebowe w naszym kraju umożliwiają produkcję rzepaku ozimego na 
ok. 30% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Jak podaje Z. Hryncewicz [2] za ekonomicznie 
opłacalny potencjał genetyczny uważany jest plon rzepaku w wysokości 6 do 8 Mg/ha. 

2. OGÓLNE UWARUNKOWANIA UPRAWY RZEPAKU 

Rzepak z punktu widzenia agrotechnicznego jest rośliną wymagającą. Najważniejszym aspek-
tem jest nawożenie (zróżnicowania dawki azotu, wapnia i fosforu) znacznie bardziej istotne 
niż w przypadku czterech podstawowych zbóż uprawianych w Polsce. Jak podaje [8] prze-
ciętne koszty zagospodarowania i uprawy rzepaku są o ok. ¼ wyższe w porównaniu do kosz-
tów uprawy ozimej pszenicy i cechuje go też niższy o ok. ⅓ plon. Do istotnych innych czyn-
ników zaliczyć można: 
− terminowość siewu, zabiegów pielęgnacyjnych i zbiorów, 
− wysokie wymagania dotyczące magazynowania ziarna (konserwacja, czystość, wilgotność, 

konieczność przewietrzania magazynów), 
− opłacalność produkcji możliwa tylko na dużych plantacjach, 
− wątpliwości dotyczące celowości uprawy na terenach skażonych oraz na ziemiach ugorowych, 
− zróżnicowane koszty zakupu i rozwoju agrorafinerii, zagadnienia ochrony środowiska 

wiejskiego, możliwości zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych (np. szlamów po-
adsorbcyjnych). 
Jak wynika z powyższego czynniki decydujące o celowości uprawy rzepaku do celów 

przemysłowych (głównie jako surowca do produkcji biopaliw) mają charakter techniczno-
organizacyjny a ekonomiczny aspekt jest zmienny i warunkowany aktualną sytuacją na świa-
towym rynku ropy naftowej. 

3. SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA UPRAWY RZEPAKU 
OZIMEGO 

Jak już wspomniano rzepak jest rośliną wymagającą i jego uprawa warunkowana jest 
różnymi czynnikami: 
− wymagania pogodowo-klimatyczne – najlepsze efekty w plonach rzepaku ozimego uzy-

skuje się, gdy temperatura obniża się stopniowo, a wegetacja zanika przed nadejściem 
przymrozków i mrozów. Wymogiem właściwego przezimowania rzepaku jest utrzymywa-
nie się pokrywy śnieżnej o okresie mrozów, a właściwie, gdy opady śniegu pokryją zamar-
zniętą już uprawę. Wahania temperatur (mróz, odwilż) negatywnie wpływają na przezi-
mowanie rzepaku. Rzepak ozimy wymaga równomiernych opadów deszczu i wysokiej 
wilgotności powietrza. 

− wymagania glebowe –wysokie plony nasion rzepaku wymagają dobrej jakości gleb i wy-
sokiej kultury uprawy roli. Gleby zwięzłe cechuje konieczność przygotowania ich przed 
sezonem, a gleby lekkie (zwłaszcza o warstwach podornych żelazistych i piaszczystych) 
nie nadają się do uprawy rzepaku. Podobnie nieprzydatne są gleby torfowe. 

− uprawa i nawożenie rzepaku – areał obsiewany rzepakiem ozimym musi być równomiernie 
i starannie doprawiony, a zabiegi agrotechniczne nie powinny powodować jego rozpylania 
i przesuszania. Typowymi zabiegami są: podorywka i bronowanie, orka siewna we wła-
ściwym okresie (trzy tygodnie przed siewem), włókowanie połączone z wałowaniem w ra-
zie potrzeby. Jakość ziarna rzepaku ozimego m.in. zawartość tłuszczy zależą od rodzaju 
nawożenia (przy nawożeniu mineralnym najbardziej racjonalne jest stosowanie nawozów 
wieloskładnikowych). 
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− siew i pielęgnacja upraw rzepaku – rzepak wysiewa się na polach najwcześniej ze wszyst-
kich roślin oleistych. W warunkach naszego kraju siew rzepaku ozimego winien być zre-
alizowany do 25 sierpnia. W okresie wzrastania, uprawy rzepaku ozimego wymagają wielu 
zabiegów pielęgnacyjnych decydujących o plonowaniu. Do tych zabiegów zaliczyć należy: 
jednokrotne (czasami dwukrotne w razie potrzeby) opielanie wykonywane jesienią, wio-
senne bronowanie ukośnie do kierunku rzędów, wiosenne opielanie, chemiczne niszczenie 
chwastów jednoliściennych w okresie ruszania wegetacji. 

− zbiór plonu – najlepszą porą do tego zabiegu jest przełom czerwca do połowy lipca, gdy jest 
on w pełni dojrzały. Straty nasion w fazie zbioru mogą sięgać różnego poziomu (2-30%) 
i zależą od doboru parametrów pracy kombajnu zbożowego. Wysokość plonu waha się 
w szerokich granicach 2-3,5 Mg/ha (20-35 q/ha) i zależy od poziomu zabiegów agrotech-
nicznych, wilgotności gleby w okresie wegetacji i warunków zimowania. 
Wysoki stosunkowo wskaźnik energochłonności (0,247) przy wysokich dawkach nawo-

żenia mineralnego, dużych nakładach na uprawę i wykorzystywaniu dużych ilości pestycy-
dów, można znacznie obniżyć przy uprawie rzepaku ozimego z wykorzystaniem obornika 
i naturalnych zasobów siedliska. Stosując taki alternatywny system produkcji (spadek nakła-
dów energii dzięki zmniejszeniu zużycia paliw, nawozów mineralnych i pestycydów), można 
uzyskać wskaźnik energochłonności na poziomie 0,158. W tym przypadku zwiększa się 
udział pracy żywej, ale wysokość tego wskaźnika wskazuje na większą realność i ekonomicz-
ność tego sposobu uprawy rzepaku dla celów energetycznych [4]. 

PODSUMOWANIE 

Paliwa pochodzenia rzepakowego mieszają się z olejem napędowym w dowolnych pro-
porcjach. Ujemną cechą takich mieszanin jest pogorszenie pewnych właściwości paliw trady-
cyjnych (np. podwyższenie granicznej temperatury zimnego rozruchu). Jakość alternatyw-
nych paliw pochodzenia roślinnego zależy od technologii ich wytwarzania. Paliwa te cechuje 
znacznie niższa trwałość i skłonność do tworzenia się w zbiornikach grzybów, glonów i in-
nych zanieczyszczeń. Ekologiczne aspekty ich zastosowania (obniżenie emisji niektórych 
składników) przemawiają za celowością ich produkcji, ale decydującym obecnie jest czynnik 
ekonomiczny. Ważną cechą paliw pochodzenia roślinnego jest też ich biodegradowalność – 
ok. 21 dni oraz znacznie niższa w stosunku do paliw tradycyjnych skłonność do wybuchu 
(pary paliw rzepakowych nie tworzą z powietrzem mieszanin wybuchowych, temperatura 
zapłonu paliw rzepakowych wynosi około 170ºC, a oleju napędowego 30-60ºC [3, 5, 6]. 
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