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Ocena parametrów fizyko - chemicznych ziarna pszenicy paszowej
dostarczanej do skupu SR San w Głuchowie w latach 2015-2016
Justyna Belcar(2), Józef Gorzelany(1), Grzegorz Witek(1), Natalia Matłok(1), Marcin Dziura(1),
Mirela Kotlicka(1)
1

Katedra Inżynierii Produkcji Rolno- Spożywczej, Uniwersytet Rzeszowski
Spółdzielnia Rolników SAN – Głuchów
Autor korespondencyjny: gorzelan@univ.rzeszow.pl
2

Streszczenie
W pracy dokonano oceny parametrów fizyko - chemicznych ziarna pszenicy paszowej dostarczanej do
Spółdzielni Rolników San w Głuchowie. Przeanalizowano zmiany wartości wilgotności, gęstości ziarna w stanie
zsypnym, zanieczyszczeń ogółem, zawartości białka, glutenu i liczby sedymentacji za okres od lipca 2015 r. do
września 2016 r. Analizy prób pszenicy, przywożonej przez rolników z grupy producenckiej oraz przez rolników
z wolnego skupu do magazynu SAN w Głuchowie wykonano w laboratorium Spółdzielni Rolników SAN.
W badanym okresie większość rolników dostarczyło ziarno o zanieczyszczeniu z przedziału od 5% do 6% oraz
wilgotności do 13,5%. Zawartość glutenu, białka, gęstości oraz liczba sedymentacji były zróżnicowane
w analizowanych latach.
Słowa kluczowe: pszenica paszowa, białko, zanieczyszczenia ziarna, wilgotność ziarna

Evaluation of physicochemical parameters of wheat grain feed supplied to
the SR San purchase in Głuchów in the years 2015-2016
Summary
The work involved the assessment of the physical and chemical parameters of the wheat grain feed supplied to
SR San in Głuchów. Changes in the moisture content, bulk density, total impurities, protein content, gluten and
sedimentation for the period from July 2015 to September 2016 were analyzed. Wheat samples, imported by
farmers from the producer group and by farmers from free purchase to SAN warehouse in Głuchów was made in
the SAN Farmers' Cooperative laboratory. In the analyzed period, most of the farmers provided grain
contaminated ranging from 5% to 6% and humidity to 13,5%. The content of gluten, protein, density and the
number of sediments varied throughout the analyzed years.
Key words: feed wheat, protein, grain contamination, grain moisture

1. Wstęp
W Polsce oraz Unii Europejskiej (UE) zboża są najważniejszą grupą roślin
uprawnych. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) zajmują największy areał w
strukturze zasiewów w Polsce. Zboża to podstawowy surowiec rolny, mający znaczenie
strategiczne, gdyż jako najważniejszy produkt spożywczy decyduje o bezpieczeństwie
żywnościowym kraju (Urban 2007). Zboża to duży potencjał produkcyjny, dający możliwość
konkurowania z innymi krajami (Jaczewska-Kalicka 2008). Polska ma duży areał użytków
rolnych nadających się do produkcji roślinnej, co jest istotne dla uprawy zbóż. Szczególne
miejsce wśród zbóż stanowi pszenica (Arseniuk 2007). Gatunek ten zajmuje pierwsze miejsce
w światowej produkcji zbóż i jest przede wszystkim typowym zbożem klimatu
umiarkowanego (Ginter i Szarek 2010).
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Ziarno pszenicy przeznaczane jest przede wszystkim na cele konsumpcyjne, a
podstawowym kierunkiem jej użytkowania jest przerób na mąkę (Kowieska i in. 2010).
Pszenica która nie spełnia parametrów jakościowych m.in. odpowiedniej zawartości białka
i glutenu klasyfikowana jest jako paszowa (Podolska 2008).
W porównaniu do wymagań pszenicy konsumpcyjnej dopuszczalny jest zwiększony
udział ziaren poślednich oraz zanieczyszczeń organicznych nieszkodliwych dla zdrowia. Do
zanieczyszczeń użytecznych nie wpływających niekorzystnie na zdrowie ludzi i zwierząt
zalicza się: poślad (ziarna chude, niedorozwinięte), porośnięte, uszkodzone mechanicznie
więcej niż w połowie i uszkodzone przez szkodniki, ściemniałe na skutek niewłaściwego
przechowywania lub przypalone podczas suszenia oraz innego gatunku (Jurga 2012). Ziarno
które nie spełnia wymogów określonych w Polskiej Normie (1996) zostaje zakwalifikowane
jako pszenica paszowa nadająca się do bezpośredniego skarmiania zwierząt hodowlanych,
bądź na wykorzystanie do produkcji pasz treściwych. Niezbędnym składnikiem mieszanek
treściwych jest ziarno pszenicy, które charakteryzuje się dużą wartością pokarmową
(Dzwonkowski i Bodyl 2014). Ziarno pszenicy jest paszą o dużej zawartości białka i wysokiej
koncentracji energii. Tłuszczu zawiera niewiele, natomiast przeważającą część suchej masy
stanowi skrobia. Z żywieniowego punktu widzenia nie ma ograniczeń w stosowaniu tej paszy.
Wszystkie zwierzęta jedzą ją chętnie, gdyż jest paszą smaczną i łatwo strawną
(Romaniuk i Rynkiewicz 2007, Chlebowski i Nowakowski 2008). W żywieniu trzody
chlewnej pszenica nadaje się dla wszystkich grup produkcyjnych. W niektórych przypadkach
jest nawet paszą lepszą niż kukurydza, gdyż nie wymaga do uzupełnienia dużej ilości białka.
Stosowana w tuczu pozwala osiągnąć bardzo dobre przyrosty. W związku z tym uznaje się ją
za cenny składnik mieszanek treściwych. Jednakże podawana tucznikom w nadmiernych
ilościach, zwłaszcza przy żywieniu z automatów paszowych może niekiedy spowodować
przetłuszczenie tusz. Ziarno pszenicy najlepiej podawać w postaci grubej śruty. Unika się
wtedy tendencji do zlepiania się cząstek w jamie gębowej i utraty apetytu przy dłuższym
skarmianiu. W mieszankach pasz treściwych dla tych zwierząt może stanowić do 50%. Śruta
pszenna jest też niezbędnym składnikiem mieszanek treściwych dla małych prosiąt i macior
karmiących (Normy Żywienia Świń 1993, Lipiński 2014, Hikawczuk i in. 2015). Ziarno
pszenicy już od dawna należy do najchętniej pobieranych przez drób. Również obecnie śruta
pszenna jest jednym z podstawowych komponentów mieszanek dla tych zwierząt. W wielu
przypadkach śrutą tą zastępuje się śrutę kukurydzianą zwłaszcza w mieszankach dla kur
niosek i stada hodowlanego. Przy dużym udziale śruty pszennej mieszanki najlepiej podawać
w formie granulowanej, unika się wtedy sklejających właściwości pszenicy i co się z tym
9
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wiąże - oblepiania i deformacji dziobów u ptaków. Pszenica jest też doskonałym zbożem w
tuczu ptactwa wodnego, zwłaszcza gdy stosowana jest w mieszankach granulowanych
podawanych na sucho lub w postaci sypkiej na mokro (Kucharski i in. 2002, Normy Żywienia
Drobiu 2005, Wężyk i Krawczyk 2005).
W żywieniu bydła śrutę pszenną można skarmiać podobnie jak śrutę kukurydzianą
najlepiej w połączeniu z innymi zbożami (Łozicki i in. 2012). Dla owiec pszenica może być
podawano tak w opasie jak i w żywieniu stada reprodukcyjnego. Podobnie jak w opasie
bydła, najlepiej mieszać ja z innymi zbożami np. owsem lub jęczmieniem. Może być
podawana w całości bez konieczności rozdrabniania, jest wtedy nawet chętniej pobierana
(Normy Żywienia Bydła i Owiec 1993, Przegalińska-Gorączkowska 2011). Koniom można
podawać pszenice grubo zmieloną i zmieszaną z innymi paszami – bardziej włóknistymi, by
zapobiec kolce. Dla koni wyrośniętych dzienna dawka pszenicy może dochodzić do 30%
udziału mieszanki treściwej, natomiast źrebiętom nie należy jej podawać (Normy Żywienia
Koni 1997, Wincewicz-Bosy 2013).
2. Cel badań
Celem niniejszej pracy była ocena parametrów fizyko - chemicznych ziarna pszenicy
paszowej dostarczanej do SR San w Głuchowie z powiatów województwa podkarpackiego.
3. Materiał i metody
W okresie od 01.07.2015 r. do 31.09.2016 roku w laboratorium Spółdzielni Rolników
San wykonano analizy prób pszenicy przywożonej przez rolników z grupy producenckiej oraz
przez rolników z wolnego skupu do Magazynu SAN w Głuchowie. Pszenica była dostarczana
przez rolników z województwa podkarpackiego, najwięcej z powiatu rzeszowskiego,
przemyskiego, przeworskiego oraz łańcuckiego. Analiza ziarna pszenicy polegała na
pomiarze wilgotności, gęstości ziarna w stanie zsypnym, zanieczyszczeń ogółem, zawartości
białka i glutenu oraz wskaźnika sedymentacji z każdej próby. Dokonano również wstępnej
kontroli jakości metodami organoleptycznymi. Metodę pobierania próbek i metody badań
powyższych wyróżników jakościowych wykonano zgodnie z Polską Normą (PN-R_74103:
1996 Ziarno zbóż. Pszenica zwyczajna, Polski Komitet Normalizacji i Miar). Pomiar
wilgotności i zanieczyszczeń ogółem w celu określenia potrącenia bądź też nie z ceny
oferowanej rolnikowi za przywiezione ziarno. Natomiast pomiar zawartości białka, glutenu
i sedymentacji oraz gęstości w celu kwalifikacji pszenicy do konsumpcyjnej lub paszowej.
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Opracowanie wyników badań przeprowadzono za pomocą programu statystycznego
Statistica12 i zastosowaniu tabel wielodzielczych, które są kombinacją tabel liczności.
Umożliwiają one analizę liczności odpowiadających kategoriom zmiennych, dzięki czemu
można zidentyfikować relację zachodzące między tabelaryzowanymi zmiennymi.

4. Wyniki
W 2015 r. wykonano 574, a w 2016 r. 142 prób analizy pszenicy, dzięki którym
możliwe było zakwalifikowanie ziarna pszenicy jako konsumpcyjna bądź paszowa.
W pierwszej kolejności ziarno zostało poddane analizie zawartości zanieczyszczeń
i wilgotności. Pszenica paszowa skupowana w SR San w Głuchowie pod względem
zawartości zanieczyszczeń była zróżnicowana. Zarówno w 2015 r. jak i 2016 r. najwięcej
rolników sprzedało pszenicę o zawartości 5-6%. Pszenicę o zanieczyszczeniu 6-7%
dostarczyło ok. 20% rolników, podobny odsetek rolników przywiózł pszenicę paszową

Udział procentowy rolników dostarczających pszenicę

o zanieczyszczeniu powyżej 7% (rys. 1).
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Ustalone zakresy zanieczyszczeń pszenicy paszowej
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Rys. 1. Udział procentowy rolników dostarczających pszenicę paszową do SR San w latach 2015-2016 według
ustalonych zakresów zanieczyszczeń

Ogółem rolnicy w analizowanym okresie dostarczyli pszenicę paszową o niezbyt
dużej wilgotności. Większość rolników sprzedała pszenicę o wilgotności do 13,5%. Około
30% rolników przywiozło pszenicę o wilgotności 13,5 – 14,5% (rys. 2)
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70
60

2015

2016

50
40
30
20
10
0
0-13,5

13,5-14,5

14,5-15,5

15,5-16,5

>16,5 [%]

Ustalone zakresy wilgotności pszenicy paszowej

Rys. 2. Udział procentowy rolników dostarczających pszenicę paszową do SR San w latach 2015-2016 według
ustalonych wartości wilgotności

Pod względem zawartości białka pszenica paszowa była silnie zróżnicowana. W 2015
roku większość rolników dostarczyła pszenicę paszową o zawartości białka do 11,5%. Około
25% rolników sprzedało pszenicę o zawartości białka 11,5 – 12,5%. Z kolei w 2016
większość rolników sprzedało pszenicę o zawartości białka 11,5 – 12,5%. Pszenicę paszową

Udział procentowy rolników dostarczających
pszenicę

o zawartości białka powyżej 12,5 % przywiozło do skupu 20-25% rolników (rys. 3).
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Ustalone zakresy zawartości białka pszenicy paszowej

Rys. 3. Udział procentowy rolników dostarczających pszenicę paszową do SR San w latach 2015-2016 według
ustalonych zakresów zawartości białka
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Najwięcej rolników (ok. 40%) w 2015 r. dostarczyło pszenicę paszową do SR San w
Głuchowie o gęstości powyżej 78 kg∙hl-1. W 2016 r. zdecydowana większość rolników

Udział procentowy rolników dostarczających
pszenicę

sprzedało pszenicę o gęstości do 75 kg∙hl-1 (rys. 4).
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Rys. 4. Udział procentowy rolników dostarczających pszenicę paszową do SR San w latach 2015-2016 według
ustalonych zakresów gęstości

Udział procentowy rolników dostarczających
pszenicę

45
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Ustalone zakresy zawartości glutenu pszenicy paszowej

Rys. 5. Udział procentowy rolników dostarczających pszenicę paszową do SR San w latach 2015-2016 według
ustalonych zakresów zawartości glutenu

Zdecydowana większość rolników dostarczyła pszenicę o zawartości glutenu powyżej
26% w 2016 roku. Natomiast w 2015 roku zawartość glutenu w sprzedanej pszenicy była
zróżnicowana. Najwięcej rolników sprzedało pszenicę o zawartości glutenu do 20%. Pszenicę
paszową z przedziałów 20-23% i 23-26% zawartości glutenu przywiozło odpowiednio 25 %
rolników (rys. 5).
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Ostatnim parametrem pszenicy paszowej, który poddano analizie w laboratorium SR
San w Głuchowie był wskaźnik sedymentacji. Pszenicę paszową o wskaźniku sedymentacji
powyżej 55 ml w 2016 r. dostarczyło ok. 80 % rolników. W 2015 roku pszenica paszowa była
zróżnicowana pod względem wskaźnika sedymentacji. Najwięcej rolników sprzedało

Udział procentowy rolników dostarczających
pszenicę

pszenicę paszową o wskaźniku sedymentacji od 25 do 45 ml (rys. 6).
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Rys. 6. Udział procentowy rolników dostarczających pszenicę paszową do SR San w latach
2015-2016 według ustalonych zakresów liczby sedymentacji
Wpływ wielkości dostawy pszenicy paszowej [t] do SR San w Głuchowie przez
rolników na jej wybrane parametry w latach 2015 i 2016 zestawiono w tabeli 1
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Tabela 1. Wpływ wielkości dostawy pszenicy paszowej [t] do SR San w Głuchowie przez rolników na jej
wybrane parametry w latach 2015 i 2016
lata

Ustalony

przedział

wagowy

dostarczanej

przenicy paszowej

Ilość

Wybrane parametry

dostawców

Wilgotność

Gęstość
-1

Białko

Zanieczyszczenia

(szt.)

(%)

(kg∙hl )

(%)

(%)

0,5 - 5

182

13,91

76,22

10,58

6,77

5,1 - 10

93

13,47

77,57

10,67

6,57

10,1 - 20

61

13,17

78,31

10,87

6,59

Powyżej 20

4

12,98

79,95

11,13

5,80

0,5 - 5

74

13,34

73,26

11,84

6,84

5,1 - 10

61

13,25

72,56

12,64

6,72

10,1 - 20

40

12,72

73,39

12,56

6,38

Powyżej 20

28

12,81

72,42

12,95

6,24

(t)
2015

2016

5. Wnioski
1. W latach 2015-2016 większość rolników dostarczyła do skupu SR San ziarno z
udziałem zanieczyszczeń do 6%.
2. W analizowanych latach najwięcej rolników sprzedało pszenicę o wilgotności
mieszczącej się w normie (0-13,5%).
3. W 2015 roku udział procentowy rolników dostarczających pszenicę o zawartości
białka w przedziale 0 – 10,5 % był najwyższy. W 2016 roku najwięcej rolników
sprzedało pszenicę o zawartości białka 11,5 – 12,5 %.
4. W 2015 roku najwięcej rolników dostarczyło pszenicy o zawartości glutenu z
przedziału 0-20 % natomiast w 2016 roku o zawartości powyżej 26%.
5. W 2015 roku najwięcej rolników przywiozło pszenicę o wskaźniku sedymentacji
mieszczącym się w przedziale 25-35 ml. Natomiast w 2016 roku powyżej 55 ml.
6. W 2016 roku najwięcej rolników sprzedało pszenicę o gęstości do 75 kg∙hl-1, zaś w
2015 roku powyżej 78 kg∙hl-1.
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Yielding of early potatoes under the influence of different levels of
fertilization in cultivation under cover
Part i - Increase in early potato yield in growing under different levels of
fertilization in cultivation under cover
Małgorzata Cieciura – Olczyk(1), Patrycja Wojtuniak(1), Małgorzata Wilkosz(1)
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Summary
Potato fertilization is one of the most important factors of modern production technology, as it determines the
yield, its quality and also determines the profitability of production of this species. The aim of the study was to
analyse the dynamics of tuber yield increase and its size in cultivation under nonwoven crop cover and
diversified nitrogen fertilization. A two-factor field experiment was carried out on soil IVa with low nutrient
content. The effects of the crop cover and two nitrogen doses of 60 N kg·ha-1 and 90 N kg·ha-1 on the increase of
yield after 90, 100, 110 days after planting and during harvest after 120 days were determined. Nitrogen
fertilization and the application of crop cover shaped the increase in the yield of a single plant weightand of the
final yield. The higher weight of a single plant was characteristic for tubers fertilized with a dose of 90 N kg·ha -1
and this relationship was maintained until the end of vegetation also in the final yield. The use of nonwoven crop
cover was an important factor influencing the weight of tubers and the size of the end yield. This relationship
was demonstrated after 90, 100, 110 days and during harvesting.
Keywords: early potatoes, fertilizer, nitrogen, nonwoven crop cover

Plonowanie ziemniaka wczesnego przy zróżnicowanym poziomie nawożenia
azotem w uprawie pod osłoną
Część i - Narastanie plonu ziemniaka wczesnego przy zróżnicowanym
nawożeniu azotem w uprawie pod osłoną
Streszczenie
Nawożenie ziemniaka stanowi jeden z najważniejszych czynników nowoczesnej technologii produkcji, gdyż
determinuje wysokość plonu, jego jakość, a ponadto kształtuje opłacalność produkcji tego gatunku. Celem badań
była analiza dynamiki narastania masy plonu bulw i ich wielkość w uprawie przy zróżnicowanym poziomie
nawożenia azotem pod osłoną z agrowłókniny. Dwuczynnikowe doświadczenie polowe przeprowadzono na
glebie IVa o niskiej zasobności w składniki pokarmowe. Określano wpływ okrywy oraz dwóch dawek azotu 60
N kg·ha-1 i 90 N kg·ha-1 na narastanie plonu po 90, 100, 110 dniach po posadzeniu i podczas zbioru po 120
dniach. Nawożenie azotem i zastosowanie okrywy kształtowały narastanie plonu masy pojedynczej rośliny oraz
plonu końcowego. Większą masą pojedynczej rośliny cechowały się bulwy nawożone dawką 90 N kg·ha-1 i ta
zależność utrzymywała się do końca wegetacji również w plonie końcowym. Zastosowanie osłony z
agrowłókniny było istotnym czynnikiem oddziaływującym na masę bulw oraz wysokość plonu końcowego.
Zależność tą wykazano po 90, 100, 110 dniach i podczas zbioru.
Słowa kluczowe: ziemniak wczesny, nawożenie, azot, agrowłóknina

1. Introduction
Compared to other crop species, the potato is characterised by a lower use of nitrogen
from mineral fertilizers (Fotyma 1997). The nutritional requirements of the potato vary
depending on the destination of the tubers and the length of the growing season. Early potato
varieties are taken up on average (in kg) per tonne of tuber: 5-6 N, 6,6-8,3 K, 0,87-1,09 P,
0,57-0,72 Ca and 0,15-0,35 S. The highest and best in terms of quality plant yields are
obtained when using organic-mineral fertilization (Fotyma, Mercik 1992). The amount of
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nitrogen used is higher than that required by arable crops, which in turn leads to unfavourable
changes in the environment and affects the quality of the yield (Wierzbicka and Trawczyński
2011, Bernat 2011). For this reason, it is necessary to determine the optimum fertilizer dose
for growth and development, as exceeding the maximum biological nitrogen dose may have a
negative impact on the quality of yields. An important aspect is the determination of the
highest recommended dose and the maximum biological dose for a variety (Nowacki 2002).
In order to obtain a satisfactory income from early potato cultivation, growers must ensure
that the plants have the conditions to grow rapidly and to set up tubers in the shortest possible
time, in order to sell them at high prices. Production of early potato varieties is associated
with a risk due to variability in yields and successive price decreases caused by the import of
this raw material from the Mediterranean countries (Krzysztofik 2013). Due to the high price
and demand for young potatoes, the profitability of this use is higher than that of other
potatoes (Krochmal-Marczak and Sawicka 2009). The development period of the plant at this
time is largely temperature dependent. The higher the temperature, the shorter the
development. For this reason, a frequently used agrotechnical procedure is cultivation of
potatoes under cover, which accelerates the development of plants (Prośba - Białczyk and
Mydlarski 1998, Lutomirska 2006). Thanks to this treatment, we can obtain a profitable yield,
two months after planting (Sawicka 2003).
A nonwoven of polyurethane film, called nonwoven crop yield, which is characterized
by high permeability to sunlight, air and water, is used to cover the potatoes. Another material
used for the covers is a polyethylene film, which is denser than agrotextile, which prevents
water and air, which often leads to burns of plants (Lutomirska 2006). The use of covers for
the cultivation of early potato varieties has a positive effect on their yield compared to
traditional cultivation (Wadas et al. 2012, Pytlarz-Kozicka and Zagórski 2013). The effects of
early potato cultivation are determined by nitrogen fertilization. (Kostiw, Jabłoński 2013,
Pińska et al. 2009, Trawczyński 2007; Trawczyński and Wierzbicka 2011, Jabłoński 2004).
The purpose of the study was to analyse the dynamics of the growth of the yield weight and
the size of tubers in the crop under the cover of nonwoven crop cover and diversified level of
nitrogen fertilization.

2. Materials and Methods

A field experiment on the influence of differentiated nitrogen fertilization and on the
use of the nonwoven crop cover on the increase of early potato yield was carried out on the
IVa valuation class soil with a low nutrient content. The two-way field experiment was
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performed using the perpendicular stripe method in 3 repetitions. The effect of the nonwoven
crop cover and two doses of nitrogen of 60 N kg·ha-1 and 90 N kg·ha-1 was analysed. In a dose
of 60 N kg·ha-1, 46 N kg·ha-1 was introduced into the soil in urea, 14 N kg·ha-1 in Polifoska;
and when applying 90 N kg·ha-1, 69 N kg·ha-1 was introduced in urea and 21 N kg·ha-1 in
Polifoska. In the second decade of March, an experiment involving qualified seed potatoes
with a diameter of 35-55 mm, row spacing of 75 cm and distance in a row of 25 cm was
established. In analyses carried out 90 days after planting –on the 12th June; 100 days after
planting –on the 22nd June; and 110 days –on the 2nd July, the weight and yield structure of
the Carrera variety was determined on the basis of 10 plants. The final yield was determined
from the area of 25 sq. m and the tubers were sorted with the division into fractions of
>30mm, 30-40mm, 40-50mm, 50-60mm and >60mm.
The results were statistically calculated using the analysis of variance and multiple
comparisons using the Tukey’s procedure. To compare the average values, the materiality
level of α=0.05 was applied. Calculations were performed in the SAS 9.1 software.
Table 1. Monthly averages of temperatures during the potato's growing period
Month

III

IV

V

VI

VII

2017r.

6

6,6

13

17

18,3

1960-2005r.

3,6

8,4

13,6

16,7

18,3

Dzieżyc et al. 3,4

12

14

19

17

Year

1987

Table 2. Monthly averages of precipitation during the potato's growing period
Month

III

IV

V

VI

VII

2017r.

22,9

85,1

31,9

104,8

117,1

1960-2005r.

31,5

30,4

51,8

58,7

77,6

25

50

90

80

Year

Dzieżyc et al. 26,5
1987

Table 1 presents the weather course in the year of in which the tests were conducted.
To compare the amount of rainfall distribution and temperature course, the data from the
study year were referred to the size of these parameters for the years 1960-2005 and the
values recommended by Dzieżyc et al. 1987. The distribution and amount of precipitation
were clearly different in the following months of potato vegetation. In April, June and July,
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rainfall was higher compared to many years, and also to the quantities recommended as
required by Dzieżyc et al. 1987, while in May the precipitation deficit was noted, as it was
significantly lower than in the case of the requirements, and also in the case of perennial
rainfall. June was characterised by the highest rainfall in the whole vegetation season, and
rainfall was 14.8 mm higher than required, while the long-term results were 46 mm higher
than in the year of the study. In all potato growing months (from April to July) in the year of
the study the average sum of temperatures was lower than the requirements (according to
Dzieżyc et al. 1987) and amounted to 5.4°C, 1°C, 2°C, 1.3°C respectively.
Abbreviations: N1 – fertilization with a dose of 60 N kg·ha-1, N2 – fertilization with a dose of
90 N kg·ha-1, A –no crop cover applied, B –crop cover applied.
3. Results and discussion
The analysis of the results showed the effect of diversified nitrogen doses of 60 N
-1

kg·ha and 90 N kg·ha-1 and the use of nonwoven crop cover on the weight of tubers of a
single plant during the growing season and during the final harvest.

90 DAYS

[kg]
0,8

[kg]

0,64

0,6
0,42
0,4
0,22
0,2
0
N1

N2

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

LSD

100 DAYS

[kg]

110 DAYS

1,5

1
0,81

1

1,16
0,94

0,5
d.n.

N1

N2

d.n.

0
N1

LSD

N2

LSD

Diagram 3: The effect of diversified nitrogen doses of 60 N kg·ha -1 and 90 N kg·ha-1 on the weight of tubers per
plant during the crop growing period
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Diagram 4: The effect of the application of the nonwoven crop cover on the weight of tubers per plant during the
crop growth period
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Diagram 5: Breakdown of tubers into fractions
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In all analysed periods, after 90, 100 and 110 days of vegetation, the plants grown with
the 90 N kg·ha-1 fertilization dose developed a higher weight of tubers, but their relevance
was confirmed only in the initial period after 90 days. After 90 days, plants with a 90 N kg·ha1

dose of fertilization developed a higher weight of tubers compared to those fertilized with a

22 g lower dose. Different doses of nitrogen fertilization did not significantly affect the
weight of tubers of a single plant after 100 and 110 days from planting. However, the use of
crop cover in all three harvest periods had a significant impact on the weight of tubers. The
use of crop cover made it possible to obtain approx. 2.5 times higher yield after 90 days, 1.5
times after 100 days and 2 times after 110 days in comparison with the weight of tubers
without crop cover. In the study, no correlation was found between the dose of nitrogen
fertilization applied and the method of cultivation under nonwoven crop cover.
After 90 days of planting, a lower level of fertilization resulted in a higher share of the
smallest tubers (<30 mm) and tubers with a 30-40 mm fraction. Application of nitrogen
fertilization at a 90 N kg·ha-1 dose resulted in an increase in the share of tubers with a fraction
of 50-60 mm and above 60 mm. The use of crop cover significantly reduced the share of the
smallest tubers by 5.91%, and increased the share of fractions of 40-50 mm and 50-60 mm.
After 100 days of planting, the highest percentage of tubers over 60mm developed in the
fields where 90 N kg·ha-1 dose was applied. This difference was 6.19% compared to the dose
of 60 N kg·ha-1. The use of crop cover also increased the share of tubers larger than 60 mm in
the fields where crop cover was applied by approx. 5%. The difference was 4.84 % compared
to the non-application of crop cover. After 110 days of planting, the studied factors did not
significantly differentiate the share of particular tuber fractions. Throughout the entire
vegetation period of 90, 100 and 110 days, in the cultivation under nonwoven crop cover, the
share of large tubers was significantly higher than in the cultivation without crop cover.
[t·ha-1]
50
40

44,8
30,9

30
20
10

3,8

0
N1

N2

LSD

Diagram 6: Tuber yield depending on the applied fertilization (N1 – 60 N kg·ha-1, N2 – 90 N kg·ha-1)

23

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”

[t·ha-1]
60
50
40
30
20
10
0

47,8
27,9
8,1

A
B
LSD
Diagram 7: Tuber yield depending on the applied nonwoven crop cover (A – without crop cover, B – with
nonwoven crop cover)

The use of crop cover, as well as the differentiated nitrogen dose had a positive effect
on the early potato yield. Increased nitrogen fertilization resulted in an increase in yield by
45%. The interaction of these factors did not affect the yield of early potatoes. The lowest
yielding level was obtained in the areas where lower nitrogen dose and no cover were applied
(22.89 t·ha-1), and the highest in the area of cover and increased nitrogen dose (56.72 t·ha-1).
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Diagram 9: Breakdown of tuber weight into fractions – yield – a comparison of differentiated fertilization and
application of crop cover

In the final yield, it was observed that large tubers with weight of edible tubers
>40mm, including large tubers of 50-60 mm and 60 mm, were obtained from plants fertilized
with a dose of 90 N kg·ha-1 in relation to plants fertilized with a dose of 60 N kg·ha-1, the
difference between the higher dose of fertilization and the lower one was 3.74%. The reverse
relation occurred in relation to the 40-50 mm fraction, the fertilization with a dose of
60 N kg·ha-1 had a 2.94% lower share of the fraction than in fertilization with a dose of
90 N kg·ha-1. The lack of application of the cover also affected the largest percentage of
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tubers over 60 mm in objects where there was a lack of cover the difference was 7.12%
compared to the application of crop cover.
The research confirmed the influence of the analysed factors on the yield level and its
structure. Many authors (Pszczółkowski and Sawicka 2003, Sawicka 1998, Prośba-Białczyk
and Mydlarski 1998) stated that the use of shields created more favourable conditions for the
accumulation of yield weight, which in own research was determined from 90 days after
planting until the final yield. Moreover, the weight of tubers produced was modified by
nitrogen fertilization. The effects of nitrogen fertilization have also been analysed in earlier
studies (Trawczyński 2004, 2007, 2015, Wadas et al. 2012,) stated that the use of crop cover
created more favourable conditions for the accumulation of yield weight, which in own
research was determined from 90 days after planting until the final yield. Moreover, the
weight of tubers produced was modified by nitrogen fertilization. The effects of nitrogen
fertilization have also been analysed in earlier studies. Trawczyński (2014) stated that the
level of nitrogen fertilization affected the structure of tuber yield, as increased nitrogen doses
significantly reduced the share of fine tubers in the main yield (diameter up to 35 mm),
whereas increased share of large tubers (with a diameter >60 mm). This is confirmed by our
own research. The use of crop covers creates more favourable conditions for the growth of
tuber size throughout the entire vegetation, which manifests itself also in the final yield.
According to Sawicka (1998) and Wadas (1998), Growing under crop cover increases the
commercial yield by increasing the proportion of large tubers. According to Pszczółkowski
and Sawicka (2003), growing under crop cover influences the increase of commercial yield,
thanks to higher yields in cultivation under nonwoven crop cover than under a polyethylene
foil.

4. Conclusions
Nitrogen fertilization and covering application shaped the increase in the yield of a
single plant mass and of the final yield. The tubers fertilized with a dose of 90 N kg·ha -1 in
comparison to 60 N kg·ha-1 were characterized by higher weight of a single plant and this
relation was maintained until the end of vegetation also in the final yield. The difference in
the final yield amounted to approx. 14 t·ha-1.
The use of nonwoven fabric is an important factor influencing the weight of tubers and the
size of the final yield. This relationship was demonstrated after 90, 100, 110 days and during
harvesting. During harvesting, tubers grown under crop cover yielded approximately 20 t·ha-1
more than those grown without crop cover.
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Yielding of early potatoes under the influence of different levels of
fertilization in cultivation under cover
Part II - Changes in the chemical composition at a different levels of
fertilization in cultivation under cover
Małgorzata Cieciura – Olczyk(1), Patrycja Wojtuniak(1), Małgorzata Wilkosz(1)
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Summary
Potato tubers for direct consumption must have the best quality characteristics. The quality of tubers is
determined by their chemical composition, which is genetically determined but it is modified by environmental
and agrotechnical factors. The purpose of the study was to analyse changes in the chemical composition of
tubers in cultivation under nonwoven crop cover and with diversifiednitrogen fertilization. A two-factor field
experiment was conducted on soil valuation class IVa with low nutrient content. The effects of crop cover and
two nitrogen doses of 60 N kg·ha-1 and 90 N kg·ha-1 on the content of chemical composition after 90, 100, 110
days after planting and during harvest were determined. Nitrogen fertilization and the use of crop cover modified
the content of dry matter and ingredients in potato tubers. The content of dry matter and nitrogen in tubers was
higher in the case of cultivation of plants under nonwoven crop cover and after application of the fertilization
dose of 90 N kg·ha-1. Higher content of phosphorus and sodium was characteristic for tubers grown under crop
cover after application of the fertilization dose of 60 N kg·ha -1.
Key words: potato, chemical composition, nitrogen fertilization, nonwoven crop cover

Plonowanie ziemniaka wczesnego przy zróżnicowanym poziomie nawożenia
azotem w uprawie pod osłoną
Część II - Zmiany składu chemicznego ziemniaka wczesnego przy
zróżnicowanym nawożeniu azotem w uprawie pod osłoną
Streszczenie
Bulwy ziemniaka przeznaczone do bezpośredniego spożycia powinny charakteryzować się najlepszymi cechami
jakościowymi. O jakości bulw decyduje ich skład chemiczny, który jest uwarunkowany genetycznie, ale
modyfikowany przez czynniki środowiskowe i agrotechnikę. Celem badań była analiza zmian składu
chemicznego bulw w uprawie przy zróżnicowanym nawożeniu azotem pod osłoną z agrowłókniny.
Dwuczynnikowe doświadczenie polowe przeprowadzono na glebie IVa o niskiej zasobności w składniki
pokarmowe. Określano wpływ okrywy oraz dwóch dawek azotu 60 N kg·ha -1 i 90 N kg·ha-1 na zawartość składu
chemicznego po 90, 100, 110 dniach po posadzeniu oraz podczas zbioru. Nawożenie azotem i zastosowanie
okrywy modyfikowały zawartość suchej masy oraz składników w bulwach ziemniaka. Zawartość suchej masy
i azotu w bulwach była wyższa przy uprawie roślin pod osłoną z agrowłókniny oraz po zastosowaniu dawki 90
N kg·ha-1. Wyższą zawartością fosforu i sodu charakteryzowały się bulwy uprawiane pod osłonami po
zastosowaniu 60 N kg·ha-1.
Słowa kluczowe: ziemniak, skład chemiczny, nawożenie azotem, agrowłóknina

1. Introduction
The climatic and soil conditions in Poland are favourable for potato growing;
however, the temperature and precipitation distribution are the determinants that impact the
development and quality characteristics of this plant (Chmura 2001, Kalbarczyk 2004).
Potatoes intended for consumption must be characterised by a good yield and be of the
highest quality (Sadowski 1992; Boligłowa and Gleń 2003; Marks 2004; Głuska 2000, Gleń
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et al. 2002; Leszczyński 2002; Sawicka and Kuś 2002). The quality of tubers is determined by
their chemical composition, which varies depending on the genotype of varieties, the impact
of environmental and agrotechnical conditions during vegetation. These aspects affect the
plant’s metabolism, which shapes the chemical composition of tubers (Roztropowicz 1989;
Leszczyński 2002). Fertilization is one of the main agrotechnical factors that determine the
yield-forming potential of potato cultivars and the quality of tubers, understood as their
appearance and the content of ingredients therein. (Ceglarek and Plaza 2000; Leszczyński
2000; Kalbarczyk 2003; Dmowski et al. 2004). Because of the long harvesting period and the
high yield, the optimum supply of nutrients to the plants should be sought throughout the
entire growing season, from pre-sowing fertilization to supplementary fertilization during the
growing season. A comprehensive, full supply of easily available nutrients determines the
proper course of physiological processes and the development of the root system of plants,
which directly translates into binding and growth of tubers and their appropriate quality
(Czuba 2000; Grzyś 2004; Szewczuk and Michałkojć 2003; Zarzecka 2006). Among the
macroelements used in fertilization, nitrogen has a decisive impact on tuber yield and quality,
and different varieties show different reactions to this ingredient (Wierzejska-Bujakowska
1996a; Jabłoński 2004a, 2006; Trawczyński 2004, 2007, 2008). Establishing fertilizer
requirements with respect to new cultivars makes it possible to obtain the largest possible
production effects (Roztropowicz and Wierzejska-Bujakowska 1993; Jabłoński 2004;
Wierzbicka 2006). The uptake of nutrients from mineral fertilisers – mainly nitrogen – by
plants is determined by the form of fertilizer and the way of its application and it ranges from
45 to 60% for conventional, broadcast seeding, and from 70 to 85% for in-line fertilization
(Jabłoński 2004a and 2006; Knittel 2002).The dose of nitrogen fertilization should be
determined taking into account the abundance of micronutrients in the soil, the value of the
forecrops, soil PH, dose of manure, the date of its application and the direction of application
(Jabłoński 2009). Too high a dose of nitrogen affects the exuberant development of the
aboveground part of the potato but delays the yield. It also delays the maturation of the
epidermis, increases the susceptibility of the flesh to darkening, increases the nitrate content
of tubers, and reduces the content of starch, vitamin C and dry matter. In addition, it increases
the susceptibility to mechanical damage during harvesting and loss during storage
(Danilčenko et al. 2000; McNabnay et al. 2000).
The purpose of the study was to analyse changes in chemical composition in
cultivation under nonwoven crop cover and with diversified levels of nitrogen fertilization.
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2. Materials and methods

The methodological assumptions of the experiment and the conditions for the potato
growing season were presented in Part i – Cieciura-Olczyk M., Wojtuniak P., Wilkosz M.
Yielding of early potatoes under the influence of different levels of fertilization in cultivation
under cover Part i Increase in early potato yield in growing under different levels of
fertilization in cultivation under cover.
Changes in chemical composition were analysed after 90, 100, 110 days and from the
final yield harvested after 120 days. In laboratory tests, dry matter content was analysed by
drying and weighing at 105°C for 5 hours, total nitrogen by the modified Klejdah method, Mg
content by the atomic absorption spectrometry, P content by colorimetric method. The results
of microelement content in the paper were presented in % of dry matter, while the sodium
content in mg-100g-1.
Abbreviations: N1 – fertilization with a dose of 60 N kg·ha-1, N2 – fertilization with a
dose of 90 N kg·ha-1, A –no crop cover applied, B –crop cover applied.

3. Results and discussion
The analysis of the results demonstrated the effect of diversified nitrogen doses and
the use of nonwoven crop cover on the content of dry matter and certain mineral scalesin
tubers. Application of fertilization doses of 60 N kg·ha-1 and 90 N kg·ha-1 significantly
affected the magnesium content 100 days after planting (Fig. 5), potassium content 90, 100,
110 days after planting (Fig. 6) and sodium 100 and 110 days after planting (Fig. 7). The use
of crop cover in plant cultivation significantly affected the nitrogen content – at all dates (Fig.
3), while for potassium 90, 100, 110 days after planting (Fig. 6).
At all sampling dates, the dry matter content of tubers was not affected by the application of
diversified nitrogen doses. The tubers harvested 90 and 110 days after planting differed
significantly in dry matter content, depending on the application of crop cover. On the 90 th
day after planting, the tubers of the plants grown under crop cover used contained 1.45%
more dry matter than those grown without crop cover. After 110 days, this difference was
0.55%.
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Diagram 1: Dry matter content depending on the analysed factors
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Diagram 2: Dry matter content 90 days after planting (1A – 60 N kg·ha without crop cover, 1B – 60 N kg·ha-1
with crop cover; 2A – 90 N kg·ha-1 without crop cover; 2B – 90 N kg·ha-1 with crop cover)

After 90 days of covering and diversified nitrogen fertilization had a positive effect on
the dry matter content. The higher dry matter content was observed for tubers fertilized with a
dose of 90 N kg·ha-1 and cultivated under crop cover (9.44%), whereas the lowest dry matter
content was recorded for tubers fertilized with a dose of 60 N kg·ha-1, cultivated without cop
cover (7.6%).
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Diagram 3: Content of nitrogen in tubers depending on the analysed factors

In all analysed periods 90, 100, 110 after planting and during harvest after 120 days,
the plants grown under crop cover were characterized by higher nitrogen content; however,
these results did not show any statistical relevance. Tubers fertilized with a dose of 90 N
kg·ha-1 were characterized by higher content of this ingredient in comparison to a dose of 60
N kg·ha-1. After 90 days this difference amounted to 0.38%; after 100 days 0.37%; after 110
days 0.55% and after 120 days 0.41%.
The content of phosphorus in tubers did not differ significantly depending on the use
of crop cover or diversified nitrogen fertilization. However, tubers grown under crop cover
and fertilized with 60 N kg·ha-1 were characterized by a higher content of this ingredient in
tubers.
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In the tubers harvested 100 days after planting, plants fertilized with a dose of 60 N
kg·ha-1 demonstrated a higher magnesium content than plants fertilized with a dose of 90 N
kg·ha-1. The difference between mineral fertilization doses was 0.12%. The use of crop cover
did not significantly affect the content of magnesium in tubers.
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Diagram 6: Content of potassium in tubers depending on the analysed factors

The potassium content was significantly modified with diversified doses of nitrogen
and the use of crop cover. The tubers harvested after 90, 100, 110 days, which were fertilized
with a dose of 60 N kg·ha-1 had a higher potassium content in comparison to the plants
fertilized with a dose of 90 N kg·ha-1. This difference amounted to 0.25%, 0.13%, and 0.6%,
respectively. Plants grown under crop cover contained more potassium in tubers than those
grown without crop cover. The difference amounted to 0.24% after 90 days, 0.13% after 100
days and 0.23% after 110 days. The use of diversified nitrogen doses and cultivation under
crop cover did not affect the content of potassium in tubers of the final crop.
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Diagram 7: Content of sodium in tubers depending on the factors analysed mg·100g -1 sm

The application of a dose of 60 N kg·ha-1 of mineral fertilization resulted in a 3-fold
increase in the content of sodium in tubers harvested in 110 days after planting. In earlier
dates, 90 and 100 days after planting, neither the fertiliser nor crop cover affected the content
sodium in tubers.
According to Wierzbicka et al. (2008) the examined elements of the chemical
composition: dry matter and starch in early potato cultivars showed no significant differences
under the influence of changing nitrogen doses (50, 100, 150, 200 N-ha-1) for control
purposes. Ciećko et al. (2004) found that nitrogen and potassium fertilization had contributed
to a slight increase in the content of nitrogen tubers. The highest nitrogen content in tubers
was noted by the authors at the N80K120 fertilization level. This is also confirmed by the
own research in which a higher nitrogen content was recorded in tubers fertilized with 90 N
kg·ha-1. In their studies, Ciećko et al. (1993) proved that high doses of nitrogen reduced the
content of starch, vitamin C and potassium, and increased the nitrogen content in potato
tubers. In own research it was noted that the potassium content in tubers was higher when
using 90 N kg·ha-1, while Wyszkowski (1996), in his experiment, ascertained that under the
influence of nitrogen fertilization, the content of potassium in tubers decreased. The content
of phosphorus and magnesium remained stable and it was not dependent on nitrogen doses,
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which is also confirmed by own research. Pińska et al. (2009) found that increasing doses of
nitrogen to 80 kg N caused a significant increase in dry matter. This is also confirmed by the
studies carried out, but they are not confirmed in statistical calculations
A higher potassium content was recorded in tubers grown without crop cover. In their
experiments, Wadas et al. (2007) state that the use of crop covers in cultivation intended for
early harvest caused an increase in potassium content in tubers compared to plants grown
without crop covers. Ceglarek and Płaza (2000) demonstrated that the increase in content of
macroelements in potato tubers is influenced by organic fertilization.

4. Conclusions
Tubers of plants cultivated under nonwoven crop cover contained more dry matter,
nitrogen, phosphorus and sodium compared to tubers grown without crop cover.
Diversified doses of nitrogen fertilization affected the content of ingredients in potato tubers.
The content of dry matter and nitrogen was higher after the application of a dose of 90 N
kg·ha-1, while tubers fertilized with a dose of 60 N kg·ha-1 were characterized by the higher
content of phosphorus and sodium
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Zjawisko znoszenia cieczy użytkowej w literaturze przedmiotu
Beata Cieniawska, Deta Łuczycka, Katarzyna Dereń, Zygmunt Owsiak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, ul. Chełmońskiego 37a, 51-630 Wrocław
e-mail: beata.cieniawska@upwr.edu.pl
Streszczenie
W pracy zaprezentowano przegląd podejmowanych tematów badawczych z zakresu znoszenia cieczy użytkowej.
Celem pracy było określenie przeważającej tematyki badawczej oraz trendów w badaniach na podstawie
prezentowanych doświadczeń i wyników w opublikowanych pracach polskich i zagranicznych naukowców.
Znoszenie cieczy użytkowej jest uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych zjawisk występujących podczas
zabiegu opryskiwania. Konsekwencje wynikające ze znoszenia cieczy opryskowej dotyczą kilku aspektów:
- prawnego – uszkodzenie sąsiednich upraw lub wystąpienie pozostałości niedozwolonych substancji w
uprawach,
- zdrowotno – środowiskowego – zagrożenie dla środowiska lądowego i wodnego,
- ekonomicznego – strata środków ochrony roślin prowadząca do obniżonej skuteczności i konieczności
powtórzenia zabiegu.
Na podstawie przestudiowanych prac stwierdzono, że należy kontynuować badania z zastosowaniem technik
optycznych. Celowym jest również prowadzenie doświadczeń zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak
i polowych.
Słowa kluczowe: znoszenie cieczy, jakość zabiegu, opryskiwanie

The phenomenon of liquid drift in the literature of the subject
Summary
The paper presents an overview of the research topics in the field of drinkable liquid utilization. The purpose of
the work was to determine the prevailing research topics and trends in research based on the presented
experiences and results in the published works of Polish and foreign scientists.
The drift of usable liquid is considered one of the most dangerous phenomena occurring during the spraying
operation. The consequences of dripping a spray liquid relate to several aspects:
- legal - damage to neighboring crops or the occurrence of residues of prohibited substances in crops,
- health and environmental - threat to the terrestrial and aquatic environment,
- economic - loss of plant protection products leading to reduced effectiveness and the need to repeat the
treatment.
Based on the studies studied, it was found that studies using optical techniques should be continued. It is also
advisable to conduct experiments both in laboratory and field conditions.
Key words: liquid drift, quality of treatment, spraying

1. Wstęp
Znoszenie cieczy użytkowej jest to ilość stosowanego środka ochrony roślin
przemieszczana poza obszar będący celem zabiegu, w wyniku ruchu powietrza (ISO
22866:2005). W literaturze zjawisko znoszenia cieczy jest również definiowane jako
niezamierzone naniesienie środków ochrony roślin na obszary sąsiadujące z miejscem
docelowego opryskiwania (Duga i in. 2015 a, b, c). Na przestrzeni ostatnich 20 lat
podkreślano, że zjawisko znoszenia jest głównym źródłem zanieczyszczeń środowiska.
Akcentowano również negatywny wpływ na zdrowie osób narażonych na ekspozycję
zniesionej cieczy. Wykonano badania laboratoryjne, które obejmowały przede wszystkim
pomiary znoszenia w zmiennych warunkach opryskiwania, a dzięki przeprowadzonym
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doświadczeniom oraz ich analizie nastapił proces wdrożeniowy i rozwój nowych technik
opryskiwania. W oparciu o wyniki opracowano Listę Technik Ograniczających Znoszenie (w
Polsce TOZ, z ang. DRT – Drift Reduction Technology), która jest cyklicznie weryfikowana,
a ostatni audyt został przeprowadzony w 2016 roku. Na listę TOZ wpisano informacje
dotyczące redukcji

znoszenia podczas

zastosowania określonych

rozpylaczy oraz

opryskiwaczy. Stopień redukcji znoszenia rozpylaczy wyznaczono po przeprowadzeniu
doświadczeń w tunelu aerodynamicznym. Badania te są prowadzone w Niemczech, Wielkiej
Brytanii i Belgii, gdyż te kraje dysponują laboratoriami wyposażonymi w tunele
aerodynamiczne.
Pomimo wprowadzenia Listy TOZ z dostępnych danych wynika, że ekspozycja cieczy
użytkowej na obszar, który nie jest celem zabiegu wynosi od kilku do nawet 20-30%
aplikowanej dawki, a niekiedy przekracza 50%. Niemożliwe jest uniknięcie znoszenia cieczy,
ale wyniki badań oraz ich analiza mają na celu minimalizację tego niekorzystnego zjawiska.
Opryskiwanie jest zabiegiem niezbędnym, bowiem priorytetem dla rolników jest otrzymanie
dużej ilości plonów w jak najlepszej jakości. Jednocześnie jednak jest jedną z
najniebezpieczniejszych czynności w produkcji rolniczej z uwagi na zagrożenia zarówno dla
środowiska przyrodniczego, jak i operatorów wykonujących zabiegi oraz osób postronnych.
Prowadzone doświadczenia mają na celu uzyskanie dokładniejszej metodologii oceny
znoszenia oraz opracowanie modeli fizycznych i matematycznych, które pogłębią aktualny
stan wiedzy na temat zjawisk związanych z przemieszczaniem znoszonej cieczy.
Doświadczenia prowadzone są zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych.
Celem pracy było określenie obszarów zainteresowań badaczy z zakresu znoszenia
cieczy opryskowej dominujące w tematyce publikacji, które ukazały się w latach 2015-2017.
Dodatkowym celem było także określenie ukształtowanych i zarysowujących się trendów w
podejmowanej tematyce badawczej.
Opracowanie przeprowadzono na podstawie 120 pozycji bibliograficznych, natomiast
z uwagi na ograniczoną objętość artykułu omówiono 37 najciekawszych i najbardziej
reprezentatywnych wyników badań oraz ich analizy. Podczas przygotowania przeglądu
literatury korzystano z bazy czasopism i książek elektronicznych Science Direct
wydawnictwa Elsevier, Agricultural Engineering, Applied Mathematical Sciences.
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Tabela 1 Struktura przestudiowanej literatury wg analizowanej tematyki
Znoszenie cieczy

Literatura ogółem (%)

Literatura obcojęzyczna (%)

Warunki pracy opryskiwaczy

35

33

Modelowanie znoszenia

25

22

Pierwotne i wtórne znoszenie

25

18

Znoszenie cieczy a narażenie ludzi

15

15

Razem

100

88

2. Znoszenie cieczy w aspekcie badań laboratoryjnych
W prezentowanych pracach wiele uwagi poświęcono badaniom znoszenia cieczy
użytkowej w aspekcie warunków pracy opryskiwaczy. Przeanalizowano 42 prace z tego
zakresu, które dodatkowo podzielono w niniejszym opracowaniu na doświadczenia
prowadzone w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych. Zasadniczym elementem
podczas badań prowadzonych w warunkach laboratoryjnych był tunel aerodynamiczny
(Butler Ellis i in. 2017a, Gil i in. 2015, Zhang i in. 2017). Butler Ellis i in. (2017a)
przedstawili w swojej pracy korelację pomiędzy wynikami badań własnych w tunelu
aerodynamicznym i w warunkach polowych, uzyskanych przez Van de Zande i in. (2014)
oraz Nuytens i in. (2007). Na podstawie przeprowadzonych badań oraz ich analizy autorzy
stwierdzili, że wartości uzyskane w tunelu aerodynamicznym silnie korelowały z wartościami
otrzymanymi w warunkach polowych, biorąc pod uwagę znoszenie cieczy w odległości ok. 5
m od obszaru będącego celem zabiegu, natomiast wraz ze wzrostem odległości zanotowano
słabą korelację pomiędzy analizowanymi wartościami.
W celu przeprowadzenia doświadczeń zaprojektowano też specjalne stanowiska
badawcze (Balsari i in. 2017, Nuyttens i in 2017). Balsari i in. (2017) przedstawili ocenę
potencjalnego znoszenia cieczy opryskowej wytwarzanego przy zastosowaniu ośmiu typów
rozpylaczy, ustawieniu belki polowej na trzech wysokościach pracy (0,3; 0,5; 0,7 m). Autorzy
stwierdzili, że zastosowanie rozpylaczy eżektorowych na wysokości 0,3 m skutkowało bardzo
dużą redukcją znoszenia (>90%) w odniesieniu do ustawień referencyjnych, a także w
przypadku, gdy zamontowano rozpylacze rotacyjne na wysokości 0,5 m, przy prędkości
obrotowej 2000 obr · min-1.

3. Badania znoszenia cieczy w warunkach rzeczywistych
Badania w warunkach rzeczywistych prowadzone były przede wszystkim w celu
weryfikacji doświadczeń wykonanych w warunkach laboratoryjnych. Torrent i in. (2017)
zweryfikowali wyniki badań przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym i eksperymentów
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wykonanych w warunkach rzeczywistych, w sadzie cytrusowym. Na podstawie wyników
badań oraz ich analizy zauważono tendencję do ograniczania znoszenia cieczy przy
zastosowaniu rozpylaczy eżektorowych. Autorzy jednak zwrócili uwagę, że nie należy
formułować ogólnego wniosku porównawczego z uwagi na to, że badania wielkości
znoszenia cieczy różnią się w obu przypadkach, m. in. w uprawie w warunkach rzeczywistych
brana jest pod uwagę faza fenologiczna drzew oraz ich struktura (wysokość, szerokość oraz
rozstawa rzędów), które pomijane są podczas badań w warunkach laboratoryjnych. Garcera
in. (2017) wykazali natomiast, że zastosowanie rozpylaczy eżektorowych nie ma wpływu na
efektywność zabiegu oraz pozostałości środków ochrony roślin w uprawie. Dlatego też,
zdaniem autorów, zastosowanie rozpylaczy wytwarzających krople grube i bardzo grube jest
alternatywą podczas wykonania zabiegu przy wietrze wiejącym z wyższą prędkością.
Świechowski i in. (2015) stwierdzili, że obniżenie ciśnienia do 0,15 MPa niezależnie od
wysokości belki polowej pozwala na redukcję znoszenia o 50% w porównaniu do ustawień
referencyjnych (wysokość belki – 0,5 m, przy ciśnieniu cieczy – 0,3 MPa), natomiast
ustawienie belki polowej na wysokości 0,75 m i przy ciśnieniu cieczy 0,5 MPa skutkowało
wzrostem znoszenia cieczy o 270%. Szczególnie istotne w tej pracy jest określenie liczbowe
zakresu wysokości prowadzenia belki polowej, przy których występuje zjawisko znoszenia.
Podobne zależności zostały uzyskane przez Grella i in. (2017), którzy badania prowadzili na
plantacji topoli.
Do zmniejszenia znoszenia cieczy opryskowej przyczyniło się również zastosowanie
adiuwantów, o czym świadczą wyniki badań prowadzonych przez Fergussona i in. (2015)
oraz Fornasiero i in. (2017). Na podstawie przeprowadzonych badań oraz ich analizy
stwierdzono, że przy zastosowaniu rozpylaczy antyznoszeniowych oraz adiuwantów
modyfikujących zredukowano znoszenie cieczy o 90% zarówno w sadzie jabłoniowym, jak
i w winnicy.
Kontynuacją badań znoszenia cieczy opryskowej w aspekcie warunków pracy
opryskiwacza powinno być oszacowanie masy naniesienia cieczy opryskowej na obiekty
poddane zabiegowi i jej porównanie do wielkości masy cieczy zniesionej, w celu określenia
stopnia zagrożenia.

4. Modelowanie znoszenia
Modele matematyczne stają się coraz częściej stosowanym narzędziem do opisania
zjawiska znoszenia. W przeanalizowanej literaturze stanowiły 25%. Ich zastosowanie
pozwala na zminimalizowanie ilości badań zarówno w warunkach polowych, jak
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i laboratoryjnych. W ostatnich latach przeprowadza się modelowanie matematyczne za
pomocą obliczeniowej dynamiki płynów.
Modele matematyczne zaprezentowali w swych pracach Baldoin i Friso (2015) oraz Friso
i Baldoin (2015), a także Friso i in. (2015). Autorzy zastosowali dwa różne adiuwanty a
doświadczenia wykonali przy prędkości wiatru 1, 3, 5 m·s-1, wilgotności względnej 30, 50
i 70% i temperaturze 27°C. Wyniki badań potwierdziły przewidywania modelowania
matematycznego, bowiem dzięki zastosowaniu adiuwantów zmodyfikowano spektrum kropel
poprzez eliminację kropli drobnych i bardzo drobnych, które są podatne na znoszenie. Duga
i in. (2017) oraz Salcedo i in. (2017) zaprezentowali wyniki badań dwu- i trójwymiarowego
modelu obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) oprysków w uprawach sadowniczych. Model
ten uwzględnia pokrój drzew oraz przepływ wiatru w koronie drzew, a także prędkość jazdy
opryskiwacza i służy obliczeniu ilości cieczy zniesionej do atmosfery (znoszenie powietrzne)
i do gleby (znoszenie sedymentacyjne). Przedstawiono również empiryczne wyniki znoszenia
cieczy, które zależały od charakteru uprawy poddanej zabiegowi (Bueno i in. 2017 oraz
Holterman i in. 2017). Gregorio (2015) oraz Nsibande (2015) zastosowali w badaniach
technikę LIDAR w celu lepszego poznania tego zjawiska, a w konsekwencji przyjęcia technik
ograniczania lub zapobiegania występowaniu znoszenia cieczy zarówno w uprawach
polowych, jak i sadowniczych.
5. Pierwotne i wtórne znoszenie cieczy
Wyniki badań oraz ich analiza w zakresie określenia wielkości pierwotnego
i wtórnego znoszenia cieczy stanowiły 30 pozycji literaturowych. Znoszenie pierwotne to
ilość cieczy przemieszczana poza obszar będący celem zabiegu, która składa się głównie z
kropel w chmurze cieczy znoszonej, natomiast znoszenie wtórne występuje w wyniku
parowania cieczy. Zivan i in. (2017) przeprowadzili badania w odległości 74 m od
opryskiwanego sadu, po stronie zawietrznej. Na podstawie analizy wyników doświadczeń
stwierdzono nawet sześćdziesięciokrotnie niższe stężenie substancji chloropiryfos oxon
(CPO) w porównaniu do chloropiryfosu (CPF). W wyniku znoszenia wtórnego wysokie
stężenie środków ochrony roślin utrzymywało się przez ponad 48 godzin od aplikacji (Zivan
i in. 2017).
W celu określenia wielkości znoszenia wtórnego wykonano badania w uprawie
jęczmienia ozimego z zastosowaniem herbicydu Stomp (van den Berg i in. 2016). W tym
przypadku, wielkość znoszenia wtórnego cieczy analizowano nad powierzchnią chronionej
uprawy oraz w odległości 10 m od granicy pola. W ciągu 24 godzin od aplikacji środka
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ochrony roślin nastąpił znaczny spadek koncentracji substancji czynnej w powietrzu. Od 1. do
3. doby po aplikacji obserwowano wzrost koncentracji środków ochrony roślin, a następnie
utrzymywanie się na stałym poziomie do 168 godziny po wykonaniu zabiegu. Ponadto
autorzy określili prężność pary substancji czynnej, która wynosiła 0,05 mPa. Houbraken i in.
(2015) natomiast podkreślili konieczność określenia prężności pary po dodaniu adiuwantów
do substancji czynnej. W badaniach zastosowano środki ochrony roślin, w których substancję
czynną stanowiły fenpropimorf, pirymetanil, chloropiryfos etylowy i lindan oraz dodatek
adiuwantów. Wykazano, że po dodaniu adiuwantów do cieczy użytkowej wielkość znoszenia
wtórnego zmniejszyła się nawet o 80%. Stwierdzono również, że dodatek adiuwantów nie
miał wpływu na parowanie fenpropimorfu.
Do pomiarów znoszenia pierwotnego użyto zdalnych technik optycznych (Kira i in.
2015). Zaproponowano metodę OP-FTIR. Autorzy zwrócili uwagę na fakt, że ta metoda może
być narzędziem ułatwiającym wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec osób stosujących
środki ochrony roślin w sposób niewłaściwy, ponieważ dane z pomiarów wielkości znoszenia
uzyskane są w czasie rzeczywistym. Podobne rozwiązanie zaproponowali Jiao i in. (2016)
oraz Qui i in. (2016). Przeprowadzone eksperymenty miały na celu opracowanie metody
opartej na technologii termowizyjnej do porównania różnic przed i po wykonywanym zabiegu
opryskiwania. Pomiary prowadzone są także w czasie rzeczywistym.
Dzięki zastosowanym metodom zoptymalizowano wybór parametrów w odniesieniu
do związku pomiędzy naniesieniem cieczy na chronione rośliny, osadzaniem kropel na
gruncie oraz znoszeniem cieczy.

6. Znoszenie cieczy a zdrowie ludzi
Z zakresu tematyki związanej z narażeniem osób postronnych na ekspozycję
zniesionej cieczy na uwagę zasługują badania przeprowadzone przez Butler Ellis i in. (2017 b,
c) oraz Kennedy i in. (2017). W swoich doświadczeniach naukowcy przedstawili wyniki prac
dotyczące prognozowania narażenia osób postronnych na ekspozycję zniesionej cieczy
użytkowej Autorzy przeprowadzili doświadczenia w warunkach polowych i sadowniczych,
dzięki którym opracowali modele opisujące narażenie na pestycydy w aspektach krótkoi długoterminowym. Podobne doświadczenia przeprowadzili Otto i in. (2015) w warunkach
bezwietrznych, w winnicach położonych na terenach górzystych. Na podstawie doświadczeń
wykazano, że dostosowanie pracy opryskiwacza do warunków meteorologicznych skutkuje
zmniejszeniem narażenia osób postronnych oraz operatorów.
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Natomiast Tsaboula i in. (2016) przeprowadzili badania, w których zastosowali różne dawki
środka fosforoorganicznego – chloropiryfosu w ocenie znoszenia cieczy użytkowej. Na
podstawie uzyskanych wyników doświadczeń wykazano, że zjawisko znoszenia obejmuje
duże ilości pestycydów i podkreślono potrzebę kontynuacji tego typu eksperymentów.

7. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz ich analizy podkreślano znaczenie
wiedzy na temat wielkości znoszenia cieczy opryskowej. Autorzy wskazali przede wszystkim
konieczność dalszych prac w zakresie opracowania krzywych znoszenia w warunkach
polowych. Akcentowano również utworzenie systemu w państwach członkowskich UE do
zapobiegania skażeniom rozproszonym. Palardy i Centner (2017) podkreślili konieczność
zmiany w ustawach i roporządzeniach w zakresie odszkodowań za szkody powstałe w wyniku
znoszenia cieczy użytkowej. Stwierdzono, że będzie to zachęta dla operatorów opryskiwaczy
i rolników do przyjęcia rozwiązań z listy TOZ. Zwrócono również uwagę na konieczność
zwiększenia efektywności i skuteczności zabiegu opryskiwania poprzez wprowadzenie
nowych technologii w projektowaniu opryskiwaczy.
O konieczności podniesienia świadomości rolników z zakresu znoszenia cieczy
opryskowej świadczą badania przeprowadzone przez Carvalho i in. (2016). Naukowcy w
wywiadzie kierowanym zapytali rolników o stosowanie przez nich adiuwantów oraz sposoby
ograniczania znoszenia cieczy podczas zabiegów opryskiwania. Operatorzy uznali znoszenie
cieczy za problem, jednak większość nie potrafiła wskazać przyczyn, ani też zaproponować
rozwiązań tego niekorzystnego zjawiska. Niewielu rolników stosowało podczas opryskiwania
adiuwanty.
Na

podstawie

całościowej

analizy

opublikowanych

wyników

badań

w

przestudiowanej literaturze można stwierdzić, że najmniej informacji można było znaleźć z
zakresu zagadnień związanych ze znoszeniem cieczy w warunkach rzeczywistych. Badania z
tego zakresu powinny być rozszerzone o doświadczenia nie tylko w uprawach sadowniczych,
ale także polowych. Na podstawie przestudiowanych prac dotyczących zagadnienia z zakresu
znoszenia cieczy opryskowej można stwierdzić, że istnieje potrzeba kontynuacji i rozwijania
badań z zastosowaniem techniki LIDAR oraz technik optycznych. W badaniach modelowania
znoszenia cieczy należy kontynuować badania z uwzględnieniem charakterystyki drzew oraz
charakterystyki kropel wytwarzanej przez zastosowane rozpylacze. Na rynku pojawiają się
nowe rodzaje rozpylaczy, zatem konieczne jest prowadzenie badań zarówno laboratoryjnych,
jak i polowych tych rozpylaczy w aspekcie stopnia redukcji znoszenia cieczy.
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Summary
The aim of the research was to determine the amount of copper deposited to the tested samplers (filter papers),
which were placed on the horizontal and vertical surfaces of artificial plants. The experiment was carried out in
laboratory conditions in triplicate, in the "Aporo1" spraying chamber, at working speed of 0.86 m·s -1 and
a pressure of 0.28 MPa. The samplers were sprayed with the foliar Mikrovit Copper 80 fertilizer and a
preparation containing a nano-copper. Two standard nozzles were selected for the tests: XR 110-02 (flat fan
nozzle) and DF 120-02 (double flat fan nozzle). To determine the deposition of copper to the samplers, first the
filter papers were mineralized, and then the content of the copper element in the obtained samples was measured
using a spectrophotometer. It has been observed that the value of depositing copper to the samplers depends
primarily on the type of nozzle and, to a lesser extent, the type of formulation used for spraying. Deposition of
the double flat fan nozzle DF 120-02 for spraying resulted in higher values of the deposition of copper to
samplers placed on the horizontal surfaces of artificial plants, compared to a flat fan nozzle XR 110-02.
Keywords: spraying plants, nozzle, foliar fertilization, nano-copper

Wpływ rozpylacza i rodzaju preparatu na naniesienie miedzi na
opryskiwane obiekty
Streszczenie
Celem badań było wyznaczenie wielkości naniesienia miedzi na badane próbniki (bibuły filtracyjne), które
umieszczano na powierzchniach poziomych i pionowych sztucznych roślinach. Doświadczenie wykonano
w warunkach laboratoryjnych w trzech powtórzeniach, w komorze opryskowej "Aporo1", przy prędkości
roboczej, która wynosiła 0.86 m·s-1 i ciśnieniu równym 0.28 MPa. Próbniki opryskiwano nawozem dolistnym
Mikrovit Miedź 80 oraz preparatem zawierającym nanomiedź. Do badań wybrano dwa rozpylacze standardowe:
XR 110-02 (jednostrumieniowy) oraz DF 120-02 (dwustrumieniowy). Aby określić naniesienie miedzi na
próbniki, w pierwszej kolejności bibuły filtracyjne zmineralizowano, a następnie przy użyciu spektrofotometru
zmierzono zawartość pierwiastka miedzi w uzyskanych próbkach. Zaobserwowano, że wartość naniesienia
miedzi na próbniki zależy przede wszystkim od rodzaju rozpylacza, a w mniejszym stopniu rodzaju preparatu
użytego do opryskiwania. Zastosowanie do zabiegu opryskiwania rozpylacza dwustrumieniowego DF 120-02,
spowodowało wyższe wartości naniesienia miedzi na próbniki umieszczane na powierzchniach poziomych
sztucznych roślin, w porównaniu do rozpylacza jednostrumieniowego XR 110-02.
Słowa kluczowe: opryskiwanie roślin, rozpylacz, nawożenie dolistne, nanomiedź

1. Introduction
The biological effectiveness of preparations used for plant protection depends, among
others, on the type and dose of the preparation, the amount of liquid per hectare, development
phase in which the sprayed plants are located, and the date when the treatment will be
completed (Krawczyk 2006, 2007, 2008; Matysiak 2008). Other factors that determine the
effectiveness of the treatment are the atmospheric conditions, physical and chemical
properties of the liquid (surface tension, viscosity of the liquid, hardness of the water used, or
adjuvant addition) and technical parameters of the spraying process, among others choosing
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the right type of nozzle for the treatment (Hołownicki et al. 2002; Kierzek 2007, 2008;
Lipiński 2007; Godyń et al. 2008; Godyń 2009; Szewczyk and Łuczycka 2010; Szewczyk et
al. 2012; Kierzek et al. 2009; Mandato et al. 2012; Orzechowski and Prywer 2012; Woźnica
2012).
High quality of the treatment, higher efficiency and elimination of environmental
danger and operators performing treatments with the use of plant protection chemicals, have
been the most important factors related to the use of pesticides for years according to the
authors (Oerke et al. 1994; Szewczyk 2002; Pruszyński 2003; Tadel 2007; Őzkan et. al.
2008). The quality of the treatment affects the size and quality of the yield obtained
(Szewczyk 2010). It is therefore essential to perform chemical plant protection treatments
properly.
Deposition of usable liquid is one of the most important indicators of the quality of
spraying treatment. The indicator of the amount of liquid deposition, as a quantitative
parameter, provides information on the quality and effectiveness of the treatment, but it is also
used to assess the selection of technical parameters during the treatment (it, e.g., facilitates the
selection of a suitable spray to perform the spraying of plants). The indicator provides
information on the actual liquid / preparation dose that was used during the spraying
operation, but it does not give information about the uniformity of distribution of liquid on the
sprayed surface (Hołownicki et al. 2002; Zhu et al. 2004; Gaskin et. al. 2009).
In order to determine the pattern index, the most commonly used samples are in the form of
filter papers. For the spraying, researchers use various markers, among others: fluorescein,
nigrosine, BSF, copper oxychloride or tartrazine (Godyń et al. 2006, 2011; SánchezHermosilla et al. 2012; Hołownicki et al. 2012; De Souza Christovam et al. 2010b; Celen et
al. 2009; Larsolle et al. 2002). The tracers used in the study of the deposition of usable liquid
can also be elements contained in foliar fertilizers, such as: manganese (Mn), iron (Fe),
molybdenum (Mo), zinc (Zn), cobalt (Co), boron (B) or copper (Cu). These elements in
fertilizers usually occur as chelated compounds, i.e. those that are chemically bonded to a
chelating substance. Some authors in their studies determined the concentration of copper
ions by means of atomic absorption using spectrophotometry. De SouzaChristovam et al.
(2010a) in their studies used copper oxychloride as a tracer (50% metallic copper), and
Raetano and Bauer (2003) in the application studies used copper oxide (50% metallic copper),
while De SouzaChristovam et al. (2010b) used the copper preparation called Cobox (50%
metallic copper). The most important factors that may affect this indicator are: liquid dose per
unit volume of the crown, distance between the nozzle and sprayed objects, nozzle type,
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matching the nozzle system to the tree shape, drop size, working speed and wind speed as
well as its direction (Godyń et al. 2006).
The aim of the experiment was to determine the amount of copper deposited to the
samplers (filter papers) placed on the horizontal and vertical surfaces of artificial plants, when
applied to spray two preparations: foliar fertilizer Mikrovit Copper 80 and preparation
containing nano-copper.

2. Research methodology
The experiment of depositing copper to the studied objects was carried out in a
laboratory which is located in the Institute of Cultivation, Fertilization and Soil Science –
National Research Institute – at the Department of Herbology and Techniques of Soil
Cultivation in Wroclaw. The experiment was carried out in three replications, using three
artificial plants for spraying (fig.1). The object of research were filter papers, which were
placed on the appropriate surfaces of artificial plants, horizontal – upper level (Apg) and lover
level (Apd) and on vertical surfaces: transverse approach (Anj), transverse leaving (Aod),
longitudinal left (Apl) and longitudinal right (App). Samplers of the 2 cm x 7 cm surface were
sprayed, and their weight was 80g·m-2. The treatment was performed in the "Aporo1"
spraying chamber, at a constant speed of spraying samplers, which was 0.86 m·s-1, and a
liquid pressure of 0.28 MPa.

Fig.1. View of an artificial plant with marked researched facilities: 1 – upper level (Apg), 2 – lower level (Apd), 3
– vertical transverse leaving (Aod), 4 – vertical transverse approach (Anj), 5 – vertical longitudinal right (App),

6 – vertical longitudinal left (Apl) Source:Own study

The spraying operation was carried out using two standard nozzles, producing fine drops (flat
fan nozzle XR 110-02 and double flat fan nozzle DF 120-02). The nozzle span at 0.28 MPa
pressure was equal 0.79 l·min-1. During the spraying, the nozzles were placed at a height of
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0.5 m from the sprayed objects. Samplers were sprayed with Mikrovit Copper 80 foliar
fertilizer and nano-copper preparation, which contained nano-particles of copper oxide (II) of
the < 50 nm size (Sigma Aldrich) mixed with bi-distilled water. A fixed dose of both
preparations of 2 l·ha-1 was used, in which there was 160 g of Cu. The preparation was
dissolved in 300 l of water per hectare. The sprayed samplers after drying were protected
against moisture, and then subjected to mineralization by the “wet” microwave dissolution
technique using nitric acid (Sigma Aldrich, 69.0-70.0%). Samplers were etched in Mars 5
high-pressure microwave mineralization unit (CEM USA). Then, the atomic absorption unit,
with the SpectrAA FS220 (Varina) spectrophotometer, the content of the test element in the
obtained samples was measured. The correctness of the determinations was verified with
ERM-CD281 Rye Grass reference material.

3. Results and discussion
The results of the deposition of copper preparations on the sprayed samplers that were
placed on the upper horizontal surfaces (Apg) of artificial plants are shown in figure 2.

Fig. 2. Deposition (N) of copper to samplers placed on the surface of the upper horizontal surfaces (Apg) for the
tested nozzles at a pressure of 0.28 MPa.Cu- fertilizer Mikrovit Copper 80, Cu nano – preparation containing
nano-copper (own study)

Based on the analysis of figure 2, it was found that the use of the DF 120-02 double
flat fan nozzle results in a higher deposition of copper to the sprayed upper horizontal
surfaces (Apg), irrespective of the type of formulation used for spraying. There was a higher
copper deposition by 135.11% for the double flat fan nozzle DF 120-02 during spraying with
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the foliar Mikrovit Copper 80 fertilizer, and by 135.73% during spraying samplers with the
preparation containing a nano element, compared to the values for the flat fan nozzle XR 11002.
The results of deposition of the test preparations on samplers placed on the vertical
surfaces of artificial plants: transverse leaving (Aod), transverse approach (Anj), longitudinal
left (Apl) and longitudinal right (App) and the lower level horizontal surface (Apd) for the
tested nozzles are shown in figure 3. Generally, a higher deposition of copper was noted
during the spraying of samplers with the double flat fan nozzle DF 120-02, irrespective of the
preparation used for spraying. The exception was the spraying of vertical transverse approach
surfaces (Anj), with a preparation containing a nano-element, where higher copper deposition
was noted by 1.47% during the spraying performed with a flat fan nozzle XR 110-02,
compared to the values obtained for the double flat fan nozzle DF 1120-02.
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Fig. 3. Deposition (N) of copper on samplers placed on the horizontal lower surface (Apd) and vertical surfaces:
departure (Aod), approach (Anj), left (Apl) and right (App) for the tested nozzles at a pressure of 0.28 MPa using
preparations Mikrovit Copper 80 (Cu) and nano-copper (Cu nano) (own study)

The highest deposition of copper to the samplers placed on vertical surfaces was noted
for the double flat fan nozzle DF 120-02 while spraying with a foliar fertilizer Mikrovit
Copper 80, for the vertical transverse leaving surface (Aod) and it amounted to 93 mg kg -1,
and for the vertical approach surface (Anj) 80,1 mg kg -1, and it was higher, respectively, by
512% and 368%, compared to the values obtained during spraying performed with a flat fan
nozzle XR 110-02. However, in the case of using the nano-copper preparation for spraying,
the deposition values of liquid though the DF 10-02 nozzle were lower by 51% (for the
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vertical transverse leaving surface Aod) and by 58% (for the vertical transverse approach
surface Anj) compared to the values obtained during spraying the samplers with the foliar
Mikrovit Copper 80 fertilizer.
Many scientists emphasize that one of the most important factors determining the
correct spraying quality is the nozzle. The right type of the nozzle, its size and operating
parameters (pressure, height from the sprayed objects, angle of set-up, spacing) guarantee a
properly performed treatment and the expected degree of coverage and deposition of the
active substance on the sprayed objects (Hołownicki et al. 2002; Lipiński et al. 2007; Godyń
et al. 2008; Szewczyk et al. 2012; Kierzek 2007, 2008). Based on own studies, it has been
shown that the type of nozzle significantly influences the value of the deposition of copper to
the sprayed samplers. Double flat fan nozzle DF 120-02 caused higher values of copper
deposition on horizontal and vertical samplers compared to the flat fan nozzle XR 110-02.

4. Results
1. Regardless of the type of preparation used for spraying, the use of the double flat fan
nozzle DF 120-02 resulted in a higher deposition of copper to the samplers placed on the
horizontal upper surfaces (Apg) of artificial plants, compared to the flat fan nozzles XR
110-02.
2. The highest deposition of copper to vertical surfaces was recorded during the spraying of
samplers with the Mikrovit Copper 80 foliar fertilizer and double flat fan nozle DF 120-02.
3. On the basis of the conducted research, we can conclude that the amount of copper
deposited to sprayed samplers depends not only on the form/type of the formulation used
for spraying, but also on the conditions of the spraying process, in particular from the
nozzle.
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Streszczenie
Celem badań było stworzenie charakterystycznego profilu aminokwasowego fiołka polnego (Viola arvensis),
występującego na Dolnym Śląsku, w zależności od zmieniających się warunków środowiska. Oznaczono 19
wolnych aminokwasów: glicynę, alaninę, walinę, leucynę, izoleucynę, prolinę, fenyloalaninę, tyrozynę,
tryptofan, serynę, treoninę, metioninę, asparaginę, glutaminę, lizynę, argininę, histydynę, kwas glutaminowy,
kwas asparaginowy w fiołku polnym rosnącym w 5 lokalizacjach o odmiennych właściwościach fizykochemicznych gleby. Zastosowano zoptymalizowaną i zwalidowaną metodę oznaczania wolnych aminokwasów z
użyciem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z analizatorem mas typu potrójny kwadrupol (UHPLC-ESIMS/MS). W miejscowości Teodorów odznaczającej się glebą o pH 6.1 całkowite stężenie wolnych
aminokwasów w fiołku polnym było najwyższe. Natomiast we Wrocławiu, gdzie gleba charakteryzowała się pH
5.8 poziom aminokwasów był najniższy. Ma to związek z obszarami poddanymi rolniczej działalności
człowieka, takimi jak intensywne nawożenie, regulacja odczynu gleby, chemiczne środki ochrony roślin. Na
podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż parametrami mającymi największy wpływ na poziom
oznaczanych aminokwasów w fiołku polnym był skład granulometryczny gleby oraz typ siedliska
Słowa kluczowe: Viola arvensis; wolne aminokwasy; gleba; LC-MS/MS; fiołek polny

Effect of different physico-chemical soil properties on the free amino acids
content in Viola arvensis
Summary
The aim of the study was to create a characteristic amino acid profile for the field pansy (Viola arvensis) grown
in the area of the Lower Silesia region in Poland in relation to various environmental conditions. Nineteen free
amino acids were analysed: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline, phenylalanine, tyrosine,
tryptophan, serine, threonine, methionine, asparagine, glutamine, lysine, arginine, histidine, glutamic acid,
aspartic acid according to a validated method, using liquid chromatography-electrospray ionization coupled to
tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS). Five locations were chosen, each having different physicochemical soil properties. The field pansy growing in Teodorów location with pH 6.1 had the highest content of
amino acids in total. While the least amino acids were present in field pansy growing in Wroclaw with pH 5.8. It
may be related to agricultural activity like intensive fertilization, soil pH regulation and the use of chemicals.
Based on the research it can be concluded that granulometric composition of soil and the location type have the
biggest impact on the free amino acids content in field pansy.
Keywords: Viola arvensis; free amino acids; soil; LC-MS/MS; field pansy

1. Wstęp
Fiołek polny (Viola arvensis) jest kosmopolityczną rośliną występującą na wszystkich
kontynentach za wyjątkiem Antarktydy. Ze względu na małe wymagania środowiskowe
i łatwość rozprzestrzeniania się, uważany jest za chwast, który konkuruje z roślinami
uprawnymi, szczególnie ozimymi, zabierając im cenne składniki odżywcze. Fiołek polny
zaliczany jest do jednorocznych ozimych bądź jarych chwastów, kiełkujących przez cały rok.
Praktycznie spotykany na wszystkich rodzajach gleb, jednakże preferuje gleby lekkie, od
piasków luźnych do gliny lekkiej, ubogie w wapń i średnio kwaśne (Klaassen i Freitag 2004).
Hanf (1970) i Doohan i in. (1991) podają, że fiołek polny jest w stanie skolonizować cięższe

61

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
gleby nawet w warunkach niedoboru wody, jednak konkurencja ze strony innych chwastów
musi być znikoma. Generalnie jest to gatunek odporny na suszę, mogący również dostosować
się do dużej wilgotności gleby (Bond i in. 2007).
Fiołek polny ma tendencję do formowania hybryd w wyniku krzyżówek
genetycznych, bardzo często w tym procesie bierze udział fiołek trójbarwny. Są to gatunki
plastyczne fenotypowo, łatwo odzwierciedlające zmiany środowiskowe (Doohan i Monaco
1991).
Antropopresja jako ogół przypadkowej i planowanej działalności człowieka w
środowisku przyrodniczym, od zawsze miała związek z glebą jako tym komponentem
biosfery, który łączy wszystkie jej elementy i jest rezerwuarem składników odżywczych.
Skład granulometryczny gleby jest jednym z podstawowych parametrów służących do opisu
charakterystyki i klasy gleby. Niezmiennie od XIX wieku naukowcy potwierdzają, że obok
zawartości próchnicy jest to również parametr ukazujący żyzność gleby (Eremin i Eremina
2016).
Poznanie profilu aminokwasowego fiołka polnego w zależności od warunków
siedliska może przyczynić się do poszerzenia wiedzy z zakresu herbologii i biochemii
chwastów. Fiołek trójbarwny (Viola tricolor), blisko spokrewniony z fiołkiem polnym od lat
był wykorzystywany w medycynie naturalnej, ze względu na właściwości antyoksydacyjne,
działanie moczopędne czy w celu poprawy kondycji skóry dotkniętej egzemą, trądzikiem czy
wykwitami skórnymi oraz w chorobach górnych dróg oddechowych. Zarówno w medycynie
tradycyjnej jak też w Farmakopei Europejskiej dopuszcza się mieszanie nadziemnych części
tych dwóch roślin, jednak fiołek polny jest zdecydowanie mniej zbadaną rośliną niż jej bliski
kuzyn (Toiu i in. 2010; Topolski i Dziągwa 2014; Janbaz i in. 2015; Mahboubi i Kashani
2017). Celem pracy było stworzenie charakterystycznego profilu aminokwasowego fiołka
polnego (Viola arvensis), występującego na Dolnym Śląsku, w zależności od zmieniających
się warunków środowiska.
2. Materiały i metody
Materiał do badań
Próbki Viola arvensis pobrano z 5 lokalizacji w rejonie Dolnego Śląska w czerwcu
2015 roku. Wybrano pola i nieużytki rolne w okolicy miejscowości Teodorów, Zagródki,
Laskowice, Zbytowa i Wrocław. Do badań zostały pobrane rośliny w pełnej dojrzałości,
zarówno kwiaty, liście jak i łodygi. Każdą z lokalizacji wyróżniają odmienne właściwości
fizyko-chemiczne gleby, pokazane w Tab.1. Gleba do analizy pochodziła z warstwy 0-30 cm,
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z bezpośredniego sąsiedztwa pobieranych próbek roślinnych. Oznaczono podstawowe
właściwości

fizykochemiczne

gleby.

Skład

granulometryczny

oznaczono

metodą

areometryczno-sitową, w modyfikacji Prószyńskiego, uziarnienie zostało określone w oparciu
o standardy PTG 2009, pH gleb ustalono metodą potencjometryczną w 1 M HCl, zawartość
węgla organicznego oznaczono metodą Tiurina, w oparciu o poziom Corg wyznaczono
zawartość próchnicy, przyswajalne formy fosforu i potasu zostały określone metodą EgneraRhiema (Drozd i in. 1998; Kabała i Karczewska, 2008).
Przygotowanie próbki
W celu oznaczenia wolnych aminokwasów, do analizy pobierano 0.5 g próbki fiołka
polnego z próbki reprezentatywnej. Próbka była umieszczana w moździerzu i za pomocą
ciekłego azotu i tłuczka, rozdrabniana i ucierana aż do uzyskania miazgi. Kolejno do próbki
dodawano 10 mL wody o czystości LC-MS, poddawano działaniu ultradźwięków
i odwirowywano przez 15 min w 40C przy prędkości 11000 obr/min. Tak przygotowany
ekstrakt derywatyzowano przy użyciu zestawu EZ:faast firmy Phenomenex. Pobierano 100
μL próbki, ekstrahowano do fazy stałej, gdzie wolne aminokwasy zostają związane i przy
użyciu kolejnych reagentów ulegają derywatyzacji i oczyszczeniu (Dziągwa-Becker i in.
2015).
Oznaczanie wolnych aminokwasów
Detekcja końcowa została przeprowadzona na chromatografie cieczowym połączonym
z tandemowym analizatorem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) Shimadzu 8030
(Shimadzu,

Kyoto,

Japan).

Do

rozdziału

chromatograficznego

użyto

kolumny

EZ:faast(TM)4u AAA-MS 3 μm, 250 × 2.0 mm (Phenomenex, Torrance, CA, USA) przy
przepływie 0.25 mL/min. Kolumnę utrzymywano w temperaturze 35°C. Fazę mobilną
stanowiła woda/metanol (A/B) z dodatkiem 10mM mrówczanu amonu, gdzie gradient
utrzymywany dla metanolu zmieniał się w następujący sposób: 0 min, 68%; 13 min, 83%;
13.01 min, 68%; 18 min, 68%. Objętość nastrzykuj wynosiła 10 μL. Gazem nebulizującym
jak również suszącym był azot, natomiast argon służył jako gaz CID. W celu oznaczania
jakościowego i ilościowego, dla każdego aminokwasu monitorowano przejście ilościowe, a
wielu przypadkach również przejście potwierdzające (MRM) (Tab.2 i Rys.1).

3. Wyniki
W

próbkach

pochodzących

ze

wszystkich

pięciu

lokalizacji

wykryto

19

aminokwasów, jednak ich stężenie różniło się znacząco. Gleba, na której zawartość wolnych
aminokwasów w fiołku polnym była najwyższa pochodziła z Teodorowa - 18924 mg/kg
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świeżej masy. Najmniej wolnych aminokwasów oznaczono w fiołku polnym rosnącym we
Wrocławiu - 5988 mg/kg świeżej masy (Tab.3). Jest to pierwsza praca pokazująca skład
ilościowy i jakościowy aminokwasów podstawowych występujących w fiołku polnym.
Dodatkowym parametrem, który w szczególny sposób wpływa na jakość rośliny jest
zawartość aminokwasów egzogennych. Są to te aminokwasy, których kręgowce nie umieją
wytwarzać samodzielnie, tylko muszą dostarczyć je wraz z pożywieniem. Wśród nich
możemy wymienić walinę, treoninę, leucynę, izoleucynę, metioninę, fenyloalaninę, tryptofan,
lizynę i histydynę (Galili i in. 2016). Jak pokazano w Tab. 3, zawartość aminokwasów
egzogennych w próbkach fiołka polnego w poszczególnych lokalizacjach różniła się
znacząco, możemy jednak zaobserwować trend gdy weźmiemy pod uwagę stosunek
całkowitej zawartości aminokwasów egzogennych do zawartości całkowitej aminokwasów w
roślinie. Wynosi on od 0.12 do 0.26 i ma taką samą tendencję wzrostową jak zawartość
całkowita

aminokwasów

w

poszczególnych

siedliskach.

Zawartość

aminokwasów

egzogennych zmienia się wprost proporcjonalne do zawartości całkowitej, a nie utrzymuje się
na jednym poziomie, jak można by przypuszczać.
Analizując stężenia poszczególnych aminokwasów okazuje się, że alanina jest
dominującym aminokwasem we wszystkich 5 lokalizacjach, a jej stężenie waha się od
4191mg/kg do 11309 mg/kg świeżej masy. Kolejnym aminokwasem, którego stężenie jest
znaczące jest walina. Jego stężenie wynosiło od 391 mg/kg do 2625 mg/kg. Gleby
pochodzące z siedlisk naturalnych (Zagródki, Teodorów, Zbytowa) charakteryzowały się
dobrymi właściwościami fizykochemicznymi. Gleba z lokalizacji Zagródki zawierała
największą ilość frakcji ilastej spośród badanych utworów. Zawartość minerałów ilastych
oraz próchnicy to czynniki decydujące o żyzności gleby. W pewnych wypadkach wysoka
zawartość frakcji ilastej może predysponować glebę do zaburzonych warunków wodnopowietrznych, co niekorzystnie wpływa na wzrost roślin. Gleby pochodzące z pól uprawnych
zlokalizowanych w pobliżu aglomeracji miejskich posiadały znacznie słabsze cechy
fizykochemiczne. W tych glebach (Wrocław, Laskowice) wysoka zawartość składników
mineralnych i próchnicy to efekt intensywnego nawożenia mineralno-organicznego. Z
rolniczego punktu widzenia glebami o największej potencjalnej produktywności są utwory
pochodzące z Teodorowa i Zagródek a następnie ze Zbytowej. Gleby z Wrocławia i Laskowic
należy zaliczyć do utworów o niskim potencjale produkcyjnym. Właściwości gleby są
elementem siedliska bezpośrednio wpływającym na rozwój i stan odżywienia roślin, co
znajduje potwierdzenie w oznaczonym profilu aminokwasowym.
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4. Dyskusja
Antropopresja jest hasłem bardzo szerokim, obejmującym wszystkie formy
aktywności człowieka w środowisku, które przejawiają się zmianami jakościowymi
i ilościowymi. Za najstarszy przejaw presji wywieranej przez człowieka na środowisko uważa
się rolnictwo – czyli świadome zmiany w strukturze roślinności i właściwościach gleby na
danym terenie (Kistowski 2006). Gleba stanowi wyjątkowy komponent biosfery. Jest to twór
biologicznie czynny, łączący elementy atmosfery, hydrosfery i litosfery. Gleba stanowi
rezerwuar składników odżywczych dla roślin i w znacznej mierze od jej stanu i typu zależy
jakość płodów rolnych. (Zawadzki 1999; Karczewska 2008; Kabata-Pendias 2011). Na
podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić iż parametrami mającymi największy
wpływ na poziom oznaczanych aminokwasów był skład granulometryczny gleby oraz typ
siedliska. Najwyższe koncentracje aminokwasów występowały w okazach Viola arvensis
pochodzących z siedlisk naturalnych, takich jak nieużytki rolne, gdzie gleby wykazywały
uziarnienie gliny lekkiej i gliny piaszczysto ilastej. Skład granulometryczny, który warunkuje
żyzność gleby, w głównej mierze zależy od rodzaju skały macierzystej (Skłodowski, Bielska
2009). Kolejną istotną cechą z punktu widzenia funkcjonowania siedliska jest zawartość
próchnicy. Obecność w glebie minerałów ilastych ( frakcja ilasta < 0,0002mm) oraz materii
organicznej wpływa na jej właściwości sorpcyjne a tym samym zasobność w składniki
mineralne (Krasowicz i in. 2011). Gleby średnie (gl) oraz ciężkie (gpi) (PTG 2208 aneks 4)
charakteryzują się dobrymi właściwościami buforowymi, zasobnością w składniki mineralne
oraz dobrymi stosunkami wodno-powietrznymi. Duża zawartość próchnicy sprawia, że gleba
taka wprawdzie nagrzewa się dłużej wczesną wiosną, jednak w okresie wegetacji utrzymuje
stałą temperaturę. Utwory takie mniej gwałtownie reagują na stresy biotyczne i abiotyczne.
Połączenie tych czynników tworzy optymalne środowisko do wzrostu i rozwoju rośliny. W
próbkach pochodzących z obszarów poddanych rolniczej działalności człowieka (intensywne
nawożenie mineralne, regulacja odczynu gleby) występowały najniższe koncentracje
aminokwasów. Gleby z obszarów Laskowic i Wrocławia wykazują uziarnienie gliny
piaszczystej, gdzie zawartość frakcji ilastej waha się od 3-5%. Bardzo często gleby takie,
pomimo intensywnego nawożenia, nie są zdolne do zatrzymywania składników mineralnych,
są podatne na przesuszenie i zakwaszenie, posiadają słabe właściwości buforowe (Krasowicz
i in. 2001). Według danych literaturowych Viola arvensis posiada szerokie spektrum
tolerancji na warunki środowiskowe (Klaassen i Freitag 2004). Przeprowadzone badania
wskazały, iż poziom antropopresji ma odzwierciedlenie w zawartości aminokwasów w
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badanej roślinie, w przyszłości oznaczenia takie mogą być wykorzystane jako bioindykator
zmian stresowych w roślinach.
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Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne badanych gleb
Skład granulometryczny

Lokalizacja

pH

Corg

Próchnica

[1M KCl]

[%]

[%]

P2O5

K2O

[%]

[mg/kg

[mg/kg

Piasek

gleby]

gleby]

ø

Grupa
Pył
2,0-

ø

Ił
0,05-

ø

0,05mm

0,0002 mm

mm

granulometryczna
<0,0002

Siedlisko

[PTG 2009]

Teodorów

6,1

1,72

2,96

25

14

57

28

15

gl

naturalne

Zagródki

5,2

1,83

3,20

25

19

48

25

27

gpi

naturalne

Laskowice

4,6

0,46

0,79

14

27

72

25

3

gp

pole uprawne

Zbytowa

6,3

1,00

1,75

10

10

63

25

12

gl

naturalne

Wrocław

5,8

1,75

3,04

21

52

71

24

5

gp

pole uprawne
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Tabela 2. Parametry analizy aminokwasów

Nazwa związku

Skrót

tR

Przejście ilościowe

(min)

Energia

Przejście

kolizji

potwierdzające

(eV)
Arginina

ARG

3.0

303.20>70.10

-39

303.20>156.05
303.20>114.05

Glutamina

GLN

3.8

275.20>172.00

-31

275.20>84.00

Seryna

SER

4.1

234.20>146.00

-12

234.20>104.00

Asparagina

ASN

4.2

243.20>157.20

-15

204.20>76.00

-16

248.20>74.05

-22

218.20>130.20

-13

278.20>190.15

-12

244.20>156.05

-14

361.30>170.10

-22

304.00>216.15

-14

369.90>110.15

-36

246.20>158.15

-14

318.20>230.05

-14

333.20>245.15

-17

260.20>172.15

-13

294.20>206.20

-14

260.20>130.10

-20

396.20>136.05

-33

Glicyna

Treonina

GLY

THR

4.9

5.0

Alanina

ALA

6.1

Metionina

MET

7.8

Prolina

PRO

7.9

Lizyna

LYS

8.5

Kwas asparaginowy

ASP

8.5

Histydyna

HIS

8.9

Walina

VAL

9.0

Kwas glutaminowy

GLU

9.0

Tryptofan

TRP

9.2

Leucyna

LEU

10.4

Fenyloalanina

PHE

10.5

Izoleucyna

ILE

10.9

Tyrozyna

TYR

12.9

243.20>115.10
243.20>211.30
204.20>102.00
204.20>144.10
248.20>160.00
248.20>188.10
-a
278.20>142.00
278.20>218.00
244.20>70.20
244.20>113.95
361.30>301.05
361.30>128.10
369.90>196.15
369.90>284.20
246.20>116.05
246.20>186.05
318.20>258.10
333.20>159.20
333.20>230.00
294.20>120.05
294.20>163.95
396.20>222.00
396.20>308.10
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Tabela 3. Stężenie wolnych aminokwasów w fiołku polnym w poszczególnych lokalizacjach [mg/kg]

nazwa aminokwasu

TEODORÓW

ZAGRÓDKI

LASKOWICE

ZBYTOWA

WROCŁAW

glicyna

469

97

124

37

55

alanina

11309

7177

4306

7374

4191

seryna

167

121

108

64

44

asparagina

87

94

59

63

33

prolina

552

335

142

210

74

walina

2625

1536

972

894

391

treonina

125

74

82

26

58

leucyna

976

587

226

160

87

izoleucyna

524

317

178

138

82

glutamina

537

396

472

224

219

metionina

72

46

7

8

6

fenyloalanina

194

128

68

37

24

arginina

152

98

97

20

20

kwas asparaginowy

537

421

319

174

402

kwas glutaminowy

84

219

161

99

203

tryptofan

56

49

43

27

25

lizyna

223

144

79

46

32

histydyna

61

40

33

25

20

tyrozyna

175

116

47

25

22

SUMA

18924

11996

7524

9651

5988

4855

2923

1689

1361

726

0,26

0,24

0,22

0,14

0,12

egzogenne
egzogenne/SUMA

(x10,000,000)
1,50
Glutamina
1,25

1,00

0,75
Walina
Kwas
asparaginowy

0,50
Treonina

Arginina

Alanina
Lizyna

Tryptophan

Prolina

Asparagina

0,25

Kwas
glutaminowy Fenyloalanina

Histydyna

Glicyna

Izoleucyna

Metionina

Tyrozyna

Leucyna

Seryna
0,00
3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

min

Rysunek 1. Profil aminokwasowy Viola arvensis z miejscowości Laskowice
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Wpływ warunków siedliskowych na wybrane cechy biologiczne oraz
poziom wolnych aminokwasów w Viola arvensis Murr. i Stellaria media L.
Magdalena Dziągwa-Becker*, Renata Kieloch
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu ul. Orzechowa 61, 50-540
m.dziagwa@iung.wroclaw.pl.
Streszczenie
Środowisko wywiera znaczący wpływ na wzrost i rozwój roślin, cechy morfologiczne, plenność, zdolność
kiełkowania oraz zawartość związków bioaktywnych w roślinach, decydując tym samym o występowaniu
poszczególnych gatunków w różnych siedliskach. Fiołek polny (Viola arvensis Murr.) i gwiazdnica pospolita
(Stellaria media L.) są gatunkami powszechnie występującymi nie tylko w Polsce ale również w wielu regionach
świata. Odznaczają się dużymi zdolnościami adaptacyjnymi, nie tylko do zróżnicowanych warunków
klimatyczno-glebowych, lecz także do różnych technologii uprawy, w związku z czym łatwo opanowują nowe
tereny. W uprawach zbóż na terenie Polski zaliczane są do gatunków najliczniej i najczęściej występujących.
Oba gatunki są tolerancyjne na niekorzystne warunki środowiska, w tym deficyt wody. Odznaczają się również
szerokim zakresem temperatur kiełkowania nasion. Praca zawiera przegląd wyników prac w zakresie różnych
aspektów biologii obu gatunków.
Słowa kluczowe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, czynniki środowiskowe, kiełkowanie,

Influence of environmental conditions on the selected biological traits and
the free amino acids content in Viola arvensis Murr. and Stellaria media L.
Summary
Environment have a singnificant impact on plant growth and development, morphological traits, proliferacy,
germination capacity and bioactive compounds content, leading to different localisation choice by individual
plant species. Field pansy (Viola arvensis Murr.) and chickweed (Stellaria media L.) are very popular plant
species, growing not only in Poland but nearly all over the world. Their adaptation ability not only to diverse
soil-climatic conditions but also to different tillage systems, lead to colonisation of new areas easily. They are
also among the most abundant plant species found in cereal crops in Poland. They have broad tolerance under
adverse environmental conditions, including water deficit. Both plant seeds have a broad spectrum of
germination temperature. This work is a review of results published under different aspects of biology of both
species.
Keywords: pansy field, common chickweed, environmental conditions, germination

1. Wstęp
Warunki

środowiskowe

odgrywają

znaczącą

rolę

w

kształtowaniu

cech

morfologicznych roślin danego gatunku, ich wzrostu i rozwoju, plenności, zdolności
kiełkowania, bądź też poziomu substancji bioaktywnych. Decydują w ten sposób o
występowaniu gatunku w danym ekosystemie oraz o zdolności jego przenikania do innych
środowisk. Do gatunków szeroko rozpowszechnionych na terenie Polski można zaliczyć
fiołka polnego (Viola arvensis Murr.) i gwiazdnicę pospolitą (Stellaria media L.). Wiele prac
podaje, że występują one dość licznie w zbiorowiskach chwastów towarzyszących wielu
uprawom rolniczym (Wesołowski i in. 2003; Rola i in. 2009). Jakkolwiek oba gatunki
wykazują duże zdolności adaptacyjne do zróżnicowanych warunków siedliskowych, każdy z
nich wykazuje preferencje co do środowiska ich bytowania oraz w zróżnicowany sposób
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reaguje na specyficzne warunki. Łatwo przystosowują się one do intensywnego
gospodarowania na terenach rolniczych i płynnie reagują na zakłócenia w miejscu ich
bytowania. Viola arvensis L., w celu adaptacji do zmian w środowisku i zmian
klimatycznych, jest zdolny poszerzyć zakres temperatur, w których może kiełkować
(Schubert i in. 2003).
Biorąc pod uwagę czynniki abiotyczne, które wpływają na roślinę, okazuje się, że
temperatura ma największy wpływ na procesy życiowe organizmów. Stres spowodowany
temperaturą, możemy najczęściej podzielić na 3 kategorie - (a) kiedy panuje temperatura
poniżej stopnia zamarzania, (b) kiedy panuje temperatura powyżej stopnia zamarzania ale
wciąż jest niska i (c) stres spowodowany wysoką temperaturą. Temperatura wpływa zarówno
na procesy metaboliczne jak też fizjologiczne całej rośliny. Wzrost i dojrzewanie roślin
obejmuje niezliczoną ilość procesów biochemicznych, które są podatne na zmiany
temperatury. Wzrost rośliny rozumiemy jako przyrost suchej masy, a rozwój jako zwiększenie
liczby bądź/i różnicowanie organów. Rzadko kiedy jeden czynnik warunkuje wystąpienie
stanu stresu u rośliny; najczęściej jest to powiązanie stresu temperatury i stresu wodnego, co
w konsekwencji prowadzi do stresu oksydacyjnego (Fitter i Hay, 2002; Sung i in., 2003;
Źróbek-Sokolnik, 2012).
2. Wpływ warunków klimatycznych na produktywność biomasy
Stellaria media L.
Ilość wytwarzanej biomasy przez roślinę jest ważnym wskaźnikiem mówiącym o jej
wzroście w danych warunkach (Kieloch i Sadowski, 2012). W sprzyjających warunkach
rośliny rosną intensywnie, co przekłada się na produktywność biomasy. W przypadku, gdy
gatunek występuje w uprawach rolniczych tempo wzrostu odgrywa znaczącą rolę w jego
konkurencyjności w stosunku do rośliny uprawnej. Stellaria media L. jest gatunkiem
odznaczającym się szybkim wzrostem, zwłaszcza krótko po wschodach. W badaniach
prowadzonych w warunkach kontrolowanych wykazano, że wzrost S. media nie zależał od
wilgotności powietrza, czynnik ten bowiem w słabym stopniu determinuje wzrost roślin.
Stwierdzono natomiast, że omawiany gatunek był wrażliwy na zmiany temperatury,
wilgotności gleby oraz natężenia światła, co miało odzwierciedlenie w ilości wytworzonej
masy pokazanej w Tab.1 (Kieloch, 2011).
W toku poszerzonych badań własnych prowadzonych w 2017 roku w komorach
klimatycznych i zastosowaniu stresu suszy i temperatury, okazało się, że Stellaria media jest
wrażliwa na zmiany temperatury i wilgotności podłoża, co miało przełożenie na
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produktywność biomasy pokazaną w Tab. 2. Są to wyniki analogiczne do poprzednich.
Doświadczenie prowadzono w temperaturze 10 i 30°C, różnicując również wilgotność
podłoża na 30, 60 i 80%. Wyniki jasno pokazują, że gwiazdnica pospolita jest gatunkiem,
który preferuje dużą wilgotność gleby. Największą świeżą masę uzyskano w temperaturze
30°C i 80% wilgotności podłoża. Bardzo zbliżone wartości biomasy uzyskano zarówno w
temperaturze 10 jak też 30°C, gdy wilgotność podłoża wynosiła 60%. Gwiazdnica pospolita
jest gatunkiem, który słabo rośnie w momencie wystąpienia suszy. Jest to zgodne z danymi
przedstawionymi przez Dziągwę i Topolskiego (2014). Do odmiennych wniosków
prowadziły badania Nakamura (2008), w których wykazano, że S. media jest tolerancyjna na
stres suszy. Powyższy gatunek odznacza się również wysoką tolerancją na zacienienie
(Fogelfors 1977), dzięki czemu dobrze rośnie w łanie roślin uprawnych, co sprzyja
rozprzestrzenianiu się jego w uprawach rolniczych. W pracach nad wpływem promieniowania
UV-B wykazano, że gatunek ten był wrażliwy na badany czynnik stresowy, co przejawiało się
zmniejszeniem powierzchni liści i ilości wytwarzanej biomasy (Furness i Upadhyaya 2002).
Spośród pięciu powszechnie występujących gatunków chwastów, był on najbardziej wrażliwy
na promieniowanie UV-B. Gwiazdnica nie jest wrażliwa na niskie temperatury czy śnieg, pod
którym może kiełkować, jedynie susza i silne mrozy są w stanie jej zaszkodzić. Preferuje
gleby o pH od 4,8 do 7,3, jednakże spotkać ją możemy na wszystkich typach podłoża
(Dziągwa i Topolski, 2014).
Tabela 1. Produktywność biomasy (g) Stellaria media L. w zróżnicowanych warunkach termicznych,
wilgotnościowych i świetlnych
Czynnik

Temperatura

Wilgotność gleby
Wilgotność powietrza
Natężenie światła

Poziom czynnika

Świeża masa (g)

25/16°C

9,36

16/8°C

5,67

8/2°C

1,89

60%

3,36

30%

1,16

75%

6,81

50%

7,13

10 000 lx

8,63

7 000 lx

6,11

NIR (0,05)

1,750

0,70

r.n.

1,86

* Fotoperiod dla badanych czynników klimatycznych był taki sam i wynosił 14/10 godzin (dzień/noc)
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Tabela 2. Produktywność biomasy (g) Stellaria media L. w zróżnicowanych warunkach - badania własne
l.p.

temperatura

wilgotność świeża
masa [g]

średnia
świeża
masa [g]

1

0

30 C

80%

22,8

25,9

2

0

30 C

30%

11,3

12,0

3

300C

60%

20,9

20,3

4

0

10 C

30%

6,65g

5,6

5

100C

80%

19,8g

19,5

6

0

60%

19,5g

20,4

10 C

Viola arvensis Murr.
Jak pokazują badania własne prowadzone w warunkach kontrolowanych w komorach
klimatycznych, Viola arvensis Murr. odznacza się małą tolerancją na suszę, zarówno w
doświadczeniu prowadzonym w 300C jak i w 100C. Produktywność biomasy dla wilgotności
gleby 30%, wynosiła średnio 1,08 i 3,77 g, odpowiednio w 100C i 300C. Dla porównania, w
obiektach dla których utrzymywano wilgotność podłoża 60%, produktywność biomasy była
od prawie 3 do 4 razy wyższa. W temperaturze 300C i wilgotności podłoża 80% zanotowano
najwyższą produktywność biomasy, wynoszącą 11,27g. Okazało się jednak, że wilgotność
podłoża nie jest najbardziej sprzyjająca gdy temperaturę zmniejszymy do 100C. Przy niższej
temperaturze możemy zauważyć, że wilgotność 60% jest bardziej optymalna do wzrostu
fiołka, niż wilgotność wynosząca 80%. Różnica ta jest jednak niewielka i można by
domniemać, że oba poziomy wilgotności są sprzyjające w temperaturze 100C.
Hanf (1970) i Doohan i in. (1991) podają, że fiołek polny jest w stanie skolonizować
cięższe gleby nawet w warunkach niedoboru wody, jednak przy niskiej konkurencji ze strony
innych chwastów. Bond i in. (2007) wykazali, że jest to gatunek odporny na suszę, co nie jest
spójne z naszymi wynikami. Również w badaniach polowych Krawczyka i in. (2015) fiołek
polny okazał się gatunkiem dominującym i o wysokiej stałości fitosocjologicznej, niezależnie
od warunków pogodowych, w związku z czym występował licznie również w latach suchych.
Jednocześnie może on z łatwością dostosować się do dużej wilgotności gleby, co w pewnym
stopniu potwierdzają nasze wyniki. Co więcej, w latach o zwiększonej ilości opadów
obserwuje się nasilenie jego występowania (Heller i Adamczewski 2003).
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Tabela 3. Produktywność biomasy (g) Viola arvensis Murr. w zróżnicowanych warunkach termicznych,
wilgotnościowych i świetlnych
l.p

temperatura/

świeża

średnia świeża

wilgotność

masa [g]

masa [g]

1

0

30 C

80%

14,8g

11,27

2

0

30 C

30%

3,03

3,77

3

0

30 C

60%

5,88

6,61

4

0

10 C

80%

3,56

3,36

5

0

10 C

30%

0,97

1,08

6

0

60%

3,67

3,96

10 C

W badaniach polowych nad występowaniem V. arvensis w pszenicy i rzepaku, rośliny
wytworzyły więcej biomasy w warunkach suszy w porównaniu z sezonem o optymalnym
zaopatrzeniu w wodę. Autorzy twierdzą, że wynikało to bardziej z obniżenia zdolności
konkurencyjnych rośliny uprawnej na skutek suszy, niż reakcji omawianego gatunku chwastu
na ten czynnik stresowy (Degenhardt i in. 2005). Generalnie jednak określa się, że V. arvensis
jest gatunkiem mało podatnym na suszę. Ponadto dobrze znosi ciągłe podtopienia, przy czym
wykazuje większą tolerancję na ten czynnik niż S. media (Bachthaler i in. 1986).
3. Wpływ warunków siedliskowych na zdolność kiełkowania
Warunki siedliskowe, a zwłaszcza światło i temperatura w znacznym stopniu
wpływają na kiełkowanie nasion. Dane uzyskane z doświadczeń nad oceną wpływu tych
czynników na kiełkowanie mogą być wykorzystane do opracowania modeli opisujących
wschody chwastów w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Umożliwia to
prognozowanie

występowania

wschodów

danego

gatunku

na

konkretnym

polu

i wykorzystanie tej wiedzy do wdrożenia odpowiedniego programu ochrony upraw przed
chwastami.
W badaniach prowadzonych przez Freuda-Williamsa i in. (1984), niezależnie od
warunków, S. media kiełkowała znacznie lepiej niż V. arvensis. Ponadto autorzy dowiedli, że
cykliczne zmiany w spoczynku nasion powiązane z wrażliwością na światło wynikają ze
zmiennych czynników środowiskowych i odgrywają znaczącą rolę w adaptacji roślin do
różnych środowisk. Doświadczenia nad oceną wpływu warunków świetlnych na kiełkowanie
nasion wykazały, że oba gatunki najsłabiej kiełkowały w ciemności, natomiast
najkorzystniejsze okazały się warunki, w których ciemność następowała po krótkim okresie
dostępu światła (Anderson i in. 1997) (tabela 4).
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Tabela 4 Wpływ warunków świetlnych na kiełkowanie nasion (%) Viola arvensis Murr. i Stellaria media L.
Ciemność

Gatunek

Światło

Ciemność

Viola arvensis Murr.

41,2

34,1

71,9

Stellaria media L.

89,3

33,6

96,5

po

krótkim

okresie światła

Oba gatunki mogą kiełkować w szerokim zakresie temperatur. W badaniach Schuberta i in.
(2003) stwierdzono ponadto, że Viola arvensis L., w celu adaptacji do zmian w środowisku
i zmian klimatycznych, jest zdolny poszerzyć zakres temperatur, w których może kiełkować.
Doświadczenia nad oceną kiełkowania nasion V. arvensis w zakresie temperatur 5-25°C
wykazały, że było ono mniejsze im wyższa była temperatura (Douglas i in. 1991). Dla nasion
S. media zakres optymalnych temperatur kiełkowania waha się w zakresie 12-20°C. Na
uwagę zasługuje również fakt, że gatunek ten może kiełkować w niskich temperaturach, tj.
2°C, a nawet w niższych. Zbyt wysoka temperatura z kolei działa hamująco na kiełkowanie
nasion. Określa się, że ograniczenie tego procesu następuje kiedy temperatura przekracza
30°C (Turkington i in. 1980). Na polach uprawnych, wysoka plastyczność w zakresie
temperatur kiełkowania nasion tych gatunków pozwala im efektywnie wykorzystać przerwy
pomiędzy stosowaniem herbicydów, zbiorem rośliny uprawnej i uprawą gleby, aby nasiona
mogły pomyślnie skiełkować.
4. Wpływ warunków siedliskowych na zawartość wolnych aminokwasów
Doświadczenia polegające na badaniu wpływu czynników biotycznych czy/lub
abiotycznych jako ogółu czynników tworzących dane siedlisko na profil aminokwasowy
i metabolity wtórne, są w obrębie zainteresowań od jakiegoś czasu. (Sami i in. 2013; Sun i in.
2017).
Badania prowadzone przez Dziągwa-Becker i in. (2016) nad wpływem właściwości
fizykochemicznych danego siedliska na stężenie wolnych aminokwasów w gwiazdnicy
pospolitej pokazują, że największy wpływ ma zawartość materii organicznej, wyrażona jako
węgiel organiczny, jak również pH gleby. Wzrost żyzności gleby powoduje wzrost całkowitej
zawartości wolnych aminokwasów w Stellaria media. Autorzy nadmieniają, że aminokwasy z
których zbudowane są białka, mogą w pewnym stopniu ukazywać zmiany środowiskowe w
miejscu bytowania rośliny. Wiele prac dotyczy wpływu siedliska, wyrażonego poprzez
właściwości fizykochemiczne gleby czy kontrolowanego stresu takiego jak np. stres suszy na
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zawartość aminokwasów w roślinie, lecz profile aminokwasowe wielu roślin nadal są
nieznane. Rośliny pozyskują węgiel i tlen z powietrza, a azot jest wiązany z gleby, co może
być uzasadnieniem różnic w zawartości aminokwasów rosnących w różnych lokalizacjach,
ponieważ głównym budulcem wszystkich aminokwasów jest węgiel, tlen i azot.
Aminokwasami, które były obecne w najwyższym stężeniu na 3 typach gleby była glutamina
i kwas asparaginowy (Dziągwa-Becker, 2016).

5. Podsumowanie
Chwasty z natury są roślinami, które łatwo dostosowują się do zmian klimatycznoglebowych, dzięki czemu szybko się rozprzestrzeniają, zasiedlając duże areały i w
konsekwencji stanowią niepożądaną roślinność w uprawach rolniczych. Powyższe dane
literaturowe, uzupełnione o badania własne pokazują, że gwiazdnica pospolita jak też fiołek
polny w podobny sposób reagują na zmiany w warunkach termicznych, wilgotnościowych
i świetlnych. Oba gatunki są doskonałymi przykładami na umiejętność radzenia sobie w
niesprzyjających warunkach glebowo-klimatycznych, co ma przełożenie na częstotliwość ich
występowania. Nawet jeśli obie rośliny mają ustalone optimum wzrostowe, to potrafią tak się
przystosować, by móc przetrwać nawet w trudnych warunkach. Sporną kwestię w niniejszej
pracy stanowi reakcja na deficyt wody, ponieważ dostępna literatura określa oba gatunki jako
tolerancyjne na suszę, natomiast w badaniach własnych rośliny słabiej rosły w warunkach
niedoboru wody. Najbardziej odpowiednim wskaźnikiem służącym do oceny reakcji roślin na
czynniki środowiskowe jest produktywność biomasy w danych warunkach. Dodatkowy
parametr, który można monitorować poddając rośliny warunkom stresowym, to poziom
wolnych aminokwasów, które mogą odzwierciedlać zmiany środowiskowe w miejscu
bytowania.
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Metabolizm ABA w siewkach pszenżyta poddanych suszy
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Streszczenie
Kwas abscysynowy (ABA) jest fitohormonem, który odgrywa istotną rolę w odpowiedzi roślin na suszę.
Utrzymanie odpowiedniej zawartości ABA w tkankach roślinnych jest wynikiem równowagi pomiędzy
biosyntezą i katabolizmem tego fitohormonu. Kluczowym enzymem regulującym biosyntezę ABA jest
dioksygenza 9-cis-epoksykarotenoidowa (NCED), zaś przekształcanie ABA w formę nieaktywną zachodzi w
reakcji katalizowanej przez 8’-hydroksylazę ABA (ABA8’OH) lub poprzez tworzenie nieaktywnych koniugatów
z glukozą przy udziale UDP-glukozylotransferazy ABA (UGT).
Analiza ekspresji genów kodujących NCED wykazała, iż kluczową rolę w akumulacji ABA w siewkach
pszenżyta w warunkach deficytu wody odgrywa TsNCED1. W siewkach poddanych suszy zaobserwowano także
wzrost poziomu transkryptu TsABA8’OH1 i TsUGT1, co może wskazywać na ich udział w równoważeniu
intensywnej biosyntezy ABA. Podwyższony poziom transkryptu tych genów obserwowano również w siewkach
poddanych rehydratcji, zatem obniżenie zawartości ABA po ustąpieniu warunków stresowych może zachodzić
na drodze hydroksylacji jak i koniugacji.
Słowa kluczowe: kwas abscysynowy, susza, pszenżyto

ABA metabolism in triticale seedlings under drought
Summary
Abscisic acid (ABA) is a phytohormone that plays important role in the response of plants to drought.
Maintaining an apropriate ABA conent in plant tissues is the result of balance between biosynthesis and
catabolism of this phytohormone. The key enzyme of ABA biosynthesis pathway is 9-cis-epoxycarotenoid
dioxygenase (NCED), and the conversion of ABA into an inactive form occurs in a reaction catalyzed by ABA
8'-hydroxylase (ABA8'OH) or by formation of inactive glucose conjugates catalyzed by ABAglucosyltransferase (UGT).
Expression analysis of genes showed that TsNCED1 plays a key role in accumulation of ABA in triticale
seedlings under drought. In these seedlings, an increase in the transcript level of TsABA8'OH1 and TsUGT1 was
also observed, which may indicate their participation in the balancing of ABA intensive biosynthesis. Increased
transcript levels of these genes were also observed in rehydrated seedlings, so decrease in ABA content after
rehydratation, can occur through hydroxylation and conjugation.
Keywords: abscisic acid, drought, triticale

1. Wstęp
Kwas abscysynowy (ABA) jest hormonem roślinnym, który reguluje wiele procesów
związanych ze wzrostem i rozwojem roślin w tym kwitnienie, embriogenezę, indukcję
i podtrzymanie spoczynku nasion, jak również pośredniczy w odpowiedzi i adaptacji roślin do
niekorzystnych warunków środowiskowych (Nambara i Marion-Poll 2005). Obserwowane od
wielu lat zjawisko ocieplenia klimatu powoduje, że jednym z najczęściej występujących
stresów środowiskowych jest deficyt wody. Wpływa on ograniczająco na produktywność
roślin uprawnych, powodując znaczne straty w rolnictwie. Rola ABA w odpowiedzi roślin na
deficyt wody związana jest głównie z utrzymaniem homeostazy osmotycznej w komórkach
poprzez regulację zamykania aparatów szparkowych oraz indukcję ekspresji genów
związanych z suszą (Tuteja 2007). Utrzymanie odpowiedniej zawartości ABA w tkankach
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roślinnych jest wynikiem równowagi pomiędzy biosyntezą i katabolizmem tego fitohormonu,
jak również inaktywacji ABA w procesie koniugacji z glukozą i uwalniania aktywnego
biologicznie ABA podczas dekoniugacji (Nambara i Marion-Poll 2005).
Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, że kluczowym enzymem regulującym
biosyntezę ABA jest dioksygenza 9-cis-epoksykarotenoidowa (NCED). Geny kodujące
NCED należą do rodziny genów, z których jedynie część koduje białka enzymatyczne
zaangażowane w biosyntezę ABA. Poziom transkryptu poszczególnych genów kodujących
NCED wzrastał pod wpływem różnych czynników środowiskowych takich jak susza czy
zasolenie i był skorelowany z podwyższoną zawartością ABA w tkankach roślinnych
(Thompson i in. 2000; Zhang i in. 2014).
Zawartość kwasu abscysynowego w tkankach roślinnych jest regulowana również
poprzez jego katabolizm, przy czym przekształcanie ABA w formę nieaktywną zachodzi
głównie w reakcji katalizowanej przez 8’-hydroksylazę ABA (ABA8’OH) (Kushiro i in.
2004). Geny kodujące ten enzym należą do rodziny genów kodujących cytochromy P450
(Bak i in. 2011). Na podstawie przeprowadzonych analiz, u rzodkiewnika wytypowano cztery
geny kodujące 8’-hydroksylazę ABA. Geny te wykazywały tkankowo-specyficzną ekspresję,
która zmieniała się pod wpływem różnych czynników środowiskowych (Kushiro i in. 2004).
Inaktywacja ABA może zachodzić także poprzez tworzenie nieaktywnych koniugatów
z glukozą, w reakcji katalizowanej przez UDP-glukozylotransferazę ABA (ABA UGT) (Xu
i in. 2002). Estry glukozowe ABA (ABA-GE) mogą stanowić formę transportową tego
fitohormonu jak również mogą być magazynowane w tkankach roślinnych (Jijang i Hartung
2008; Liu i in. 2015). ABA-GE ulegają hydrolizie w reakcji katalizowanej przez βglukozydazę (BG), w wyniku czego uwalniany jest aktywny biologicznie kwas abscysynowy
(Lee i in. 2006). Hydroliza ABA-GE do ABA następuje jednoetapowo i w porównaniu z
biosyntezą ABA de novo może znacznie szybciej prowadzić do zwiększenia zawartości tego
fitohormonu w tkankach roślinnych (Xu i in. 2013). Tworzenie ABA-GE oraz dekoniugacja
mogą zatem odgrywać ważną rolę w zwiększaniu lokalnego stężenia ABA w odpowiedzi na
czynniki stresowe.
W ostatnich latach nastąpił postęp w zrozumieniu regulacji akumulacji ABA w
warunkach deficytu wody u roślin modelowych, jednak mechanizmy molekularne
odpowiedzialne za regulację zawartości ABA u roślin uprawnych są poznane tylko
fragmentarycznie. Stąd też celem niniejszej pracy było zbadanie udziału genów kodujących
enzymy zaangażowane w metabolizm ABA w regulacji zawartości tego fitohormonu w
siewkach pszenżyta w odpowiedzi na suszę.
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2. Materiały i metody
Materiał roślinny
Materiał badawczy stanowiły 6-dniowe siewki pszenżyta ozimego odmiany Leontino,
uzyskane z ziarniaków pochodzących z Zakładu Hodowli Roślin „Danko”. Ziarniaki
sterylizowano przez 1 min w 70% etanolu oraz przez 5 min w 5% roztworze podchlorynu
sodu, po każdym etapie trzykrotnie przepłukując wodą destylowaną. Ziarniaki umieszczano
na gazie sterylnej przymocowanej do pojemników wypełnionych wodą. Proces kiełkowania
przebiegał w ciemności w temperaturze 23°C, po czym rośliny umieszczano w szafie
fitotronowej (dzień: 16 h/23°C, noc: 8 h/16°C). Po 6 dniach od rozpoczęcia imbibicji, siewki
były poddane dehydratacji poprzez usunięcie wody z pojemników. Po 48 godzinach
pojemniki ponownie napełniano wodą. Kontrolę stanowiły siewki niepoddane odwodnieniu.
W zgromadzonym materiale roślinnym oznaczono względną zawartość wody (RWC - ang.
Relative Water Content) oraz względny niedobór wody (WSD – ang. Water Saturation
Deficit) (Barrs i Weatherley 1962; Turner 1981).
Izolacja całkowitego RNA i analiza ekspresji genów
Całkowite RNA z siewek pszenżyta wyizolowano przy użyciu zestawu odczynników
Universal RNA Purification Kit (EURx). Poziom transkryptu genów pszenżyta badano
metodą półilościową, stosując zestaw odczynników Titanium One-Step RT-PCR Kit
(Clontech). Matrycę w poszczególnych reakcjach stanowiło 100 ng całkowitego RNA
wyizolowanego z nadziemnej części siewek pszenżyta. Jako gen referencyjny zastosowano
18S rRNA. RT-PCR przeprowadzono ze starterami specyficznymi dla poszczególnych genów
(Tab. 1) w następujących warunkach: 60 min w 50°C; 5 minut w 94°C; 7 (18S rRNA), 33
(TsNCED1, TsUGT1), 36 (TsNCED2), 30 (TsABA8'OH1) lub 32 (TsABA8'OH2) cykli: 30 s w
94°C, 30 s w 61°C (TsNCED1, 2), 60°C (TsABA8'OH1, TsUGT1) lub 62°C (18S rRNA,
TsABA8'OH2), 1 min w 68°C; końcowe wydłużanie 2 min w 68°C.
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Tabela 1. Sekwencje starterów użytych do analizy ekspresji genów pszenżyta

Gen

Sekwencja startera 5’→3’

18S rRNA

CCAGGTCCAGACATAGTAAG
GTACAAAGGGCAGGGACGTA

TsNCED1

CTCCATCTTCAACGACACGGACGACC
CAGGTGTGGTAAATGAACCAAGGAATCG

TsNCED2

GTGGAGAGGCAGGAGAAGAAGCTC
CTGCTGCAGGCGCTCCGTCTC

TsABA8’OH1

CTTCGGGGAGGAGGAGATGCAG
GTTGTCGCCGAGGAACTTGACCATC

TsABA8’OH2

GATGGCCTTCTTCCTCCTCCTGTGCATC
GTAGTCGCCCTGGTGGAAGAAGAGC

TsUGT1

CTGTGCAGGTGTGCCCATGATCAC
GCATTCGTCTTGTTTCCCATTTCTTG

Oznaczenie zawartości ABA w materiale roślinnym
Zawartość ABA w siewkach oznaczono stosując metodą immunoenzymatyczną przy
użyciu zestawu odczynników Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit (Agdia). W celu
wyekstrahowania ABA naważkę 250 mg zamrożonych siewek homogenizowano w ciekłym
azocie, a następnie do sproszkowanej tkanki dodawano 1,5 ml buforu do ekstrakcji (80%
metanol, 2% kwas octowy i 20 mg/l butylowany hydroksytoluen). Następnie homogenaty
inkubowano w ciemności przez 18 h w 4°C, stosując delikatne mieszanie. Po odwirowaniu
ekstraktów zbierano klarowny supernatant, który przed pomiarem rozcieńczano 40-krotnie w
buforze TBS (25 mM Tris-HCl pH 7.5, 100 mM NaCl, 1 mM MgCl2).

3. Wyniki
Po pierwszej dobie odwodnienia, WSD w nadziemnej części siewek zwiększył się o
8% w stosunku do roślin niepoddanych dehydratacji, natomiast po 48 godzinach w siewkach
rosnących w warunkach stresowych WSD zwiększył się znacząco i wynosił ponad 50% (Rys.
1). Po ponownym uwodnieniu następował stopniowy wzrost RWC w siewkach i po dobie od
rehydratacji osiągał wartość zbliżoną do siewek kontrolnych (Rys. 1).
Zawartość ABA w siewkach po pierwszej dobie od wprowadzenia deficytu wody
wzrastała dwukrotnie w porównaniu do siewek niepoddanych odwodnieniu (Rys. 2). Po
kolejnej dobie w siewkach w warunkach deficytu wody obserwowano dalszy wzrost
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zawartości ABA. W pierwszych godzinach po rehydratacji siewek poddanych 2-dniowemu
odwodnieniu obserwowano stopniowe obniżenie zawartości ABA. Po dobie od ponownego
uwodnienia zawartość ABA w siewkach rosnących wcześniej w warunkach stresowych
ulegała znacznemu obniżeniu i osiągała wartość zbliżoną do zawartości tego fitohormonu w
siewkach kontrolnych (Rys. 2).

100%
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60%

WSD

50%

RWC

40%
30%
20%
10%
0%
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S 24 h

S 48 h

R1h
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Rys. 1. Względna zawartość wody (RWC) i względny niedobór wody (WSD) w nadziemnej części siewek
pszenżyta niepoddanych odwodnieniu (K; kolor jasnoszary), w trakcie dehydratacji (S 24, 48 h; kolor czarny)
oraz po ponownym uwodnieniu siewek pozbawionych wody przez 48 godzin (R 1, 3, 24 h; kolor ciemnoszary)

zawartość ABA [µg/g śm]
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Rys. 2. Zawartość ABA w nadziemnej części siewek pszenżyta niepoddanych odwodnieniu (K; kolor
jasnoszary), w trakcie dehydratacji (S 24, 48 h; kolor czarny) oraz po ponownym uwodnieniu siewek
pozbawionych wody przez 48 godzin (R 1, 3, 24 h; kolor ciemnoszary). Średnia arytmetyczna ± SD (n=3)
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Analiza ekspresji genów kodujących dioksygenazę 9-cis-epoksykarotenoidową,
enzym szlaku biosyntezy ABA, wykazała wzrost poziomu transkryptu zarówno TsNCED1 jak
i TsNCED2 w siewkach poddanych suszy w porównaniu z siewkami kontrolnymi (Rys. 3). W
siewkach po 48 godzinach dehydratacji obserwowano trzykrotnie wyższy poziom mRNA
TsNCED1 niż w siewkach kontrolnych. Wzrost poziomu transkryptu TsNCED2 nie był aż tak
znaczący jak w przypadku TsNCED1. Po ponownym uwodnieniu siewek rosnących w
warunkach stresowych następowało stopniowe obniżenie poziomu transkryptu TsNCED1
i TsNCED2 do wartości zbliżonych jak w siewkach niepoddanych odwodnieniu.
Ekspresja TsABA8’OH1 – jednego z genów kodujących 8’-hydroksylazę ABA
zaangażowaną w katabolizm ABA, wzrastała w siewkach po drugiej dobie deficytu wody w
porównaniu do siewek kontrolnych (Rys. 3). W pierwszych godzinach po rehydratacji siewek
obserwowano dalszy wzrost poziomu transkryptu tego genu, przy czym najbardziej znaczący,
ponad półtorakrotny wzrost w porównaniu do siewek kontrolnych, obserwowano w
3 godzinie po ponownym uwodnieniu siewek rosnących w warunkach stresowych. Niewielki
wzrost poziomu transkryptu TsABA8’OH2 względem siewek kontrolnych obserwowano po
rehydratacji siewek poddanych suszy. Z kolei ekspresja TsUGT1 – genu kodującego UDPglukozylotransferazę ABA, wzrastała w siewkach poddanych suszy (Rys. 3). W pierwszej
i drugiej dobie deficytu wody w siewkach obserwowano półtorakrotny wzrost poziomu
transkryptu tego genu w porównaniu do siewek niepoddanych odwodnieniu. W pierwszych
godzinach po ponownym uwodnieniu w siewkach następował dalszy wzrost poziomu
transkryptu TsUGT1. Po 24 godzinach rehydratacji następowało obniżenie poziomu mRNA
TsUGT1, osiągając wartość zbliżoną do siewek kontrolnych.
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Rys. 3. Ekspresja genów kodujących enzymy zaangażowane w biosyntezę (TsNCED1, TsNCED2) i katabolizm
ABA (TsABA8’OH1, TsABA8’OH2, TsUGT1) w nadziemnej części siewek pszenżyta niepoddanych
odwodnieniu (K; kolor jasnoszary), w trakcie dehydratacji (S 24, 48 h; kolor czarny) oraz po ponownym
uwodnieniu siewek pozbawionych wody przez 48 godzin (R 1, 3, 24 h; kolor ciemnoszary). Średnia
arytmetyczna ± SD (n=3)

4. Dyskusja
Odpowiedna zawartość wody w tkankach roślinnych jest niezbędna do prawidłowego
wzrostu i rozwoju roślin, a w przypadku roślin uprawnych wydania maksymalnych plonów.
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Utrzymanie optymalnej zawartości wody w tkankach roślinnych wymaga skoordynowania
wzrostu rośliny z dostępnością wody dla korzeni i szybkością utraty wody w procesie
transpiracji. W momencie zachwiania tej równowagi w wyniku suszy glebowej, w roślinie
uruchamiane są mechanizmy zapewniające dostosowanie do niekorzystnych warunków,
obejmujące m.in. zamykanie aparatów szparkowych, syntezę związków chroniących struktury
komórkowe i zapewniających utrzymanie integralności błon biologicznych (Jones 2016).
Wiele z tych mechanizmów uzależnionych jest od zawartości ABA. W tkankach roślin
podanych suszy obserwowany jest kilkukrotny bądź nawet kilkudziesięciokrotny wzrost
zawartości tego fitohormonu (Liu i in. 2015). Podobnie w siewkach pszenżyta deficyt wody
powodował wzrost zawartości ABA (Rys. 2), co prawdopodobnie umożliwiło roślinom
przetrwanie niekorzystnych warunków, a następnie regenerację po ponownym uwodnieniu.
Pomimo znacznego odwodnienia siewek pszenżyta poddanych 2-dniowej suszy, rehydratacja
umożliwiała powrót do stanu uwodnienia obserwowanego przed wprowadzeniem czynnika
stresowego.
Do niedawna postulowano, że susza glebowa stymuluje biosyntezę ABA w
korzeniach, który następnie transportowany jest poprzez ksylem do pędów i liści, gdzie trafia
do komórek przyszparkowych i indukuje zamykanie aparatów szparkowych (Sauter i in.
2001). Jednakże jak wykazały badania, kiedy suszy poddano oddzielnie korzenie i liście
rzodkiewnika, wzrost zawartości ABA obserwowano tylko w liściach, co wskazuje, że są one
głównym miejscem syntezy ABA w odpowiedzi na deficyt wody (Ikegami i in. 2009).
Również w nadziemnej części siewek pszenżyta poddanych suszy obserwowano wzmożoną
biosyntezę ABA, na co wskazywał podwyższony poziom transkryptu genów kodujących
dioksygenazę 9-cis-epoksykarotenoidową – TsNCED1 i TsNCED2 (Rys. 3). Można
przypuszczać, iż bardziej znaczący udział w akumulacji ABA w siewkach pszenżyta w
warunkach deficytu wody odgrywa TsNCED1, którego ekspresja była dwukrotnie wyższa niż
ekspresja drugiego genu kodującego ten enzym. Podobnie w liściach pszenicy dehydratacja
powodowała znaczący wzrost poziomu transkryptu jednego z genów kodujących NCED TaNCED1 (Zhang i in. 2014). Z kolei spośród pięciu genów kodujących NCED u
rzodkiewnika ekspresja tylko jednego – AtNCED3 była silnie indukowana przez suszę, a
nadekspresja tego genu powodowała wzmożoną akumulację ABA i zwiększoną tolerancję
suszy (Iuchi i in., 2001). Zatem zarówno u roślin uprawnych jak i modelowych deficyt wody
powodował indukcję ekspresji genów kodujących NCED, stąd też wydaje się, że enzym ten
odgrywa kluczową rolę w regulacji biosyntezy ABA w odpowiedzi na suszę.
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Efekty fizjologiczne w których pośredniczy ABA wymagają utrzymania odpowiedniej
zawartości tego fitohormonu w tkankach roślinnych. Stąd też w komórkach roślin poddanych
różnym czynnikom stresowym, często intensywnej biosyntezie ABA towarzyszy wzrost
poziomu transkryptu genów kodujących enzymy zaangażowane w katabolizm ABA. Jak
wykazały badania poziom transkryptu genów kodujących ABA8’-OH wzrastał w liściach
poddanych dehydratacji roślin rzodkiewnika (Umezawa i in. 2006). Podobnie wzrost poziomu
transkryptu genu kodującego UGT obserwowano w siewkach fasoli azuki (Vigna angularis)
poddanych suszy (Xu i in., 2002). W siewkach pszenżyta rosnących w warunkach deficytu
wody, intensywna biosynteza ABA wydaje się być początkowo równoważona poprzez
tworzenie nieaktywnych koniugatów ABA z glukozą o czym świadczy podwyższony,
względem siewek kontrolnych, poziom transkryptu TsUGT1 (Rys.3). Dopiero po drugiej
dobie od wprowadzenia czynnika stresowego obserwowano również wzrost poziomu
transkryptu genu kodującego 8’-hydroksylazę ABA – TsABA8’OH. Wysoki poziom
transkryptu genu kodującego UDP-glukozylotransferazę ABA w siewkach pszenżyta
poddanych suszy może świadczyć także o gromadzeniu ABA w formie skoniugowanej,
stanowiącej rezerwę tego fitohoromonu na wypadek pogłębiającego się deficytu wody, która
może zostać szybko uruchomiona w procesie dekoniugacji.
Dane literaturowe wskazują, że ustępowaniu warunków stresowych towarzyszy
powrót zawartości ABA do wyjściowego poziomu (Nambara i Marion-Poll, 2005). Podobnie
w siewkach pszenżyta, po dobie od ponownego uwodnienia, zawartość ABA występowała na
poziomie zbliżonym do siewek kontrolnych (Rys. 2). Dotychczas wskazywano, że
kluczowym enzymem biorącym udział w obniżaniu zawartości tego fitohormonu w tkankach
roślinnych po rehydratacji jest 8’-hydroksylaza ABA (Umezawa i in. 2006). Natomiast w
siewkach pszenżyta w pierwszych godzinach po ponownym uwodnieniu obserwowano
podwyższony poziom transkryptu zarówno TsABA8’OH1 jak i TsUGT1. Stąd też obniżenie
zawartości ABA w siewkach pszenżyta po ustąpieniu warunków stresowych może zachodzić
zarówno poprzez jego hydroksylację w pozycji 8’ jak również na drodze tworzenia
nieaktywnych koniugatów z glukozą.

5. Wnioski
1. Kluczową rolę w akumulacji ABA w siewkach pszenżyta w warunkach deficytu wody
może odgrywać TsNCED1, którego ekspresja była ściśle skorelowana ze wzrostem
zawartości ABA w siewkach poddanych suszy.
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2. Intensywna biosynteza ABA w siewkach poddanych suszy wydaje się być początkowo
równoważona poprzez tworzenie nieaktywnych koniugatów ABA z glukozą, a następnie
również poprzez jego hydroksylację.
3. W siewkach poddanych suszy może dochodzić do gromadzenia ABA w formie
skoniugowanej, stanowiącej rezerwę, która może prowadzić do znacznie szybszego
zwiększenia puli aktywnego biologicznie ABA niż synteza de novo.
4. Obniżenie zawartości ABA w siewkach po ustąpieniu warunków stresowych może być
związane zarówno z jego hydroksylacją w pozycji 8’ jak również tworzeniem
nieaktywnych koniugatów z glukozą.
Badania zostały sfinansowane z grantu wewnętrznego Szkoły Głównej Gospodarstawa
Wiejskiego w Warszawie, grant nr 505-10-011300-P00153-99.
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Streszczenie
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenów wiejskich, skutkują powstawaniem w krajobrazie małych
obiektów o nieregularnym kształcie. Zjawisko to zwane jest fragmentacją, która może odnosić się do skali
krajobrazowej, lub też można ją odnieść do zmian w pojedynczych siedliskach. Na kształtowanie użytkowania
przestrzeni wiejskiej zwykle wpływają różne czynniki, np.: rozkład systemów wód gruntowych, struktury
i użytkowania gruntów i rodzaju gleby. W badaniu przyjęto, że czynniki te mogą mieć znaczący wpływ na
powstawanie i wzajemne położenie gruntów rolnych. Przeanalizowano również strukturę własności ziemi na
obszarach wiejskich we wsi Gościmiec i jej możliwy wpływ na fragmentację gruntów, które były historycznie
spójne. Celem badań było określenie przyczyn fragmentacji gruntów rolnych na przykładzie wsi Gościmiec
położonej w województwie lubuskim. Fragmentację we wsi Gościmiec wiązać można z podziałem działek oraz
rozpadem dużych, państwowych gospodarstw rolnych. Przejmowanie przez indywidualnych rolników ziem od
ARiMR spowodowało wydzielenie kilku, a nawet kilkunastu obiektów, na obszarze, gdzie kiedyś władał jeden
PGR.
Słowa kluczowe: tereny wiejskie, fragmentacja terenu, użytkowanie gruntów,

Structure and fragmentation of agricultural areas on the example of the
village of Gościmiec
Summary
The introduced changes over the years in spatial management of rural areas resulted in the creation of small
objects of irregular shape. This phenomenon is called fragmentation, which may refer to the landscape scale as
well as individual habitats. Two factors influence the shaping of rural infrastructure: the distribution of
groundwater systems and the type of soil. The study assumes that these factors can have a significant impact on
the establishment and mutual location of agricultural land. The structure of land ownership in rural areas in
Gościmiec was also analyzed and its possible impact on the fragmentation of land that was historically
consistent. The aim of the study was to determine the causes of the fragmentation of agricultural land on the
example of the village of Gościmiec located in the Lubuskie Voivodeship. Fragmentation in the village of
Gościmiec can be associated with the division of plots and the break-up of large, state-owned farms. The
takeover of land by ARiMR by individual farmers resulted in the separation of several, or even a dozen or so
facilities, in the area where one PGR once ruled.
Key words: rural areas, land fragmentation, land use,

1. Wstęp
Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego (2014) za obszary wiejskie
uznaje się obszary gmin wiejskich oraz części wiejskie gmin miejsko-wiejskich. W
rolnictwie, które wiąże się z wsią, ziemia stanowi zarówno miejsce życia, czynnik produkcji
jak i aspekt ochrony środowiska (Bielska, Kupidura 2013 za Gutowską, Klepackim 2006).
Pierwotne formy osadnicze, związane z uprawą ziemi, zlokalizowane głównie w dolinach
rzecznych, wraz ze zmianami kulturowymi coraz bardziej zaczęły ulegać przemianom
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strukturalnym, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach (Uyan, Cay, Akcakaya 2013; Long
2014; Hiironena, Niukkanen 2014). Proces kształtowania się własności powierzchni ziemi
jaki przeszedł przez pierwsze grunty rolne dokonał znacznego ich podziału na bardzo małe
i niewymiarowe działki ewidencyjne w późniejszym czasie. Zjawisko to zwane jest
fragmentacją powierzchni. Niewielkie powierzchniowo działki ewidencyjne cechują się
innym ukształtowaniem i wydłużeniem, często nie nadają się także do uprawy mechanicznym
sprzętem rolniczym. Przy dużej fragmentacji gruntów (szachownicy) pojawiał się dodatkowy
– ekonomiczny problem dojazdów do działek, gdyż nie każda działka była dobrze
skomunikowana (Noga 1977). Ukształtowanie infrastruktury wsi następuje zazwyczaj pod
wpływem kilku czynników: rozkładu wód gruntowych, warunków wilgotnościowych
gruntów, struktury użytkowania gruntów oraz rodzaju gleby (Balawejder 2010).
Założono, że wymienione czynniki mogą mieć istotny wpływ na ukształtowanie
i wzajemną lokalizację terenów rolnych. Przeanalizowano strukturę własności gruntów we
wsi Gościmiec oraz jej możliwy wpływ na fragmentację terenów historycznie spójnych.
Celem badań było określenie przyczyn fragmentacji terenów rolniczych na przykładzie wsi
Gościmiec, w gminie Zwierzyn, położonej wśród łąk i lasów w województwie lubuskim.
2. Charakterystyka obszaru badań
Miejscowość Gościmiec, pod względem administracyjnym należy do gminy Zwierzyn
mieszczącej się w północnej części województwa lubuskiego. W układzie mezoregionów
fizyczno-geograficznych obszar gminy, do której należy miejscowość Gościmiec, zajmuje
niewielki fragment Kotliny Gorzowskiej. Południową granicę gminy na całej długości
wyznacza prawy brzeg Noteci, północną natomiast ciąg pagórków czołowo-morenowych
Pojezierza Myśliborskiego. Wieś Gościmiec położona jest przy drodze nr 157 łączącej
Zwierzyn ze Skwierzyną.
W gminie Zwierzyn przeważają tereny rolnicze. Na jej obszarze znajduje się 660
gospodarstw rolnych, z czego aż 659 to gospodarstwa indywidualne (BDL 2010). Najwięcej
gospodarstw rolnych ma powierzchnię powyżej 1 ha (Rys. 1). Jednak tylko niewielką ilość
spośród tych gospodarstw (94 gospodarstwa rolne) można zaliczyć do wielkoobszarowych
(15 ha i więcej). Tak struktura gospodarstw rolnych na obszarze badanej wsi wskazuje na
znaczną fragmentację gruntów.
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Rys. 1. Struktura gospodarstw rolnych w gminie Zwierzyn (opracowanie własne wg BDL 2010)

Oprócz zróżnicowania wielkościowego gospodarstw rolnych w gminie zaobserwowano
znaczne zróżnicowaniem użytkowania gruntów w poszczególnych gospodarstwach (Rys. 2).

Rys. 2. Powierzchnia [ha] z podziałem na użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Zwierzyn
(opracowanie własne wg BDL 2010)

Z 6 000 ha gruntów, 1 400 ha stanowią tereny pod zasiewami, 3100 ha to łąki trwałe,
59 ha - ugory, 15 ha - sady. Taki zróżnicowanie użytkowania gruntów w gminie ma z całą
pewnością swoje źródła w położeniu gminy, a szczególnie z bliskością rzeki Noteć oraz
terenów zalewowych i podmokłych w jej sąsiedztwie.
Gmina Zwierzyn, w tym także sama wieś Gościmiec położona jest w granicach
obszaru Natura 2000 PLB080002 „Dolina Dolnej Noteci”. Jest to obszar objęty ochroną ze
względu na awifaunę (obszar ptasi). Ponad 50% obszaru objętego ochroną stanowi mozaika
rozproszonej zabudowy wiejskiej, gruntów ornych, niewielkich powierzchniowo łąk
i pastwisk. Większe powierzchnie podmokłych łąk znajdują się wzdłuż rzeki, zwłaszcza
w rejonie Goszczanowca, Gościmia oraz między Trzebiczem a Drezdenkiem.
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Obszar wsi Gościniec zajmuje 994,5 ha powierzchni. Miejscowość usadowiona jest na
obszarze nizinnym, przyrzecznym. Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi
21 metrów. Najniższy punkt znajdziemy na wysokości 17 metrów nad poziomem morza,
a najwyższy na wysokości 26 metrów nad poziomem morza. Przez środek miejscowości
przechodzi droga krajowa numer 156, która dzieli wieś na dwie części.
3. Metodyka
Na terenie wsi Gościmiec dokonano analizy przyczyn i oceny stanu fragmentacji
terenów rolniczych. Przebadano lokalizację, warunki glebowe, a także struktury zasiewów,
sporządzone w formie tabelarycznej klasyfikacji użytków gruntowych z podziałem na klasę
i powierzchnie zajmowanego użytku na podstawie zestawienia gruntów miejscowości
Gościmiec pobranego z Urzędu Gminy Zwierzyn. Przy ocenie lokalizacji posłużono się
mapami ogólnie dostępnymi (geoportal.gov.pl, OpenStreetMaps). Określając warunki
glebowe posłużono się mapami glebowo–rolniczymi w skali 1:5000 (WODG 2005; Urząd
Gminy Zwierzyn 2014). Mapy te posłużyły do sporządzenia w formie tabelarycznej
klasyfikacji użytków gruntowych na obszarze omawianej gminy. Przy klasyfikacji użytków
gruntowych, którym przypisano odpowiednie klasy bonitacyjne gleb posłużono się
wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
(Dz. U. 2001).
Przeanalizowano także dane budujące strukturę krajobrazu czyli: wody, grunty orne,
łąki trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione, sady, pastwiska trwałe, inne tereny
zabudowane, tereny mieszkaniowe, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zurbanizowane
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, lasy, tereny różne, tereny przemysłowe,
nieużytki oraz drogi. Dane te zamieszczono na ryc. 4, który stworzony został przy
wykorzystaniu programu ArchiCAD 18 (wersja edukacyjna).
.
4. Wyniki badań i dyskusja
Na obszarze wsi Gościniec stwierdzono w występowanie 14 form różnego rodzaju
użytków gruntowych, którym przypisano odpowiednie klasy bonitacyjne gleb (Tab. 1).
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Tabela. 1. Zestawienie użytków gruntowych w miejscowości Gościmiec (opracowanie własne)

Rodzaj

Grunty
zabudowane
i zurbanizowane

użytku

gruntowego Klasa

bonit.

Powierzchnia [ha]

(OFU)

gleb

Drogi Dr

-

29,10

Tereny różne Tr

-

8,53

Tereny mieszkaniowe B

-

3,56

Tereny rekreacyjne Bz

-

2,33

Tereny przemysłowe Ba

-

0,08

Inne tereny zabudowane Bi

-

0,96

III

0,73

IV

0,15

IV, IVb

4,69; 0,43; 0,53

V

0,94; 0,57

VI

0,69; 0,18, 0,11

-

8,81

III

0,09

IV, IVa, IVb

0,29; 0,10; 0,40;16,75

V

8,5213; 0,12

VI

0,07; 0,69

IIIb

3,52

IVa, IVb

38,57; 272,43

V

70,02

VI

12,58

III

12,09

IV

229,62

V

80,08

VI

4,69

III

27,47

IV

95,39

V

9,88

VI

7,25

III

0,40

IV, IVa, IVb

0,06; 0,14; 4,81

V

1,92

Σ 44,54
Lasy Ls
Grunty

leśne

i zadrzewione
Grunty zadrzewione Lz
Σ 9,02
Nieużytki N

Użytki rolne zabudowane Br

Grunty orne R

Użytki rolne

Łąki trwałe Ł

Pastwiska stałe Ps

Sady S
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Rowy W

VI

0,24

-

14,79

III

0,03; 0,18

IV ,IVa, IVb

2,56; 0,65; 0,19;1,57

V

1,01; 0,17; 0,12

VI

0,16

Σ 919,63
Grunty

pod Grunty pod płynącymi wodami

wodami

pow. Wp

-

12,51

Σ 12,51
Σ 994,52

Miejscowość Gościmiec podzielona jest na około 400 działek ewidencyjnych
rozmieszczonych nieregularnie. Łączna suma powierzchni wszystkich działek wynosi około
995 ha. Średnia wielkość działki kształtuje się na poziomie 2,49 ha. Największe działki mają
wielkość niewiele ponad 10 ha, a najmniejsze mają powierzchnię kilku arów (Rys. 3).

Rys. 3. Struktura użytkowania gruntów na obszarze wsi Gościmiec (opracowanie własne)

Analizowana wieś jest obszarem typowo rolniczym, gdzie zamieszkuje i uprawia rolę
znaczna część mieszkańców. Większość areału wsi jest w posiadaniu prywatnych rolników
(przekazywanych w sukcesji już przez trzecie pokolenie mieszkańców), lecz można też
spotkać na tym terenie grunty wydzierżawiane od Agencji Nieruchomości Rolnych. Większą
powierzchnię zajmują niżej położone pastwiska i łąki trwałe (466,7 ha), przez które
przepływa więcej cieków i rowów melioracyjnych (Rys. 4).
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Rys. 4. Klasyfikacja gruntów we wsi Gościmiec wraz z podziałem na klasy bonitacyjne (opracowanie własne)

Obszary gruntów ornych przeznaczonych na uprawę zbóż i kukurydzy zajmują około
397,1 ha. Najwięcej użytków zielonych zajmują łąki i pastwiska w IV klasie bonitacyjnej
gleby (odpowiednio 229,6 ha i 95,4 ha). Gruntów ornych znajduje się najwięcej w IVa klasie
bonitacyjnej gleby (272,4 ha). Łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych do użytkowania
wynosi 863,8 ha.
Przyczyny fragmentacji oddziaływujące na obszar badań, tj. teren wsi Gościniec,
można podzielić na dwie kategorie fizyczne i społeczne. Do kategorii czynników fizycznych
zaliczyć można: linie dróg, jakość gleby, zabudowania, ukształtowanie terenu, bliskość rzeki,
cieki wodne i rowy melioracyjne oraz kanały. Kategorię społeczną, która można wyodrębnić,
i która będzie miała wpływ na fragmentację terenów rolniczych można sprowadzić do
stosunków demograficznych panujących na tym obszarze, czyli m.in.: struktura zatrudnienia
poza rolnictwem, kojarzenie małżeństw, dziedziczenie i spadkobranie, stosunki społecznogospodarcze i prawne; podział majątków przed i po drugiej wojnie światowej, uregulowanie
własności gospodarstw rolnych (Dz. U. 1971), posiadanie na tym terenie domków
letniskowych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz mieszkalnych przez mieszkańców miast.
Fragmentacja terenów rolniczych niesie za sobą wiele negatywnych skutków, do
których należy zaliczyć:


wzrastające zużycie paliwa, ze względu na fakt zwiększonej liczby jednostkowych
dojazdów do większej ilości działek,



zwiększony czas pracy rolnika poświęcony na dojazdy oraz obsługę maszyn
rolniczych,
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odejmowanie gruntów na granice pomiędzy działkami (straty brzegowe),



większa liczba dróg dojazdowych,



potencjalne spory pomiędzy poszczególnymi rolnikami, właścicielami działek ze sobą
graniczących.
Literatura przedmiotu wskazuje, że postępująca fragmentacja terenów rolniczych

niesie za sobą o wiele więcej skutków negatywnych niż pozytywnych, co ma także
bezpośrednie przełożenie na temat produktywności i wydajności w rolnictwie (Rahman,
Rahman 2009). Blaikie i Sadeque (2000) stwierdzają, iż szachownica gruntów jest dużym
problem przy uzyskaniu wysokiej wydajności na terenach Indii, Nepalu oraz w sąsiednich
państwach.
Na terenach Polski, Woch (2007) jest zdania, że rodzinne niewielkie gospodarstwa
rolne, przede wszystkim usytuowane na obszarach południowej i południowo-wschodniej
Polski, posiadają znacząco niekorzystny układ gruntów spowodowany:


małą powierzchnią gospodarstw (około 7 ha),



dużą liczbą działek w gospodarstwie (średnio 6,8 działki),



małą powierzchnią działki ewidencyjnej (średnio 0,8 ha),



dużą odległością terenów rolnych od gospodarstw.
Aspekty te są główną przyczyną obniżenia (ok. 20-30%) zysków z prowadzenia

działalności rolniczej. Straty szacuje się na około 1,25 mld złotych rocznie w skali kraju.
Duża liczba rozdrobnionych działek wpływa na niechęć wdrażania nowych technologii oraz
innowacji przez rolników, dzięki którym może zostać podniesiona wydajność plonów z
użytków rolnych (Niroul, Thap 2005). Posiadacze większych obszarów rolnych znacznie
chętniej przychylają się ku nowinkom technologicznym i nowoczesnym rozwiązaniom niż
posiadacze mniejszych i rozdrobnionych działek (Tan i in. 2008). Natomiast w Bułgarii
przypadek rozdrobnienia gruntów przyczynił się do zaprzestania wprowadzania systemów
nawadniania, które okazało się nieopłacalne na tak małych obszarach (Penov 2004).
Fragmentacja terenów rolniczych jest powodem coraz częściej uważanym za główną
przyczynę trudności w prowadzeniu działalności rolniczej, zwłaszcza w krajach wysoce
rozwiniętych (Rusu 2001).
Rolnik całkowicie pozbawiony plonu, na skutek wystąpienia negatywnych anomalii
pogodowych,

katastrofy

naturalnej

lub

też

innych

czynników

przestrzennie

nieprzewidywalnych, jest też pozbawiony materiału siewnego na przyszły sezon, dlatego tak
ważne jest uratowanie choć części plonów na przyszły siew.
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Na badanym obszarze zaobserwowano wyraźną fragmentację terenów rolniczych, których
główną przyczyną był podział działek oraz rozpad dużych, państwowych gospodarstw
rolnych. Przejmowanie przez indywidualnych rolników ziem od ARiMR spowodowało
wydzielenie kilku, a nawet kilkunastu działek, na obszarze gdzie kiedyś przestrzenią władał
jeden PGR. Ponadto istotnym czynnikiem, jest fakt dość atrakcyjnego położenia gminy
Gościmiec dla osób interesujących się turystyką, bądź agroturystyką. Lokalizacja
miejscowości na terenach przyrodniczo cennych (bliskość rzeki Noteci, mozaika pól
uprawnych, łąk i pastwisk) oraz w obszarze Natura 2000, stwarza możliwość dalszych
podziałów gruntów na działki rekreacyjne. Gama ekologicznych skutków zmian w lokalnej
mozaice krajobrazu może obejmować obszar znacznie większy niż ten, który bezpośrednio
dotknięty jest tymi zmianami. Fragmentacja terenów rolnych oraz zmiana ich funkcji
z produkcyjnej na rekreacyjną, stanowią podstawę do dyskusji na temat relacji między
różnymi elementami mozaiki środowiska w heterogenicznym krajobrazie (Kozakiewicz i in.
2011). Gdyż z jednej strony zwiększy się mozaika użytkowania gruntów na tym obszarze, z
drugiej istnieje możliwość wygaszania działalności rolniczej na rzecz teoretycznie bardziej
przyjaznych środowisku form użytkowania gruntów (małe, pojedyncze gospodarstwa
turystyczne, ekologiczne nastawione głównie na agroturystykę a nie na intensywną
produkcję). Przeprowadzenie czy też brak działań konsolidacyjnych gruntów rolnych
powinno być wykonane tylko w celu dopełnienia założeń wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich (Sobolewska-Mikulska 2012).

5. Wnioski
Obszar wsi Gościmiec charakteryzuje się rozdrobnioną, nieregularną strukturą
terenów, co przekłada się na formy użytkowania gruntów. Fragmentację terenów rolniczych
na obszarze gminy Gościmiec można wiązać z podziałem działek rolnych na mniejsze w
wyniku sukcesji rodzinnych oraz z rozpadem dużych, państwowych gospodarstw rolnych.
Zaobserwowana na terenie gminy fragmentacja gruntów rolnych przyczynia się do
powstawania negatywnych zjawisk utrudniających gospodarkę rolną na tym obszarze.
Lokalizacja miejscowości na terenach przyrodniczo cennych stwarza możliwość
dalszych podziałów gruntów na działki rekreacyjne oraz zmianę ich funkcji.
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Rola proteasomalnej i wakuolarnej proteolizy w degradacji białek w
warunkach deficytu wody
Marta Gietler, Justyna Fidler, Małgorzata Nykiel
Katedra Biochemii Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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Streszczenie
Susza powoduje istotne modulacje proteomu roślin prowadząc do zmian natywnej konformacji białek
i utraty ich aktywności. Zdolność rośliny do tolerowania odwodnienia musi być związana z efektywnymi
mechanizmami degradującymi uszkodzone białka na drodze proteolizy. Procesy degradacji białek mogą
przebiegać szlakiem wakuolarnym przy współudziale licznych proteinaz oraz szlakiem pozawakuolarnym min.
proteasomalnym.
Celem badań było określenie zawartości proteasomu 20S, białek ubikwitynowanych metodą
imunnodetekcji oraz określenie aktywności wakuolarnych enzymów proteolitycznych w siewkach pszenicy jarej
o różnej tolerancji na odwodnienie.
Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że aktywność proteolityczna wzrastała w warunkach
niedoboru wody a największy udział stanowiły proteinazy cysteinowe. Susza indukowała zmiany w zawartości
proteasomu 20S. Obserwowano wzrost zawartości tego białka o 20% w odmianie wrażliwej natomiast w
odpornej następował spadek o 7%. Ponadto wykazano, że intensywność ubikwitynacji zwiększa się
w odpowiedzi na stres niezależnie od stopnia tolerancji odwodnienia.
Zatem określenie roli systemów degradacji białek przyczyni się do zrozumienia mechanizmów
odporności roślin na suszę.
Słowa kluczowe: pszenica, susza, proteoliza, proteasom, ubikwitynacja

The role of proteasomal and vacuolar proteolysis during water deficit
conditions
Summary
Drought causes significant modulations of plant proteome leading to changes of proteins native
conformation and activity inhibition. Plants dehydration tolerance must be associated with mechanisms of
damaged proteins proteolysis. Protein degradation processes may follow a vacuolar pathway with cooperation of
various proteinases or other routes i.e. proteasomes.
The research aim was to establish the content of 20S proteasome and ubiquitinated proteins by
immunodetection and to determine the activity of vacuolar proteinases in spring wheat seedlings with various
dehydration tolerance.
Conducted experiments showed that the proteolytic activity increased under water scarcity and the
highest share had cysteine proteinases. Drought induced changes in the 20S proteasome content. In sensitive
variety its abundance increased by 20%, while in resistant variety it decreased by 7%. Moreover, the intensity of
ubiquitination increased in response to stress regardless of dehydration tolerance degree.
Thus, determination of protein degradation systems will contribute to understanding plant’s droughtresistance mechanisms.
Key words: wheat, drought, proteolysis, proteasome, ubiquitination

1. Wstęp
Niedobór wody w środowisku zaburza delikatną równowagę pomiędzy wytwarzaniem
a eliminacją reaktywnych form tlenu (RFT) co indukuje stres oksydacyjny w roślinach. RFT
powodują głównie utlenienie białek, prowadząc do utraty ich funkcji biologicznych
i utworzenia toksycznych agregatów (Pyngrope i in. 2013). Aby utrzymać sprawny
metabolizm komórkowy w warunkach stresowych, wymagany jest skuteczny system
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usuwania utlenionych białek. Hydroliza białek może przebiegać poprzez szereg szlaków w
zależności od przedziału komórkowego. W jądrze komórkowym i cytosolu zaangażowana jest
głównie proteoliza zależna od ubikwityny i aktywności proteasomów. W wakuolach rozkład
białek prowadzą liczne proteazy m.in. cysteinowe, serynowe, asparaginianowe czy
metaloproteazy (Grudkowska i Zagdańska 2010; Simova-Stoilova i in. 2010).
Proteasomy są kompleksami enzymatycznymi złożonymi z podjednostek 20S, 19S
i 11S. Regulują obrót metaboliczny licznych białek, pełniąc kluczową rolę w procesach
apoptozy oraz regulacji cyklu komórkowego. Proteasom 26S jest zbudowany z rdzeniowej
części katalitycznej 20S i dwóch podjednostek regulatorowych 19S. Podjednostka 20S pełni
rolę rdzenia kompleksu katalitycznego i może występować samodzielnie jako proteasom 20S,
natomiast podjednostka 19S pełni rolę kompleksu regulatorowego (Kazula i Kazula 2009).
Białka uszkodzone, nieprawidłowe i zbędne ulegają ATP-zależnej degradacji w proteasomach
26S jedynie po ich uprzedniej ubikwitynacji. Natomiast degradacja poprzez proteasom 20S
jest niezależna od ubikwityny i nie wymaga nakładów energii w postaci ATP. Do
podjednostki

katalitycznej

proteasomu

20S

może

zostać

dołączona

podjednostka

regulatorowa 11S (Sun i in. 2016). Sugeruje się, że utlenione białka są preferencyjnie
degradowane przez tą ścieżkę metaboliczną (Nishizawa-Yokoi i in. 2010).
Nieprawidłowe białka są selektywnie rozpoznawane i rozkładane przez liczne
wakuolarne enzymy proteolityczne. Uwolnione aminokwasy mogą być wykorzystane do
syntezy nowych białek m.in. białek stresowych. Zatem kontrolowana poteoliza została uznana
za kluczowy mechanizm w adaptacji roślin do środowiska. Według danych bazy MEROPS
(http://merops.sanger.ac.uk/) w oparciu o budowę centrum katalitycznego wyróżniono
proteazy asparaginianowe (A), cysteinowe (C), serynowe (S), treoninowe (T ) oraz liazy
glutaminowe (G) i liazy peptydowe asparaginy (N).
Celem doświadczenia było sprawdzenie który ze szlaków degradacji białek bierze
udział w reakcji rośliny na deficyt wody oraz wyjaśnienie czy istnieją różnice w odpowiedzi
na stres pomiędzy odmianami odpornymi i wrażliwymi na odwodnienie.

2.

Materiał i metody
Materiałem do badań były siewki pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) odmiany

Zadra, Werbena i Serenada pochodzące ze Hodowli Roślin Srzelce Sp. z o. o. – Grupa IHAR.
Siewki rosły przez 12-dni w warunkach optymalnych, w rulonach bibułowych z pożywką
Knopa uzupełnioną mikroelementami Hoaglanda. Suszę wywołano poprzez usunięcie
pożywki na okres 72h.
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Stopień tolerancji odwodnienia został oszacowany na podstawie procentu siewek,
które po 72h rehydratacji odzyskały zdolność do podjęcia wzrostu elongacyjnego.
Aktywność proteolityczną proteinaz wakuolarnych oznaczono względem azokazeiny
jak substratu. W celu określenia udziału proteinaz wykorzystano specyficzne inhibitory:
15μM E-64 dla cysteinowych, 10mM PMSF dla serynowych, 25mM pepstatynę dla
asparaginianowych i 20mM EDTA dla metaloproteinaz. Za jednostkę aktywności
azokazeinolitycznej (u) przyjęto ilość enzymu, która powodowała wzrost absorbancji przy λ =
340 nm o 0,01.
Immunodetekcję proteasomu 20S i białek ubikwitynowanych wykonano metodą
Western blottingu i wyznakowano przeciwciałami i rzędowymi anty-podjednostka β
proteasomu 20S lub anty-ubikwityna. Przeciwciała II-rzędowe były sprzężone z fosfatazą
alkaliczną.
Obrazy uzyskane dla proteasomu 20S przeanalizowano przy wykorzystaniu programu
Image Studio Lite.

3.

Wyniki
Dwunastodniowe siewki pszenicy charakteryzowały się odmienną przeżywalnością

mierzoną jako zdolność podjęcia wzrostu elongacyjnego po 72h odwodnienia. Siewki
odmiany Werbena cechowały się najmniejszą przeżywalnością (14%), odmiany Zadra średnią
(25%) natomiast najwyższą przeżywalnością odmiany Serenada (38%) (Rys. 1).
Zaobserwowane różnice były istotne statystycznie, dlatego też przyjęto, że Serenada jest
odmianą odporną zaś Werbena odmianą wrażliwą na suszę.

Rysunek 1. Przeżywalność siewek pszenicy po 72h rehydratacji. Średnia arytmetyczna ± SD (n=3)
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W odpowiedzi na stres suszy aktywność azokazeinolityczna u wszystkich badanych
odmian pszenicy zwiększała się (Rys. 2). W warunkach kontrolnych największą aktywnością
proteolityczną charakteryzowały się rośliny odmiany Zadra (średnioodpornej) wynoszącą
średnio 144,5 u x mg białka, natomiast aktywność azokazeinolityzna siewek odmiany
-1

Werbena (wrażliwej) wynosiła około 102,4 u x mg białka, zaś odmiany Serenada (odpornej)
-1

była najniższa i wynosiła 78,7 u x mg białka. Największym wzrostem aktywności proteinaz
-1

w odpowiedzi na suszę wykazała się odmiana wrażliwa (175%), a najmniejszym odmiana
średnioodporna (40%). Aktywność proteolityczna w odmianie odpornej wzrosła o 95%. W
warunkach stresowych największą aktywność azokazeinolityczną zaobserwowano w
siewkach o największej wrażliwości (Werbena), a najniższą w siewkach odpornych
(Serenada).

Rysunek 2. Aktywność azokazeinolityczna proteinaz wakuolarnych w warunkach kontrolnych i w odpowiedzi
na deficyt wody w różnych odmianach siewek pszenicy jarej. Średnia arytmetyczna ± SD (n=3)

Udział poszczególnych klas proteinaz w ogólnej proteolizie wakuolarnej różnił się w
zależności od odmiany pszenicy i ulegał zmianom w odpowiedzi na deficyt wody (Ryc. 3). W
warunkach kontrolnych zarówno w odmianie Werbena jak i Serenada największy udział w
proteolizie wakuolarnej miały metaloproteinazy (26% i 32%), natomiast w odmianie Zadra
proteinazy cysteinowe (27%) (Rys. 3A). W warunkach deficytu wody aktywność wszystkich
proteinaz wrastała. Największy udział we wszystkich odmianach pszenicy miały proteinazy
cysteinowe (43% do 58%), przy czym aktywność proteinaz cysteinowych była dwukrotnie
większa w siewkach wrażliwych, niż w siewkach tolerancyjnych. Ponadto siewki odmiany
Werbena charakteryzowały się bardzo niskim udziałem proteinaz serynowych w warunkach
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suszy, których poziom wynosił 6% proteolizy ogólnej. Udział tych proteinaz w siewkach o
średniej i wysokiej odporności wynosił odpowiednio 34% i 31% (Rys. 3B).

Rysunek 3. Aktywność azokazeinolityczna poszczególnych proteinaz w siewkach o odmiennej tolerancyjności
na suszę. A - aktywność proteinaz w warunkach kontrolnych; B - aktywność proteinaz w warunkach suszy.
Średnia arytmetyczna ± SD (n=3)

W warunkach kontrolnych w siewkach wrażliwych i średniowrażliwych, zawartość
podjednostki β proteasomu 20S była najniższa, natomiast najwyższa w odmianie odpornej.
W odpowiedzi na stres zaobserwowano wzrost zawartości tego białka o 20% w odmianie
wrażliwej, podczas gdy w odmianie odpornej następował jego spadek o 7%. W odmianie
średniowrażliwej poziom zawartości podjednostki β proteasomu 20S utrzymywał się prawie
na stałym poziomie (Rys. 4).

Rysunek 4. Zawartość protesomu 20S w warunkach kontrolnych i przy deficycie wody w siewkach pszenicy
jarej. A - Średnia intensywność sygnałów uzyskanych techniką immunodetekcji. B - Immunodetekcja
proteasomu 20S.
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Analiza otrzymanych profili białek poddanych ubikwitynacji w warunkach in vivo
wykazała, że we wszystkich badanych odmianach intensywność tej modyfikacji zwiększa się
w odpowiedzi na stres. Ponadto, w warunkach deficytu wody zaobserwowano pojawianie się
licznych nowych prążków zarówno wysokocząsteczkowych jaki niskocząsteczkowych. Nie
zaobserwowano znaczących różnic między odmianami porównując siewki rosnące w
warunkach optymalnych i poddane dehydratacji (Rys. 5).

Rysunek 5. Immunodetekcja białek ubikwitynowanych w siewkach pszenicy jarej: M- marker; WK- Werbena
kontrola; WS- Werbena susza; ZK- Zadra kontrola; ZS- Zadra susza; SK- Serenada kontrola; SS- Serenada susza

4.

Dyskusja
W warunkach suszy w roślinach zahamowaniu ulega fotosynteza przy jednoczesnym

obniżeniu pobierania i asymilacji azotanów (Chaves i Oliveira 2004). Może to skutkować
zwiększeniem proteolizy jako mechanizmu kompensacji, który ogranicza skutki zahamowania
pobierania azotu i syntezy de novo aminokwasów, poprzez ich recykling (Feller 2004). Inną
przyczyną zwiększonej aktywności proteolizy jest eliminacja białek nieprawidłowych
i nieprawidłowo sfałdowanych, których poziom znacząco wzrasta w niesprzyjających
warunkach. Systemy degradacji białek są kluczowymi regulatorami licznych procesów
biologicznych (Van der Hoorn 2008). Proteinazy odgrywają szczególnie istotną rolę w
utrzymaniu homeostazy komórki, monitorując poziom białek wewnątrzkomórkowych
poprzez kontrolę intensywności ich biosyntezy, ale także ich degradacji. Kontrolowana
hydroliza białek za pomocą proteinaz wakuolarnych została uznana za kluczowy mechanizm
w adaptacji roślin do środowiska. Odpowiedzią metaboliczną rośliny na stres jest więc
indukcja proteolizy, a udział poszczególnych proteinaz jest charakterystyczny dla gatunku.
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U pszenicy są to proteinazy cysteinowe, których aktywność wzrasta w warunkach deficytu
wody (Grudkowska i Zagdańska 2004; Kidrič i in. 2014). Wysoka tolerancyjność pszenicy w
reakcji na suszę korelowała ze zmniejszoną aktywnością tych proteinaz w odmianach
odpornych (Wiśniewski i Zagdańska 2001, Miazek i in. 2017). Taką samą zależność
obserwowano na poziomie transkrypcji, gdzie wrażliwość pszenicy na suszę była związana ze
znacznym wzrostem poziomu transkryptu genów kodujących proteinazy cysteinowe (SimovaStoilova i in. 2010). Kolejnymi proteinazami biorącymi udział w reakcji rośliny na stres są
proteinazy serynowe. Uczestniczą one w wielu procesach fizjologicznych: starzenie,
nadwrażliwość na atak patogenu, a także w procesach wczesnego kiełkowania oraz w
różnicowaniu wyspecjalizowanych tkanek roślinnych, takich jak aparaty szparkowe czy
powstawanie wtórnej ściany komórkowej. W naszym doświadczeniu w warunkach
stresowych znaczący udział proteinaz serynowych był obserwowany w odmianie odpornej
i średnioodpornej. Udowodniono, że proteaza serynowa AtDeg1 może funkcjonować jako
białko opiekuńcze uczestnicząc w składaniu i biogenezie fotosystemu II (PSII) poprzez
interakcje z białkiem PsbD (D2). Również w badaniach prowadzonych na grochu i fasoli
wykazano, że proteinazy serynowe są kluczowe w tolerancji odwodnienia poprzez swój
udział w ochronie mitochondriów przed nagromadzeniem białek karbonylowanych (Miazek
i in. 2017).
Innym szlakiem degradacji białek jest proteoliza związana z ubikwitynacją oraz
aktywnością proteasomów 26S i 20S. U eukariontów zależny od ubikwityny proteasom 26S
jest zaangażowany m. in w degradację białek o nieprawidłowej konformacji, podczas gdy
proteasom 20S usuwa białka uszkodzone przez stres oksydacyjny. Ponieważ proteasom 20S
jest częścią proteasomu 26S ich zawartość jest ściśle od siebie zależna. W odpowiedzi na
suszę dochodzi do zmniejszenia zawartości proteasomu 26S, a zwiększenia zawartości wolnej
podjednostki 20S od której aktywności zależy zdolność tolerowania odwodnienia (Reinheckel
i in. 1998; Kurepa, i in. 2009). Nasze doświadczenia wykazały, że wyższa zawartość
proteasomu 20S była obserwowana w odmianie odpornej zarówno w warunkach kontrolnych
jak i stresowych, co może być częściowo związane ze zwiększoną tolerancyjnością tych
odmian na suszę. Również wzrost zawartości tego białka w odmianie wrażliwej jest
odzwierciedleniem intensywnej przebudowy metabolizmu białek w warunkach suszy.
Ubikwitynacja i degradacja białek przez proteasom 26S pozwala na precyzyjną
zmianę proteomu roślinnego w odpowiedzi na niekorzystne czynniki środowiska oraz wpływa
na ekspresję białek związanych z odpowiedzią na stres. W warunkach fizjologicznych
degradowane są pozytywne regulatory odpowiedzi na stres, jak np. kinaza 26 podobna do
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kalcyneuryny typu B, natomiast w warunkach stresowych dochodzi do zahamowania ich
degradacji i uruchomiania reakcji obronnej (Chen i Hellmann 2013). W warunkach deficytu
wody ubikwitynacji mogą ulegać negatywne regulatory odpowiedzi na stres, takie jak
czynniki transkrypcyjny MYB30 i represor tolerancji suszy (DOR), co prowadzi do ich
degradacji (Stone 2014). Zwiększona ubikwitynacja białek w odpowiedzi na suszę oraz brak
wyraźnych różnic pomiędzy profilami ubikwitynacji u odmianami pszenicy o różnej
tolerancji odwodnienia świadczą, że nie jest to mechanizm determinujący wrażliwość na
deficyt wody.

5.

Wnioski
Wybór mechanizmu degradacji białek w odpowiedzi na deficyt wody ma kluczowe

znaczenie w tolerancji odwodnienia. Zwiększenie aktywności proteolizy wakuolarnej, a w
szczególności proteinaz cysteinowych oraz serynowych może wskazywać na główny ich
udział w odporności pszenicy. W przebudowie białek duże znaczenie odgrywa proteoliza
zależna od proteasomu 20S.
Badania zostały sfinansowane przez grant SGGW nr: 505-10-011300-N002299-99
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Streszczenie
Ze względu na bogactwo składników odżywczych oraz związków bioaktywnych, owoce żurawiny mogą
stanowić ważny element dziennej diety i zdrowia. Owoce żurawiny wielkoowocowej występują sezonowo,
a zastosowanie właściwych procesów technologicznych pozwala na uzyskanie żywności, cieszącej się wysoką
wartością odżywczą przez cały rok. Aby uzyskać pożądaną jakość owoców żurawiny, ważne jest skrupulatne
monitorowanie daty zbioru poprzez badanie właściwości mechanicznych i chemicznych owoców. Celem badań
było określenie zawartości wody i witaminy C, oraz kwasowości, wyznaczenie siły przebicia skórki i miąższu,
energii potrzebnej do przebicia skórki oraz naprężenia niszczącego dla świeżych owoców trzech odmian
żurawiny wielkoowocowej przy czterech terminach zbioru. Zawartość wody w owocach badanych odmian
żurawiny w czasie ich dojrzewania zwiększała się, a ich kwasowość i zawartość witaminy C, siła przebicia,
naprężenie niszczące i praca zmniejszały się.
Słowa kluczowe: żurawina wielkoowocowa, witamina C, kwasowość ogólna, siła przebicia skórki i miąższu

Studies of chemical and mechanical properties of fresh fruits of selected
cranberry varieties
Summary
Changes in the behavior and food consumers habits have increased the popularity of raw material, which is
cranberry. Due to the plenty of nutrients and bioactive compounds, this fruit can be the base of healthy and daily
diet. Due to its valuable properties, it creates many chance for producers from the healthy food sector. Cranberry
fruits are available seasonal, and the use of appropriate technological processes allows to obtain food with high
nutritional value throughout the year. To obtain a desirable quality of cranberry fruit, it is important to monitor
carefully the date of harvest by examining the mechanical and chemical properties of the fruit. Knowledge the
properties of cranberry fruit, such as water content and organic chemical compounds, determines the quality of
the processed raw material, and possible losses during transport and storage.
Key words: cranberry, vitamin C, total acidity, puncture force of peel and tissue

1.

Wstęp
Żurawina wielkoowocowa (Oxycoccus marcrocarpus) jest jedną z trzech głównych

dziko rosnących odmian reprezentowanych w Polsce. Roślina ta definiowana jest jako
wieloletni, zimozielony krzew o wzniosłych, dość rozrosłych pędach i pojedynczych liściach
(Braun i in. 2009).
Pierwsze odmiany żurawiny wielkoowocowej pochodzą z Ameryki Południowej.
Z czasem roślina to zdobyła popularność w całej Ameryce, aż po linię brzegową Pacyfiku.
W Europie owa krzewinka pojawiła się w XIX wieku i znalazła dogodne do swojego rozwoju
warunki na bagiennych wrzosowiskach. Liczne odmiany żurawiny wielkoowocowej można
spotkać w Holandii, Anglii, Belgii Walii, Szkocji, Niemczech, Szwajcarii oraz na Litwie
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i w Estonii. Obecnie w Europie sprzedawane są przetwory żurawinowe bogate we
właściwości prozdrowotne, cieszą się rosnącą popularnością (Novo i in. 1997; Aptroot i in.
2007; Braun 2009).
W Polsce produkcja owoców żurawiny skupiona jest w północnej, południowej oraz
wschodniej części kraju. Sprzyjający klimat oraz piaszczyste gleby o wysokim poziomie wód
gruntowych zdecydowanie ułatwiają jej uprawę. Największy areał ziemi, odpowiedniej dla
uprawy żurawiny w Polsce znajduje się na Pomorzu (Kaczmarska 2011).
Zainteresowanie uprawą żurawiny sukcesywnie się rozwija i zwiększa się jej
produkcja. Obecnie na całym świecie wytwarza się około 400 tys. ton jagód, przy czym
łączny areał upraw oscyluje w granicach 36 tys. ha. Mimo, że przeważająca część plantacji
znajduje się w Ameryce Północnej, to obserwuje się również ekspansywny rozwój uprawy tej
rośliny

w krajach

europejskich

(www5).

Wyróżnia

się

wiele

odmian

żurawiny

wielkoowocowej. Ich owoce różnią się między sobą kształtem i barwą, ciężarem rośliny,
długością pędów płożących oraz owoconośnych, a także porą dojrzewania. Do najbardziej
uniwersalnych odmian żurawiny zaliczają się Ben Lear, Pilgrim, jak również Stevens
(Kaczmarska 2011; Hołderna-Kędzia 2006).
W przemyśle owocowym, jak i warzywnym istotną rolę pełnią odpowiednio szybkie
i skuteczne metody oceny jakości surowców roślinnych, pod kątem ich dalszego
przetwórstwa, czy bezpośredniej konsumpcji. W dobie dynamicznego rozwoju rolnictwa,
niebywale ważna jest wiedza dotycząca właściwości mechanicznych surowca roślinnego.
Jakość materiału zależy od wielu czynników, począwszy od doboru odpowiednich warunków
uprawy, a skończywszy na efektywnym zbiorze. Aby sprostać wymaganiom dzisiejszej
gospodarki i umożliwić uzyskanie dojrzałych i dobrych jakościowo owoców żurawiny, należy
zastosować odpowiednie metody instrumentalne, pozwalające właściwie ocenić teksturę tych
czerwonych jagód. Wśród nich najlepsze wyniki gwarantują te wytrzymałościowe. Pozwalają
na

pomiar

interakcji

siła-odkształcenie-czas

oraz

innych

parametrów

fizycznych,

bezpośrednio z nią powiązanych (Bourne 2002; Harker i in. 2002). Najpopularniejszymi
badaniami właściwości mechanicznych wielkoowocowej są testy przebicia i ściskania. W celu
przeprowadzenia wnikliwej analizy właściwości mechanicznych owoców żurawiny, owoce
należy dobrać tak, aby wykazywały podobieństwo pod względem kształtu, barwy lub
wielkości (Gorzelany i in. 2016). Wymienione metody badań właściwości mechanicznych
owoców, coraz częściej wykorzystywane są do prognozowania optymalnej daty zbioru
żurawiny. Metody wytrzymałościowe powinny być, chociaż w niewielkim stopniu powiązane
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z oceną organoleptyczną, która również po części pozwala na ustalenie dojrzałości zbiorczej
owoców żurawiny (Gorzelany i in. 2016).

2.

Cel i zakres pracy
Celem badań było określenie zawartości wody i witaminy C, oraz kwasowości,

wyznaczenie siły przebicia skórki i miąższu, energii potrzebnej do przebicia skórki oraz
naprężenia niszczącego dla świeżych owoców trzech odmian żurawiny wielkoowocowej przy
czterech terminach zbioru.

3.

Materiał i metody
Materiał badawczy został pobrany na plantacji mieszczącej się w Nowinach w gminie

Radomyśl nad Sanem, a należącej do firmy „Sante”. Przedmiot badań stanowiły owoce trzech
odmian żurawiny wielkoowocowej Ben Lear, Pilgrim oraz Stevens. Próbki pobierano
w wyznaczonych miejscach w czterech terminach przed właściwym zbiorem. Pobrany
materiał poddawano analizie w Katedrze Inżynierii Rolno-Spożywczej Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Wykonano pomiary zawartości wody i witaminy C, oraz oznaczono
kwasowość. W celu określenia wybranych parametrów mechanicznych wykonano test
przebicia skórki i miąższu świeżych owoców.
Zawartość wody w świeżych owocach żurawiny wielkoowocowej oznaczono metodą
suszarkową. Z analizowanych odmian pobrano po 18 owoców o zbliżonych cechach
geometrycznych. Analiza polegała na suszeniu próbek do ustalonego poziomu wody
w określonych warunkach temperatury. Skórka owoców żurawiny przed suszeniem została
odpowiednio nacięta, w celu dynamizacji procesu. Owoce żurawiny umieszczono w suszarce
laboratoryjnej w temperaturze 105C. Po zakończonej analizie próbki zważono. Wartość
ogólnej zawartości wody otrzymano na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych
wyników.
Zawartość wody obliczono ze wzoru:
𝑊=

(𝑚1 − 𝑚2 )
· 100%
𝑚1

(1)

gdzie:
W - zawartość wody [%],
m1 - masa próbki przed suszeniem [g],
m2 - masa próbki po suszeniu [g].
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Kwasowość ogólną oznaczono poprzez miareczkowanie alkacymetryczne, polegające na
zobojętnieniu ogólnej ilości kwasów zawartych w badanej próbie 0,1 M wodorotlenkiem sodu
w obecności fenoloftaleiny. Oznaczenie wykonano w trzech powtórzeniach.
Do wyliczenia kwasowości wykorzystano wzór:
𝑋=

𝑎·𝑚·𝑘
𝑔

(2)

gdzie:
X - kwasowość ogólna,
a - objętość roztworu NaOH zużytego do miareczkowania [cm3],
m - stężenie molowe roztworu NaOH,
k - ilość badanego produktu [cm3],
g - współczynnik przeliczeniowy.
Zawartość witaminy C oznaczono poprzez miareczkowanie wskaźnikiem redoksowym 2,6dichlorofenoloindofenolem (DCPIP). Metoda ta polega na redukcji barwnika przez kwas
askorbinowy. Zawartość witaminy C obliczono ze wzoru (3) dla trzech powtórzeń.
𝑐=

𝑣 · 𝑀 · 𝑣𝑘𝑚
· 100 [𝑚𝑔%]
𝑣𝑝 · 𝑚

(3)

gdzie:
c - zawartość witaminy C [mg/100g = mg%],
v - objętość 2,6-dichlorofenoloindofenolu,
M - miano roztworu 2,6-dichlorofenoloindofenolu,
vkm - objętość kolby miarowej [cm3],
vp - objętość przesączu [cm3],
m - masa naważki badanego produktu [g].
Mechaniczne właściwości świeżych owoców żurawiny wyznaczono za pomocą
teksturometru Texture Analyzer CT3 wyposażonego we wgłębnik walcowy o średnicy 2 mm.
Pomiar siły i energii przebicia skórki i miąższu przeprowadzono w 18 powtórzeniach (9
strona zielona i 9 strona czerwona). Obliczono również wartość naprężenia niszczącego, jako
stosunek siły niszczącej i pola przekroju poprzecznego wgłębnika.
Statystyczną analizę wyników przeprowadzono za pomocą programu Statistica 12. Wykonano
analizę wariancji ANOVA przy poziomie ufności α = 0,05 oraz test post-hoc Tukey’a.
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4.

Wyniki badań i dyskusja
Najwyższą zawartość wody (rys.1) stwierdzono w owocach żurawiny odmiany

Pilgrim (90,27%), a najniższą zawartością wody charakteryzowały się owoce odmiany
Stevens (89,2%).

*Różne litery oznaczają istotność różnic przy poziomie istortności α = 0,05
Rys. 1. Zawartość wody w świeżych owocach analizowanych odmian żurawiny wielkoowocowej
w poszczególnych terminach zbioru (opracowanie własne)

Przedstawione na rysunku 1 wyniki wskazują, że zawartość wody była zróżnicowana dla
badanych odmian, zależała od warunków agrotechnicznych, jak również że wzrastała w
czasie dojrzewania. Największy wzrost zawartości wody zaobserwowano w owocach
odmiany Ben Lear i wyniósł on 2,63%. Natomiast najmniej zwiększyła się zawartość wody w
owoacach żurawiny Stevens (1,90%).
Oznaczenie kwasowości surowców ma istotne znaczenie, ponieważ determinuje on sposób
prowadzenia poszczególnych procesów technologicznych. Owoce żurawiny wielkoowocowej
zawierają hydroksykwasy, które decydują o stężeniu jonów wodorowych, kwasowości, jak
również ich cierpkim smaku. Do grupy hydroksykwasów, występujących w postaci wolnej
zalicza się kwas jabłkowy oraz cytrynowy. Największą ilość kwasów zawierały owoce
niedojrzałe, a ich kwasowość obniżała się w trakcie procesu dojrzewania (rys.2).
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*Różne litery oznaczają istotność różnic przy poziomie istortności α = 0,05
Rys. 2. Kwasowość świeżych owoców analizowanych odmian żurawiny wielkoowocowej w poszczególnych
terminach zbioru (opracowanie własne)

Wartość kwasowości świeżych owoców badanych odmian żurawiny mieściła się w
zakresie od 1,46 do 1,68 g/100g. Teleszko w swoich badaniach odnotował wyższą kwasowość
ogólną w świeżych owowcach żurawiny odmiany Ben Lear - 2,18 g/100g (Teleszko 2011).
Stwierdzono istotny wpływ terminu zbioru na kwasowość owoców żurawiny.
Kwasowość miareczkowa badanych owoców żurawiny wielkoowocowej malała w kolejnych
terminach zbioru. Największy jej spadek zaobserwowano u odmiany Ben Lear i wyniósł on
0,45 g/100 g. Najniższy spadek kwasowości odnotowano natomiast dla odmiany Pilgrim.
(0,38 g/100 g). Kwasowość świeżych owoców odmiany Ben Lear w czwartym terminie
zbioru była istotnie mniejsza niż w pierwszych dwóch termninach. U odmiany Pilgrim
istotnie mniejszą kwasowość odnotowano tylko w ostatnim terminie zbioru, a w przypadku
odmiany Stevens istotnie mniejszą kwasowość miały owoce w dwóch ostatnich terminach
zbioru.
Witaminę C stanowią dwa związki - kwas L-askorbinowy oraz jego postać utleniona kwas L-dehydroaskorbinowy (Witkowska-Banaszczak i Bylka 2007). Najwyższa ilość kwasu
askorbinowego

w owocach

żurawiny

wielkoowocowej

(rys.

3)

znajdowała

się

w początkowym okresie dojrzałości botanicznej zaś w czasie dojrzewania istotnie malała.
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*Różne litery oznaczają istotność różnic przy poziomie istortności α = 0,05
Rys. 3. Zawartość witaminy C w świeżych owocach badanych odmian żurawiny wielkoowocowej
w poszczególnych terminach zbioru (opracowanie własne)

Najwyższą ilością witaminy C w końcowym okresie dojrzałości charakteryzowała się
odmiana Ben Lear (43,17 mg/100g), natomiast najniższą jej zawartość odnotowano
w owocach odmiany Stevens (39,77 mg/100g). Nieznacznie niższe wartości uzyskali zarówno
Mika (2015) jak również Kawecki i in. (2007). Największy spadek ilości kwasu
askorbinowego zaobserwowano u odmiany Ben Lear (8,42 mg/100g). Najmniejszy spadek
analizowanego składnika stwierdzono u odmiany Stevens (4,85 mg/100g). Zawartość
witaminy C w owocach odmiany Ben Lear w czwartym terminie zbioru była istotnie mniejsza
niż w pierwszych trzech. U odmiany Pilgrim istotnie największą zawartość witaminy C
odnotowano w pierwszym terminie zbioru, a istotnie mniejszą w ostatnim terminie.
W przypadku odmiany Stevens istotnie mniejszą ilością witaminy C charakteryzowały się
owoce w dwóch ostatnich terminach zbioru.
Jak podają Mazur i in. (2009), zawartość witaminy C w badanych przez nich 5
odmianach żurawiny wynosiła od 11,70 do 26,77 mg/100 g owoców. Podobną zawartość
oznaczyli McKay i in. (2007) - 12,6 mg w porcji świeżych owoców (95 g). Z kolei Müller
i in. (2010), oznaczyli zawartość kwasu askorbinowego w przecierze żurawinowym na
poziomie 42,67 mg/100 g.
Wielkość siły przebicia skórki i miąższu owocu żurawiny uzależniona jest od
warunków agrotechnicznych, kształtu owocu, odmiany, jak również miejsca przebicia.
Wartość siły przebicia skórki i miąższu owoców żurawiny wielkoowocowej od strony
czerwonej przedstawiono na rysunku 4, a od strony zielonej na rysunku 5.
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*Różne litery oznaczają istotność różnic przy poziomie istortności α = 0,05
Rys. 4. Wartość siły przebicia skórki i miąższu owoców badanych odmian żurawiny wielkoowocowej od ich
strony czerwonej w poszczególnych terminach zbioru (opracowanie własne)

*Różne litery oznaczają istotność różnic przy poziomie istortności α = 0,05
Rys. 5. Wartość siły przebicia skórki i miąższu owoców badanych odmian żurawiny wielkoowocowej od ich
strony zielonej w poszczególnych terminach zbioru (opracowanie własne)

Wartość siły przebicia miąższu i skórki owoców badanych odmian żurawiny
wielkoowocowej od strony czerwonej w kolejnych terminach zbioru istotnie statystycznie
malała. Największy spadek siły przebicia skórki i miąższu owoców zaobserwowano u
odmiany Stevens, której owoce odznaczały się największymi wartościami siły przebicia
skórki i miąższu w dwóch pierwszych terminach zbioru i jedną z najniższych w ostatnim
terminie. Różnica między najwyższą, a najniższą wartością analizowanego parametru
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wyniosła 2,02 N. Najmniejszą wartością siły przebicia we wszystkich terminach
charakteryzowały się natomiast owoce odmiany Pilgrim.
Wartość siły przebicia miąższu i skórki owoców badanych odmian żurawiny
wielkoowocowej od strony zielonej w kolejnych terminach zbioru również malała istotnie
statystycznie (rys. 5). Owoce odmiany Stevens, od strony zielonej podobnie, jak od strony
czerwonej odznaczały się największymi wartościami siły przebicia skórki i miąższu w dwóch
pierwszych terminach zbioru. Najmniejszą wartością siły przebicia od strony zielonej we
wszystkich terminach charakteryzowały się owoce odmiany Pilgrim.
Naprężenie niszczące skórki i miąższu owoców badanych odmian żurawiny
wielkoowocowej od strony zielonej w kolejnych terminach zbioru malały istotnie
statystycznie (tab. 1). Również praca przebicia malała wraz z dojrzewaniem owoców
żurawiny, za wyjątkiem odmiany Pilgrim dla której analizowany parametr był największy w
drugim terminie zbioru.
Tabela 1. Praca przebicia i naprężenie niszczące świeżych owoców badanych odmian żurawiny wielkoowocowej
dla ich strony zielonej w poszczególnych terminach zbioru (opracowanie własne)

Odmiana

Ben Lear

Pilgrim

Stevens

Termin zbioru

Praca
[mJ]

Naprężenie niszczące [MPa]

28.08.2017

11,07 ± 1,73

2,14 ± 0,28

01.09.2017

11,03 ± 0,86

2,08 ± 0,20

11.09.2017

9,54 ± 1,37

2,01 ± 0,25

25.09.2017

8,03 ± 1,96

1,69 ± 0,42

28.08.2017

10,30 ± 1,92

2,20 ± 0,13

01.09.2017

11,83 ± 1,94

2,11 ± 0,03

11.09.2017

9,87 ± 1,40

2,01 ± 0,22

25.09.2017

9,61 ± 0,92

1,89 ± 0,21

28.08.2017

13,12 ± 2,57

2,57 ± 0,22

01.09.2017

10,74 ± 0,61

2,33 ± 0,19

11.09.2017

10,21 ± 1,44

2,00 ± 0,33

25.09.2017

9,88 ± 2,98

1,88 ± 0,24

Największe wartości pracy przebicia i naprężenia niszczącego świeżych owoców
żurawiny od ich strony zielonej, oraz ich zróżnicowanie odnotowano dla odmiany Stevens.
Malały one odpowiednio od 13,12 mJ i 2,57 MPa w pierwszym terminie zbioru do 9,88 mJ
i 1,88 MPa w ostatnim terminie. Najniższymi wartościami omawianych parametrów we
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wszystkich terminach charakteryzowały się owoce odmiany Ben Lear. Ich skórka i miąższ
wymagały do przebicia pracy od 11,07 mJ i naprężenia 2,14 MPa w pierwszym terminie oraz
8,03 mJ i 1,69 MPa w czwartym terminie zbioru.
Podobnie, jak dla strony zielonej owoców żurawiny i dla strony czerwonej w
kolejnych terminach zbioru naprężenie niszczące malało istotnie statystycznie (tab. 2). Także
praca potrzebna do przebicia skórki i miąższu owoców żurawiny malała wraz z ich
dojrzewaniem. Wyjątek odnotowano u odmiany Stevens dla której praca w trzecim terminie
była większa niż w drugim, oraz u odmiany Pilgrim dla której analizowany parametr był
większy w czwartym terminie zbioru niż w drugim.
Tabela 2. Praca przebicia i naprężenie niszczące świeżych owoców badanych odmian żurawiny wielkoowocowej
dla ich strony czerwonej w poszczególnych terminach zbioru (opracowanie własne)

Odmiana

Ben Lear

Pilgrim

Stevens

5.

Termin zbioru

Praca
[mJ]

Naprężenie niszczące [MPa]

28.08.2017

11,86 ± 0,83

2,40 ± 0,18

01.09.2017

11,62 ± 0,89

2,26 ± 0,06

11.09.2017

10,44 ± 1,81

2,16 ± 0,26

25.09.2017

10,37 ± 1,35

1,97 ± 0,29

28.08.2017

11,86 ± 2,15

2,18 ± 0,34

01.09.2017

10,59 ± 1,38

2,04 ± 0,13

11.09.2017

9,46 ± 1,05

1,99 ± 0,26

25.09.2017

11,3 ± 1,49

1,91 ± 0,28

28.08.2017

13,12 ± 0,93

2,57 ± 0,22

01.09.2017

10,12 ± 0,76

2,31 ± 0,21

11.09.2017

11,7 ± 1,54

1,99 ± 0,20

25.09.2017

9,43 ± 1,11

1,92 ± 0,25

Wnioski
1. Zawartość wody w owocach badanych odmian żurawiny wielkoowocowej była
zróżnicowana i wynosiła od 89,2 do 90,3%. W czasie dojrzewania owoców, zawartości
w nich wody zwiększała się.
2. Kwasowość i zawartość witaminy C zmniejszały się w czasie dojrzewania owoców
żurawiny. Najwyższą kwasowością i zawartością witaminy C w ostatnim terminie
zbioru odznaczała się odmiana Ben Lear, zaś najniższymi odmiana Stevens.
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3. Siła

przebicia

i naprężenie

niszczące

owoców

badanych

odmian

żurawiny

wielkoowocowej istotnie malały w kolejnych terminach zbioru, zarówno od ich strony
czerwonej jak i zielonej.
4. W ostatnim terminie pomiaru wartość siły przebicia i naprężenia wynosiła dla strony
czerwonej od 6,19 N i 1,97 MPa (Ben Lear) do 6,01 N i 1,91 MPa (Pilgrim), a dla
strony zielonej od 5,94 N i 1,89 MPa (Pilgrim) do 5,31 N i 1,69 MPa (Ben Lear).
5. Wartość pracy potrzebnej do przebicia skórki i miąższu owoców żurawiny
wielkoowocowej charakteryzowała się tendencją spadkową w kolejnych terminach
zbioru i wynosiła od 8,03 do 11,03 mJ dla strony zielonej oraz od 9,43 do 13,12 mJ dla
strony czerwonej.
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Badania nad możliwością przechowywania biokondycjonowanych nasion
marchwi oraz ocena efektu ochronnego i wartości siewnej.
Regina Janas, Mieczysław Grzesik, Krzysztof Górnik
Pracownia Nasiennictwa, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Regina Janas: Regina.Janas@inhort.pl
Streszczenie
Celem badań było określenie możliwości przechowywania biokondycjonowanych nasion marchwi oraz ocena
wpływu oddziaływania środków biologicznych na zdrowotność i wartość siewną nasion. Do
biokondycjonowania wybrano środki biologiczne i biotechniczne o różnych mechanizmach działania, które
aplikowano donasiennie, a następnie przechowywano nasiona w hermetycznych pojemnikach w temperaturze
5oC C przez okres pięciu lat. Wykazano, że łączenie zabiegu kondycjonowania z biologiczną osłoną nasion (z
zastosowaniem wybranych środków biologicznych – biokondycjonerów) istotnie ograniczyło rozwój mikoflory
zasiedlającej nasiona podczas samego zabiegu kondycjonowania, jak również podczas długoletniego
przechowywania nasion. Najlepsze parametry jakości i zdrowotności nasion marchwi uzyskano po
kondycjonowaniu z użyciem preparatu Tytanit i EM. Izolaty grzybów antagonistycznych z rodzaju Trichoderma
wykazywały się wysoką skutecznością ochronną przez pierwsze 1-1,5 roku przechowania.
Słowa kluczowe: nasiona, marchew, zdrowotność, biokondycjonowanie, przechowywanie

Research on the possibility of storing bioconditioned carrot seeds and
assessing the protective effect and sowing value
Summary
The aim of the research was to determine the possibility of storing bioconditioned carrot seeds and to assess the
impact of the influence of biological agents on the health and sowing value of seeds. Biological and biotechnical
agents with different mechanisms of action were selected for bioconditioning and applied intravenously, and the
seeds were stored in airtight containers at 5 ° C for five years. It was shown that combining conditioning with
biological seed cover (using selected biological agents - bioconditioners) significantly limited the development
of micoflora colonizing seeds during the conditioning process itself, as well as during long-term seed storage.
The best parameters of quality and healthiness of carrot seeds were obtained after conditioning with the use of
Tytanit and EM. Isolates of antagonistic fungi of the Trichoderma genus showed high protective efficacy for the
first 1-1.5 years of storage.
Key words: seed, carrot, health status, bioconditioning, storage

1. Wstęp
Kondycjonowanie jest jednym z zabiegów uszlachetniania nasion, zaliczanym do
metod fizjologicznych. Jego celem jest przyspieszenie kiełkowania nasion i wschodów roślin
oraz ich równomierności. Mimo zwiększonych kosztów produkcji takich nasion, zwiększa się
asortyment kondycjonowanych nasion warzyw, kwiatów i traw dostępnych na rynkach,
szczególnie krajów wysoko rozwiniętych. Dowodzi to, że jest to przyszłościowy
i ekonomicznie opłacalny kierunek. Drugim, szeroko propagowanym, jest zastępowanie
środków chemicznych – biologicznymi. Mimo, że zakres praktycznego wykorzystania
biopreparatów w ochronie roślin jest ciągle niewielki, wykazuje jednak tendencje wzrostowe
(Tomalak 2010). Badania prowadzone w zakresie zapraw nasiennych pochodzenia roślinnego,
dotyczą możliwości wykorzystania szerokiego spektrum gatunków roślin, z których
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sporządzane są maceraty, wyciągi, ekstrakty itp., jak również naturalnych enzymów
i hormonów (Sadowski 2002; Janas, Grzesik 2005; Janas i in. 2005; Janas, Grzesik 2006 a, b;
Janas, Sobolewski 2009; Okorski, Majchrzak 2009; Janas, Węglarz 2009; Janas, Grzesik
2016). Intensywnie badane są możliwości wykorzystania mikroorganizmów w zaprawianiu
nasion (Pietr, Sobiczewski 1993; Chet , Inbar 1994; Taylor i in. 1994; Janas 1996; Burges,
Keane 1997; Callan i in. 1997; Cook i in. 1997; Pięta i in. 2002; Sadowski i in. 2006). Do
najczęściej badanych mikroorganizmów należą grzyby rodzajów Trichoderma i Gliocladium
oraz bakterie z rodzajów Pseudomonas, Enterobacter, Erwinia, Bacillus i Streptomyces (Cook
1993). Na skuteczność biologicznego traktowania nasion mogą wpływać liczne czynniki,
takie jak pH podłoża, koncentracja jonów żelaza, wilgotność, temperatura, ilość inokulum, a
także sposób przedsiewnego traktowania nasion (Callan i in. 1997; Janas, Grzesik 2006 b).
Metody kondycjonowania stosowane na skalę przemysłową, sprzyjają inokulacji nasion,
ponieważ przypominają te, wykorzystywane w masowej produkcji kultur grzybowych
i bakteryjnych. Można tu wymienić chociażby, obok stałej temperatury i wilgotności,
regularne mieszanie i napowietrzanie, zapewniające odpowiednią wymianę gazową, co
zapobiega lokalnemu zagrzewaniu masy nasiennej, a tym samym sprzyja zachowaniu
żywotności zarówno przez nasiona, jak i organizmy antagonistyczne (McQuilken i in. 1998).
Łączenie tych metod z osłoną biologiczną – tzw. biokondycjonowanie jest kierunkiem
perspektywicznym, pozwalającym eliminować negatywne skutki zwiększonego zasiedlenia
nasion podczas kondycjonowania oraz stwarzającym nowe możliwości efektywnego
przechowywania nasion, pozwoli na wysiew nasion w dogodnym terminie, przyspieszyć
kiełkowanie nasion po wysiewie, wpłynąć na wyrównanie kiełkowania, wschodów i wzrostu
roślin.
Celem badań było określenie możliwości przechowywania biokondycjonowanych
nasion marchwi oraz ocena wpływu oddziaływania środków biologicznych na zdrowotność
i wartość siewną.
2. Materiał i metody
Badania przeprowadzono w Pracowni Nasiennictwa Instytutu Ogrodnictwa w
Skierniewicach na nasionach marchwi (Daucus carota L.). Komercyjne nasiona marchwi
odmiany Amsterdamska uwilgatniano do wilgotności 35-40% w roztworach preparatów
biologicznych (biokondycjonerów) i inkubowano w 20oC przez 2-4 dni (w zależności od
gatunku), zgodnie z opracowanymi przez autorów metodami. Do biokondycjonowania nasion
wybrano komercyjne środki mikrobiologiczne i biotechniczne o różnych mechanizmach
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działania: preparaty komercyjne - Efektywne Mikroorganizmy (EM), Promot (zawierający
grzyby z rodzaju Trichoderma - T. koningii i T. harzianum) i Tytanit (ekologiczny
komplekson tytanu) oraz izolaty grzybów z rodzaju Trichoderma, pozyskane z zasobów
Pracowni Mikrobiologii Instytutu Ogrodnictwa (T. ovalisporum, T. longibrachiatum, T.
citrin). Biokondycjonowane nasiona marchwi były przechowywane przez pięć lat w
hermetycznych pojemnikach w temperaturze 5oC. W trakcie składowania poddawano je z
częstotliwością co 4 miesiące analizom mikrobiologicznym, jakości i testom wigorowym. Po
okresie składowania oceniono wschody roślin, otrzymanych z biokondycjonowanych nasion.
Efektywność stosowanych traktowań i ich wpływ na zdrowotność i jakość nasion,
wartość i trwałość przechowalniczą oraz aktywność fizjologiczną, kiełkowanie i rozwój roślin
oceniono na podstawie dynamiki i zdolności kiełkowania nasion, diagnostyki zasiedlenia
nasion i siewek mikoflorą patogeniczną, testów wzrostu korzeni zarodkowych i siewek
(Phytotoxkit), testów przyspieszonego starzenia, dynamiki wschodów i wzrostu uzyskanych
roślin w warunkach laboratoryjnych i polowych.

3. Wyniki
Badania wykazały, że łączenie zabiegu kondycjonowania z biologiczną osłoną nasion
(z zastosowaniem wybranych środków biologicznych – biokondycjonerów) istotnie
ograniczyło

rozwój

mikoflory

zasiedlającej

nasiona

podczas

samego

zabiegu

kondycjonowania, jak również podczas pięcioletniego przechowywania nasion. Stwierdzono
zróżnicowany ochronny

efekt

wybranych

biokondycjonerów,

ocenianych

podczas

przechowywania nasion. Z nasion biokondycjonowanych przy pomocy preparatu EM
i Tytanit izolowano najmniej mikopatogenów po długoletnim przechowywaniu (tab.1), co
skutkowało poprawą parametrów jakości (energii i zdolności kiełkowania) w porównaniu z
kontrolą o około 20 % (rys. . Nieco krótszą trwałością ochronną po pięcioletnim okresie
składowaniu nasion w porównaniu z preparatami komercyjnymi, zwłaszcza biotechnicznymi,
charakteryzowały się izolaty grzybów z rodzaju Trichoderma. Nasiona marchwi poddane
biokondycjonowaniu z użyciem wymienionych grzybów antagonistycznych po długoletnim
składowaniu,

odznaczały

się

niższą

zdrowotnością

w

porównaniu

z

innymi

biokondycjonerami, użytymi do traktowania nasion (tab.1).
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Tabela 1. Wpływ biokondycjonowania nasion marchwi na zasiedlenie mikoflorą po przechowaniu (%
zasiedlenia w stosunku do ogółu izolatów)
Rodzaj/gatunek
mikopatogena

Skuteczność ochronna biokondycjonowania nasion marchwi po 5 latach
przechowywania
Kontrola

Tytanit

EM

Promot

T. citrin

T.ovalist.

T. longi

91,0

55,0

52,5

49,0

62,8

60,5

61,5

2,9

1,4

1,5

1,8

2,0

2,2

1,9

4,8

2,6

2,3

2,9

3,3

3,5

3,5

9,5

5,6

6,2

7,0

7,5

7,3

7,8

Drechslera sp.

4,2

1,6

2,0

2,5

2,9

3,1

2,6

Fusarium sp.

2,1

0,8

0,6

1,0

1,4

1,5

1,5

Phoma sp.

1,6

0,5

0,5

0,5

0,8

0,9

1,0

0,8

1,2

1,9

1,5

1,5

1,1

1,8

Stemphyllium sp.

2,5

1,0

0,8

0,8

1,5

1,2

1,7

Aspergillus sp.

4,6

2,5

2,2

2,8

3,0

3,0

2,8

Cladosporium sp.

4,0

1,8

2,2

2,5

2,5

2,8

2,5

Trichoderma spp.

3,1

4,7

5,4

6,2

5,8

6,5

6,5

Gonatobotrys sp.

2,0

2,9

3,5

2,5

2,8

3,3

3,0

6,5

4,5

3,2

4,0

4,8

5,0

5,0

98,5

41,0

39,5

43,5

44,0

46,5

45,8

Alternaria
alternata
Alternaria dauci
Alternaria
radicina
Epicoccum
purpurascens

Trichothecium
roseum

Rhizopus
nigricans
Porażenie
nasion (%)

Rys. 1. Zdolność i dynamika kiełkowania biokondycjonowanych nasion marchwi po 5 latach przechowywania w
temperaturze 5°C
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Bardzo korzystnym zjawiskiem z punku widzenia zdrowotności przechowywanych
nasion było zwiększenie populacji grzybów antagonistycznych, między innymi z rodzaju
Trichoderma,

Gonatobotrys

i Trichothecium

roseum,

hamujących

wzrost

i rozwój

fitopatogenów zasiedlających spermosferę i spermoplanę nasion (tab.1). Jak wykazały
badania, pożyteczna mikoflora znajdowała korzystne warunki wzrostu w przechowywanych
nasionach,

poddanych

biokondycjonowaniu.

W

rezultacie

biokondycjonowane

i przechowywane przez pięć lat nasiona marchwi charakteryzowały się stabilnymi
parametrami kiełkowania oraz niskim zasiedleniem mikopatogenami. W testach wigorowych
prowadzonych w płytkach Phytotoxkit oraz kontrolowanych warunkach hal wegetacyjnych
odnotowano szybszy wzrost roślin w stadium juwenilnym w porównaniu z kontrolą (rośliny
otrzymane z nasion nie kondycjonowanych) (rys.2 A i B).

Rys.2.A. Dynamika wzrostu korzeni zarodkowych marchwi w płytkach Phytotoxkit i 2.B. siewek w podłożach
ogrodniczych

Uzyskane

wyniki

wskazują

na

możliwość

efektywnego

przechowywania

biokondycjonowanych nasion marchwi, uwilgotnionych do 35% w preparacie Tytanit oraz
preparatach mikrobiologicznych (EM i Promot) lub szczepach zawierających grzyby
antagonistyczne : Trichoderma ovalisporum, Trichoderma longibrachiatum i Trichoderma
citrin a następnie inkubowanych w temperaturze 20˚C przez 3 dni, wysuszonych do
wilgotności wyjściowej i przechowywanych w hermetycznie zamkniętych pojemnikach w
temperaturze 5°C. Wykazano, że stosowanie wybranych biokondycjonerów (grzybów z
rodzaju Trichoderma oraz preparatu Tytanit i EM) podczas przechowywania nasion,
umożliwia zachowanie wysokiej zdrowotności i wartości siewnej oraz stwarza możliwości
efektywnego składowania nasion.

4. Dyskusja
Z badań własnych i literatury wynika, że niekorzystnym aspektem kondycjonowania
nasion może być zwiększenie zasiedlenia nasion patogeniczną i saprofityczną mikoflorą.
Dlatego też do kondycjonowania przeznacza się nasiona o wysokiej zdrowotności, bądź łączy
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się z różnym skutkiem zabieg kondycjonowania z zaprawianiem chemicznym. W badaniach
własnych do uszlachetniania wykorzystano nasiona o niskiej zdolności kiełkowania i niskiej
zdrowotności, które poddano kondycjonowaniu z równoczesnym traktowaniem wybranymi
środkami biologicznymi oraz izolatami grzybów z rodzaju Trichoderma (biokondycjonerami).
W przeciwieństwie do zaprawiania chemicznego, zaprawianie biologiczne i równoczesne
kondycjonowanie, zwane biokondycjonowaniem (Callan i in. 1990), nie było do tej pory
szeroko badane. Często zdarza się, że poszczególni autorzy błędnie przypisują ten termin
procesom, podczas których nasiona są kondycjonowane, suszone i dopiero wtedy traktowane
mikroorganizmami (Conway i in. 2001, Mao i in. 1998). Badania nad biokondycjonowaniem
zainicjowały informacje o zwiększającym się podczas kondycjonowania zasiedleniu nasion
mikroflorą. Potwierdzili to liczni autorzy m.in. Petch i współpracownicy (1991), analizując
roztwory

osmotyczne

pod

kątem

ich

ponownego

wykorzystania

w

procesach

kondycjonowania na skalę przemysłową. Podobnie, badania nad dynamiką zmian populacji
mikroorganizmów w trakcie hydrokondycjonowania nasion w rotacyjnych cylindrach
wykazały intensywny wzrost populacji bakterii i grzybów podczas kondycjonowania i ich
przeżywanie na tym samym poziomie po wysuszeniu nasion. Na tej podstawie stwierdza się,
że podczas zabiegu biokondycjonowania mikroorganizmy antagonistyczne znajdą korzystne
warunki wzrostu i rozwoju (Warren., Bennett 1997; Wright i in. 2003), co wykazano w
przeprowadzonych badaniach. Badania wskazują również na zasadność stosowania
biokondycjonowania do ochrony nasion marchwi przed patogenami, podczas samego zabiegu
kondycjonowania, jak i podczas przechowywania nasion oraz poprawę i wyrównanie
wschodów roślin i ich wigoru. Wyniki są zgodne z uzyskanymi przez Harman i Taylor
(1988), którzy zaobserwowali, że traktowanie nasion ogórka i pomidora podczas
matrykondycjonowania różnymi szczepami grzyba Trichoderma harzianum przyspieszało
wschody roślin w glebie skażonej Pythium ultimum i gwarantowało szybszy wzrost siewek,
niż u roślin wyrosłych z nasion tylko kondycjonowanych oraz kondycjonowanych z
dodatkiem tiuramu. Dorna i współpracownicy (2005) łączyli osmo- i hydrokondycjonowanie
z zaprawianiem nasion cebuli fungicydami Penncozeb 80 WP i Apron 35 SD lub preparatem
biologicznym Promot. Autorzy wykazali, że same fungicydy

i w połączeniu z

ondycjonowaniem ograniczały występowanie grzybów w większym stopniu niż Promot. W
badaniach wykazano także, iż biokondycjonowanie nasion wymienionych gatunków znacznie
ograniczyło zasiedlenie nasion mikoflorą i nie miało negatywnego wpływu na zdolność
kiełkowania nasion przechowywanych, a wręcz zwiększało parametry ich jakości. Jest to
zbieżne z wynikami badań wielu autorów, m.in. Jensena i wspólpracowników (2004), którzy
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zaobserwowali, że biokondycjonowanie nasion marchwi z wykorzystaniem szczepu
Clonostachys rosea IK726 znacząco poprawiało zdrowotność nasion porażonych przez
Alternaria radicina i A. dauci, nie mając jednocześnie negatywnego wpływu na ich
kiełkowanie.

5. Wnioski
Łączenie zabiegu kondycjonowania z biologiczną osłoną nasion wpływa na
ograniczenie

rozwoju

mikoflory

podczas

kondycjonowania,

jak

również

podczas

przechowywania nasion.
Środki mikrobiologiczne (Promot i EM) oraz wybrane izolaty grzybów z rodzaju
Trichoderma stosowane jako biokondycjonery w uszlachetnianiu nasion marchwi, wykazują
krótszą trwałość i skuteczność ochronną podczas długoletniego przechowywania nasion niż
środki biotechniczne (Tytanit).
Zastosowanie preparatu Tytanit do biokondycjonowania nasion, zwiększa wartość
i trwałość przechowalniczą nasion, indukując odporność nasion na stresowe warunki
przechowania i infekcje.
Stosowanie wybranych biokondycjonerów (grzybów z rodzaju Trichoderma oraz
preparatu Tytanit i EM) podczas przechowywania nasion w opakowaniach hermetycznych,
umożliwia zachowanie wysokiej zdrowotności i wartości siewnej oraz stwarza możliwości
efektywnego składowania nasion.
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Ocena fizjologicznych, biologicznych i fizycznych metod uszlachetniania
nasion sałaty przeznaczonych do wysiewu na plantacjach ekologicznych
Regina Janas, Mieczysław Grzesik
Pracownia Nasiennictwa, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Regina Janas: Regina.Janas@inhort.pl
Streszczenie
Celem pracy była ocena skuteczności wybranych metod uszlachetniania nasion sałaty w poprawie ich jakości
i zdrowotności oraz możliwości ich zastosowania w ekologicznej produkcji nasiennej. W badaniach
uwzględniono metody fizjologiczne, biologiczne i fizyczne oraz opracowano parametry stosowania dostosowane
do specyfiki produkcji nasion sałaty z uwzględnieniem jej wymagań termicznych i agrotechnicznych.
Stwierdzono poprawę wartości siewnej i zdrowotności nasion sałaty odmiany Oleńka, przyspieszenie
kiełkowania nasion i wschodów roślin oraz wzrostu i rozwoju roślin sałaty, a także zawartości chlorofilu w
liściach. Najlepsze efekty ochronne uzyskano po biokondycjonowaniu nasion z wykorzystaniem
mikrobiologicznego środka Polyversum oraz preparatu biotechnicznego Apol-Humus. Perspektywiczną metodą
w aspekcie poprawy zdrowotności nasion sałaty okazała się traktowanie przed siewem pulsującymi falami
radiowymi lub naświetlanie światłem LED. Hydrokondycjonowanie nasion miało korzystny wpływ na dynamikę
kiełkowania, natomiast biofumigacja zwiększała zdolność kiełkowania nasion sałaty. Wyniki badań wskazują na
wysoką efektywność wybranych metod uszlachetniania i ich przydatność w optymalizacji ekologicznej
produkcji nasion sałaty.
Słowa kluczowe: nasiona, sałata, uszlachetnianie, zdrowotność, wartość siewna

Evaluation of physiological, biological and physical methods of lettuce seed
quality improvement used for sowing in organic production
Summary
The aim of the work was to evaluate the effectiveness of selected methods in quality and health improving of
lettuce seeds and the possibility of their use in organic seed production. Physiological, biological and physical
methods were included in the study, and application parameters adapted to the specificity of lettuce seed
production were taken into account, as well as their thermal and agrotechnical requirements. The used methods
improved the sowing and health value of lettuce seeds of the Oleńka variety, accelerated germination of seeds
and emergence of plants, as well as growth and development of lettuce plants and chlorophyll content in leaves.
The best protective effects were obtained after seed biopriming using Polyversum microbiological agent and
Apol-Humus biotechnical preparation. A prospective method in the aspect of improving the health of lettuce
seeds was also the presowing treatment with pulsed radio frequency or irradiation with LED light. Seed
hydropriming had a beneficial effect on germination dynamics, while biofumigation increased germination
capacity of lettuce seeds. The results of the research indicate high efficiency of selected methods of seed quality
improvement and their usefulness in optimizing lettuce organic production.
Key words: seeds, lettuce, refining, healthiness, sowing value

1. Wstęp
Jakość nasion jest jednym z podstawowych kryteriów uzyskania wysokich plonów
roślin. Nasiona o wysokiej jakości powinny kiełkować w 100%, być mało wrażliwe na stresy,
dobrze się przechowywać, wytwarzać rośliny szybko rozwijające się, nawet w niekorzystnych
warunkach środowiskowych oraz dobrze plonujące (Grzesik 2000). Produkcja nasion sałaty w
krajowych warunkach klimatycznych jest trudna i zawodna ze względu dużą wrażliwość tego
gatunku na przebieg pogody w czasie kwitnienia i zawiązywania nasion. Obfite deszcze w
tym okresie mogą prowadzić do braku zapylenia i nie zawiązywania się nasion oraz sprzyjać
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rozwojowi chorób infekcyjnych, co powoduje spadek jaości i plonów nasion sałaty
(Bąkowska 2000, Sokołowska 1985). Z kolei zbyt wysoka temperatura podczas wschodów
roślin, może powodować spoczynek nasion (termoinhibicja), uniemożliwiający kiełkowanie
Saini i in. 1989, Cantliffe 1991). W uprawach ekologicznych warzyw wymagane jest
stosowanie ekologicznych nasion, a więc nie tylko pochodzących z ekologicznej produkcji,
ale zaprawionych wyłącznie biologicznie, gdyż nie dopuszcza się stosowania chemicznych
środków ochrony roślin. Ograniczona dostępność biologicznych środków do zaprawiania
nasion, wymusza stosowanie kompleksowych metod uszlachetniania nasion celem poprawy
ich wartości siewnej, równomierności i szybkości wschodów oraz plonu roślin.
Celem badań była ocena skuteczności wybranych metod uszlachetniania nasion sałaty
w poprawie ich jakości i zdrowotności oraz możliwości wdrożenia w ekologicznej produkcji
nasiennej.
2. Materiał i metody
Badania przeprowadzono w Pracowni Nasiennictwa Instytutu Ogrodnictwa w
Skierniewicach na nasionach sałaty (Lactuca sativa L) odmiany Oleńka. W doświadczeniach
uwzględniono zróżnicowane metody uszlachetniania: fizjologiczne – hydrokondycjonowanie,
biologiczne – biokondycjonowanie i biofumigacja, fizyczne – traktowanie nasion światłem
LED oraz pulsującymi falami radiowymi. Hydrokondycjonowanie polegało na uwilgotnieniu
nasion do określonej pojemności wodnej, uniemożliwiającej wzrost zarodka, a następnie
inkubacja nasion w odpowiedniej temperaturze i czasie. Biokondycjonowanie polegało na
łączeniu zabiegu kondycjonowania z zaprawianiem biologicznym nasion. Zabieg ma na celu
ograniczenie populacji grzybów, które podczas samego zabiegu kondycjonowania rozwijają
się intensywniej. Do biokondycjonowania użyto preparatu mikrobiologicznego Polyversum
oraz biotechnicznego Apol-Humus. Biofumigację nasion wykonano poprzez traktowanie
nasion wodą nasyconą biofumigantami, pochodzącymi ze spalania roślin energetycznych
(topinamburu).
Wykonano badania w warunkach laboratoryjnych, szklarniowych i polowych. Uszlachetnione
nasiona wysuszono w laboratorium, na bibule filtracyjnej w 20 oC i 50-60% RH do
wilgotności wyjściowej i następnie oceniono ich wartość siewną metodami zalecanymi przez
ISTA - rutynowo stosowanymi w Pracowni Nasiennictwa IO w Skierniewicach:
wilgotność metodą suszarkową
dynamika i zdolność kiełkowania w 5 i 20oC
wschody siewek w kontrolowanych warunkach hal wegetacyjnych,
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wysokość roślin w warunkach laboratoryjnych, szklarniowych i polowych
zasiedlenie nasion i roślin mikoflorą patogeniczną, określenie składu gatunkowego mikoflory –
metodą pożywkową (pożywka PDA) i testu bibułowego (TB).
Doświadczenia w kulturach wazonowych miały na celu określenie skuteczności
stosowanych metod uszlachetniania na wzrost siewek i korzeni zarodkowych oraz wschody
roślin i ich zdrowotność w podłożach glebowych.
Wykonano :
● testy Phytotoxkit (wzrost siewek i korzeni zarodkowych),
● wysiew traktowanych nasion do podłoży glebowych w kontrolowanych warunkach hal
wegetacyjnych i szklarni,
● ocenę zdrowotności roślin w fazie juwenilnej.
Doświadczenia polowe
W doświadczeniach polowych prowadzona była ocena skuteczności uszlachetniania
nasion oraz środków biologicznych aplikowanych w uprawach sałaty odmiany Oleńka.
Doświadczenie założono w układzie bloków losowanych, w trzech powtórzeniach. Nasiona
sałaty ‘Oleńka’ wysiewano wprost do gruntu w rozstawie 45 x 30, po 10 nasion w rzędzie.
Parametry stosowane w poszczególnych metodach uszlachetniania zestawiono w tabeli 1. Po
zastosowaniu wymienionych metod uszlachetniania, nasiona poddano analizom jakości
(energia i zdolność kiełkowania, masa tysiąca nasion, wzrost korzeni i części nadziemnych w
teście Phytotoxkit) i zdrowotności (ocena jakościowego i ilościowego zasiedlenia nasion
mikoflorą), oceniono wschody roślin, ich wzrost i rozwój oraz zawartość chlorofilu w
liściach. Analizy jakości i zdrowotności nasion wykonano zgodnie z wymogami ISTA.
Energię i zdolność kiełkowania nasiona sałaty oceniono wysiewając nasiona na kiełkowniki
Jacobsena oraz w termostatach w dwóch różnych temperaturach: optymalnej 20oC oraz
suboptymalnej 5oC. Energię kiełkowania liczono po 4 dniach, zdolność kiełkowania po 7
dniach po uprzednim przechłodzeniu nasion (zgodnie z przepisami ISTA). Analizy
zdrowotności wykonano dwoma porównawczymi metodami: metodą testu bibułowego (TB)
i metodą sztucznych kultur (pożywkową). Metoda testu bibułowego polegała na wysiewie
nasion na bibuły filtracyjne w szalkach Petriego, a następnie inkubacji w termostatach w
temperaturze 20 oC przez 7 dób. Mikoflorę zasiedlającą nasiona identyfikowano do rodzaju
i gatunku przy pomocy mikroskopii świetlnej (mikroskop Leica). Metoda sztucznych kultur
polegała na wysiewie nasion na podłoża pożywkowe – pożywkę dekstrozowo-ziemniaczaną
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PDA i inkubacji w kontrolowanych warunkach fitotronu przez 7-12 dób. Izolowane z nasion
mikopatogeny identyfikowano analogicznie, jak w metodzie testu bibułowego. Określono
również procentowe porażenie nasion przez grzyby patogeniczne.
Tabela 1. Metody uszlachetniania nasion sałaty oraz parametry stosowania
Metody uszlachetniania

Parametry kondycjonowania
Wilgotność nasion (%)

Okres inkubacji

Kontrola

8,0

0h

Hydrokondycjonowanie

40,0

4h, 24h/20oC

40,0

4h, 24h/20oC

Naświetlanie lampami LED

40,0

4h, 24h/20oC

Biofumigacja (kondycjonowanie

40,0

4h, 24h/20oC

40,0

4h

Biokondycjonowanie

w

preparacie Polyversum i ApolHumus (1%)

nasion

w

wodzie

nasyconej

fumigantami)

Parametry traktowania PFR
Pulsujące Fale Radiowe

Oznaczenie

Napięcie

Częstotliwość

Okres

Czas trakt.

parametrów

prądu V

impulsów Hz

trwania MS

(minuty)

F1

25

4

20

30

F2

25

4

20

60

F3

5

2

10

120

3. Wyniki
Ocena jakości nasion
Przeprowadzone badania wskazały na możliwość poprawy wartości siewnej nasion
sałaty ‘Oleńka’ poprzez ich przedsiewne uszlachetnianie metodami fizjologicznymi,
biologicznymi i fizycznymi, które mogą być stosowane w ekologicznej produkcji roślin.
Zastosowane metody przedsiewnego uszlachetniania nasion korzystnie wpłynęły na dynamikę
i zdolność kiełkowania, wschody siewek oraz wzrost roślin, a także zawartość barwnika
fotosyntetycznego (chlorofilua+b) (rys 1-11). Najlepsze efekty ochronne uzyskano po
biokondycjonowaniu nasion z wykorzystaniem mikrobiologicznego środka Polyversum oraz
preparatu biotechnicznego Apol-Humus.
Ocena zdrowotności nasion
Analizy mikrobiologiczne kontrolnych (nie traktowanych) i uszlachetnianych nasion
sałaty odmiany Oleńka potwierdziły ochronne oddziaływanie preparatu Polyversum, użytego
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do

biokondycjonowania

nasion.

Uzyskano

redukcję

porażenia

nasion

grzybami

patogenicznymi z ponad 50% (kontrola – nasiona nie traktowane) do 12,6% (rys.1) Pozostałe
metody uszlachetniania odznaczały się także wysoką efektywnością w zakresie poprawy
zdrowotności nasion sałaty. W większości z nich otrzymano niemal 50% redukcję mikoflory
zasiedlającej nasiona w porównaniu z kontrolą (tab.2).
Tabela 2. Wpływ metod uszlachetniania na zasiedlenie nasion sałaty odmiany Oleńka mikoflorą (% w stosunku
do ogółu izolatów)
Metody uszlachetniania nasion
Kontrola

40/4 H2O

Polyversum

Mikoflora

Apol-

40/4 LED

Fumiganty

Humus
Zasiedlenie nasion mikoflorą (% w stosunku do ogółu izolatów)

Alternaria sp.

41,0

26,5

15,0

23,2

22,0

25,1

Ulocladium sp.

3,8

2,2

0,9

2,5

1,5

1,9

Botrytis cinerea

2,5

2,0

0,5

1,6

1,5

1,5

Fusarium sp.

1,5

0,8

0,0

1,0

0,8

1,0

Cladosporium sp.

3,5

1,4

0,5

2,0

2,0

2,4

Epicoccum purpurascens

4,0

1,8

1,3

2,5

1,0

2,0

Stemphyllium botryosum

2,5

2,0

0,5

1,5

1,0

1,6

Trichothecium roseum

1,3

0,6

0,0

1,2

0,5

1,0

Sclerotinia sclerotiorum

2,9

2,0

1,0

2,0

1,8

2,4

Verticillium sp.

1,5

0,9

0,0

0,9

0,5

0,7

Bipolaris sorociniana

1,8

1,0

0,4

1,0

0,6

1,0

Penicillium sp.

3,1

1,5

0,5

2,0

1,3

2,0

Rhizopus nigricans

3,0

3,0

0,8

2,0

1,5

2,2

Procent porażenia nasion sałaty przez
grzyby patogeniczne w zależności od
metod uszlachetniania
27%
24%

Kontrola
50,50%

40/4/H2O
Polyversum

24,50%

31%

Apol Humus
40/4/LED
Fumiganty

12,60%

Rys. 1. Wpływ metod uszlachetniania nasion sałaty odmiany Oleńka na ich zdrowotność

Badania przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, szklarniowych i polowych
wskazują na wysoką efektywność stosowanych metod uszlachetniania w aspekcie poprawy
jakości nasion (rys.1), przyspieszania kiełkowania (rys.2) oraz wschodów roślin (rys. 3-4).
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Wszystkie zastosowane metody uszlachetniania nasion pozytywnie wpłynęły również na
wzrost roślin (rys. 5-7) oraz zawartość chlorofilu i wymianę gazową w liściach (rys. 8-10).
Dynamika kiełkowania w 20°C

Liczba skiełkowanych
nasion (%)

Zdolność kiełkowania w 20°C
100
95
90
85
80
75
70
65
60

80

Liczba skiełkowanych
nasion (%)

100

Kontrola
40/4h H2O

60

40/4h Polyversum
40/4h Apol Humus

40

40/4h LED
20

40/4h Fumiganty

Kontrola
40/4h H2O
40/4h Polyversum
40/4h Apol Humus
40/4h LED

40/4h Fumiganty
1

0

3

5

7

9

11 13

Czas kiełkowania (dni)

Rys. 1. Wpływ 4-godzinnej inkubacji traktowanych nasion sałaty 'Oleńka' na zdolność kiełkowania w 20°C.
Rys.2. Wpływ 4-godzinnej inkubacji traktowanych nasion sałaty 'Oleńka' na dynamikę kiełkowania w 20°C.
100

Liczba siewek (%)

Liczba siewek (%)

100
80
Kontrola
40/4h H2O

60

40/4h Polyversum
40/4h Apol Humus

40

40/4h LED
40/4h Fumiganty

20

80
60

Kontrola
Fale 7/3 PFR 120/5

40

Fale 7/4 PFR 30/25
Fale 7/5 PFR 60/25

20

0

0

Rys.3 .Wpływ 4-godzinnej inkubacji traktowanych nasion sałaty 'Oleńka' na wschody siewek;
Rys.4. Wschody siewek po traktowaniu nasion pulsującymi falami radiowym
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40/4h H2O
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4

40/4h LED
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2
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12
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Kontrola

8

40/24h H2O

40/24h Polyversum

6
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40/24h LED

40/24h Fumiganty
2
0

17 dni od wysiewu 28 dni od wysiewu

Wysokość roślin (cm)
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10
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8
Kontrola

7/3 PFR 120/5

6

7/4 PFR 30/25
4

7/5 PFR 60/25

2
0

17 dni od wysiewu 28 dni od wysiewu

17 dni od wysiewu

28 dni od wysiewu

Wpływ 4-godzinnej (Rys. 5), 24-godzinnej (Rys. 6) inkubacji traktowanych nasion sałaty 'Oleńka' na wzrost roślin.
Rys. 7. Wpływ 4-godzinnej inkubacji i traktowania pulsującymi falami radiowymi nasion sałaty 'Oleńka' na wzrost roślin.
INDEKS ZAWARTOŚCI CHLOROFILU

INDEKS ZAWARTOŚCI CHLOROFILU

8

7
Kontrola

6

40/4h H2O

40/4H Polyversum

4

40/4h APOL-HUMUS

3

40/4H LED

2

40/4H Fumiganty

5

SPAD

SPAD

5

6

4
3
2

1

1

0

0

5
Kontrola
40/24h H2O
40/24H Polyversum
40/24h APOL-HUMUS
40/4H LED
40/24H Fumiganty

4

SPAD

7
6

INDEKS ZAWARTOŚCI CHLOROFILU

8

3
2

Kontrola
Fale 7/3 PFR 120/5

Fale 7/4 PFR 30/25
Fale 7/5 60/25

1
0

Wpływ 4-godzinnej (Rys.8), 24-godzinnej (Rys.9) inkubacji traktowanych nasion sałaty 'Oleńka' na zawartość chlorofilu w
liściach.
Rys.10. Wpływ 4-godzinnej inkubacji i traktowania pulsującymi falami radiowymi nasion sałaty 'Oleńka' na zawartość
chlorofilu w liściach.
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Ocena wzrostu siewek w zmodyfikowanych płytkach Phytotoxkit
Poprawa wartości siewnej nasion pod wpływem zastosowanych metod przedsiewnego
uszlachetniania skutkowała znacznym przyspieszeniem wzrostu korzeni zarodkowych
i siewek w teście Phytotoxkit, który jest uznanym i precyzyjnym wskaźnikiem wigoru nasion.
Najkorzystniej na wzrost siewek (podobnie, jak kiełkowanie) wpłynęła 4 godzinna inkubacja
nasion uwilgotnionych do 40% w wodzie (hydrokondycjonowanie) lub biokondycjonowanie
w wymienionych biopreparatach oraz traktowanie pulsującymi falami radiowymi a także
naświetlanie lampami LED. Korzystny wpływ na wzrost siewek miała również biofumigacja kondycjonowanie nasion w wodzie nasyconej biofumigantami, w których zawarte karrikiny,
ich analogi oraz inne substancje stymulowały procesy metaboliczne (rys. 11-16). Zgodnie z
najnowszymi światowymi badaniami, zastosowanie karrikin, i ich analogów (np. karrkinolid
KAR1) może być perspektywicznym kierunkiem w uszlachetnianiu nasion i mieć
zastosowanie w poprawie ich wartości siewnej. Jednakże ze względu na różną reakcję
gatunków a nawet odmian na ich różnorodne formy biofumigantów, skład i dawki, wdrożenie
do produkcji roślinnej wymaga przeprowadzenia wielu kompleksowych badań.
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Wpływ 4-godzinnej (Rys. 11), 24-godzinnej (Rys. 12) inkubacji traktowanych nasion sałaty 'Oleńka' na wzrost korzeni
zarodkowych w 20°C. Rys. 13. Wpływ 4-godzinnej inkubacji i traktowania pulsującymi falami radiowymi nasion sałaty 'Oleńka'
na wzrost korzeni zarodkowych.
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Wpływ 4-godzinnej (Rys. 14), 24-godzinnej (Rys. 15) inkubacji traktowanych nasion sałaty 'Oleńka' na wzrost siewek w
20°C. Rys. 16. Wpływ 4-godzinnej inkubacji i traktowania pulsującymi falami radiowymi nasion sałaty 'Oleńka' na wzrost
siewek.

4. Dyskusja
Zwiększający się areał upraw warzyw w systemach ekologicznych stwarza
konieczność optymalizacji ekologicznej produkcji nasion ze szczególnym uwzględnieniem
poprawy jakości i zdrowotności materiału siewnego oraz przyspieszenia kiełkowania nasion
i wschodów roślin. W związku z tym rośnie zainteresowanie różnorodnymi zabiegami
uszlachetniania nasion, ich doskonaleniem i wdrożeniem do produkcji (Dorna 2001). Kubala
i współpracownicy (2013) wskazują na strategiczną rolę kondycjonowania w uszlachetnianiu
nasion, Grzesik i współpracownicy (2012), Janas (2009, 2010, 2013), Janas i Grzesik (2005,
2016) podkreślają rolę biologicznych i fizycznych metod uszlachetniania w poprawie
wartości siewnej wybranych gatunków roślin ogrodniczych. Wyniki badań potwierdzają
korzystny wpływ kondycjonowania nasion sałaty na dynamikę kiełkowania nasion oraz
przyspieszenie i wyrównanie wschodów roślin. Podobne wyniki otrzymali Weges i in. (1991),
Szopińska (2001) oraz Szopińska i Tylkowska (2004). Biokondycjonowanie nasion przy
pomocy preparatu mikrobiologicznego Polyversum skutecznie hamowało rozwój grzybów
patogenicznych, rozwijających się podczas hydrokondycjonowania, na co wskazują także
Tylkowska i in. (2007), Ananthi i in. (2014), Halmer (2000). Pozytywne efekty stosowania
pulsujących fal radiowych na nasionach sałaty, wykazane w badaniach, potwierdzają badania
Grzesika i współpracowników (2017) po zastosowaniu ich do uszlachetniania nasion jabłoni.
Stosowana w badaniach biofumigacja to sposób zwalczania szkodników i patogenów za
pomocą trujących substancji stosowanych w postaci gazów i dymów (fumigantów). Ze
względu na ochronę środowiska odchodzi się od używania syntetycznych fumigantów na
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rzecz ich naturalnych odpowiedników. Polega ona na wykorzystaniu związków o działaniu
antybiologicznym, naturalnie występujących w roślinach. Substancje te nie tylko niszczą
niepożądane grzyby, bakterie i inne szkodniki, ale również korzystnie wpływają na
biologiczną jakość gleby, a przede wszystkim są bezpieczne w stosowaniu (Piekarska i in.
2010). Wyniki potwierdzają ochronne odziaływanie biofumigantów na mikoflorę zasiedlającą
nasiona sałaty, co skutkowało poprawą parametrów jakości nasion (energii i zdolności
kiełkowania).

5. Wnioski
1. Zastosowane metody przedsiewnego uszlachetniania nasion korzystnie wpływają na
dynamikę i zdolność kiełkowania nasion oraz ich zdrowotność w warunkach
suboptymalnych (5 i 15oC) i optymalnych (20oC), a także na wschody siewek i wzrost
roślin sałaty ‘Oleńka’.
2. Najbardziej efektywnymi proekologicznymi metodami uszlachetniania nasion sałaty
odmiany Oleńka było uwilgatnianie nasion do wilgotności 40% w wodzie destylowanej,
wodzie nasyconej biofumigantami lub w preparacie Apol-Humus lub zastosowanie
metod fizycznych: naświetlanie lampami LED bądź traktowanie pulsującymi falami
radiowymi i inkubacja nasion przez 4 godziny.
3. Prezentowane badania wskazują na korzystny wpływ pulsujących fal radiowych,
naświetlania lampami LED i kondycjonowania w wodzie nasyconej biofumigantami na
zdrowotność i wartość siewną nasion.
4.Opracowane metody i parametry osłony nasion sałaty takie, jak: hydrokondycjonowanie,
biokondycjonowanie, traktowanie światłem LED oraz pulsującymi falami radiowymi są
efektywnymi,

ekologicznymi

metodami

przedsiewnego

traktowania

nasion,

poprawiającymi ich wartość siewną, zdrowotność, przyspieszającymi kiełkowanie
nasion i wschody roślin oraz indukującymi ich odporność na choroby i stres w
początkowym stadium wzrostu. Z tego względu zaleca się je stosować w ekologicznej
produkcji roślin badanych gatunków.
5. Opracowane metody przedsiewnego traktowania nasion sałaty oraz osłony biologicznej,
pozwalają na uzyskanie wysokich standardów jakości nasion w uprawach ekologicznych,
które są wymagane w krajach UE (Dyrektywa Rady 202/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 w
sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw).
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Zlewnia rzeki Bystrej jako przykład wyżynnej zlewni rolniczej o wysokich
zdolnościach buforowych względem fosforu - studium przypadku
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Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
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Streszczenie
Fosfor (P) jest składnikiem, któremu w przyszłości zagraża niedobór w skali ogólnoświatowej. Właściwe nim
gospodarowanie i zapobieganie jego rozpraszaniu jest więc działaniem niezwykle istotnym. W pracy dokonano
oceny buforowych zdolności gleb zlewni Bystrej względem fosforu. W pobranych próbkach gleby oznaczono
m.in. zawartość fosforu dostępnego w wyciągu Mehlicha 3 oraz stopień wysycenia gleb fosforem (Psat) jako
miarę ryzyka wystąpienia strat fosforu. Psat wyznaczano wg równania: Psat = P/(Al +Fe)·100 %. Pomierzona
średnia zawartość P w próbkach gleby wynosiła 163,4 mg P/kg. Gleby o zasobności co najmniej średniej
stanowiły ponad 80% uzyskanych wyników. Jednocześnie, ponad 70% badanych prób było wysyconych
fosforem poniżej poziomu podwyższonego ryzyka strat P do środowiska wodnego Psat = 15%.
W świetle uzyskanych wyników własnych można wysnuć hipotezę, że gleby z obszaru zlewni Bystrej wykazują
bardzo wysoką wartość buforową względem fosforu, tj. wiążą aplikowany fosfor w rolnictwie wewnątrz profilu
glebowego, uniemożliwiając jego przedostawanie się do wód.
Słowa kluczowe: wysycenie gleb fosforem, straty fosforu, zlewnia rolnicza, zlewnia Bystrej

Bystra river basin as an example of a upland agricultural catchment with
high buffer capacity for phosphorus – a case study
Summary
Phosphorus (P) is an element that in the future is threatened by a scarcity on a global scale. Sustainable P
management and prevention of its dispersion is therefore a necessary action. The soil phosphorus saturation
(Psat) of the Bystra catchment soil was assessed. Soil samples were analyzed for available phosphorus and Psat
according to the equation: Psat = P / (Al + Fe) · 100%. The average P content in soil was 163.4 mg P/kg. Over
70% of the tested samples were did not reach the level of Psat = 15%, a level indicating increased risk of P losses
to the aquatic environment. It can be concluded that the soil in the Bystra basin show a very high buffer capacity
for phosphorus, in other words, soil binds P applied in agriculture within the soil profile, preventing it from
entering the waters.
Keywords: soil phosphorus saturation, phosphorus losses, agricultural catchment, Bystra catchment

1.

Wstęp
Fosfor (P) jako pierwiastek biogenny jest niezbędny do prawidłowego wzrostu

i plonowania roślin. Jako czynnik warunkujący ilość i jakość polonów stanowi obok azotu
główny składnik wnoszony na pola z nawozami. W glebach o odczynie obojętnym
i zasadowym, które wysycone są kationami II- i III- wartościowymi, oraz w glebach
zawierających związki wapnia w roztworze, zaaplikowany fosforan wapnia przechodzi w
fosforan dwu – i trójzasadowy. W glebach kwaśnych, o odczynie poniżej pH 5,5
zaaplikowane nawozy fosforowe reagują z wodorotlenkami glinu (Al) i żelaza (Fe) tworząc
nierozpuszczalne w wodzie i niedostępne dla roślin fosforany żelaza i glinu (Król 2012). O
naturalnej zasobności gleby w fosfor w głównej mierze stanowi zawartość tego składnika w
skale macierzystej, z której gleba została wytworzona. W Polsce ok 40% gleb charakteryzuje
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się wysoką i bardzo wysoką zasobnością fosforu (Jadczyszyn i in. 2013). Znaczny udział gleb
o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości fosforu może generować straty P do środowiska
wodnego.
Emisje fosforu do wód mogą stanowić poważne zagrożenie powodowane m.in.
eutrofizacją. Fosfor w wodach stymuluje wzrost alg i glonów do krytycznego punktu, kiedy to
z powodu braku tlenu wzrost materii organicznej zanika i następuje jej rozkład. Podczas
rozkładu materii organicznej następuje dalsze zużycie tlenu, co powoduje utratę
bioróżnorodności, degradację ekosystemów i szkody dla ryb i innych zwierząt wodnych,
włącznie z możliwością ich uduszenia. Dodatkowo, podczas rozkładu materii organicznej
powstają odory zmniejszające także wartość estetyczną, rekreacyjną i ekonomiczną
środowiska wodnego. Z wyżej wymienionych przyczyn, jak również mając na uwadze
globalny kontekst zasobów fosforu (fosfor jest składnikiem, któremu w przyszłości zagraża
niedobór w skali ogólnoświatowej), właściwe nim gospodarowanie i zapobieganie jego
rozpraszaniu jest więc działaniem koniecznym.
Celem poniższej pracy była ocena stopnia wysycenia fosforem gleb zlewni wyżynnej
rzeki Bystra w aspekcie strat fosforu do środowiska wodnego. W tym celu posłużono się
wskaźnikiem wysycenia gleb fosforem (Psat). Parametr ten informuje o ryzyku wystąpienia
strat fosforu do środowiska, jest znany w literaturze przedmiotu jako miara stopnia wysycenia
gleby fosforem i uwzględnia powinowactwo fosforu do glinu i żelaza przeważające w glebach
kwaśnych oraz do wapnia (istotne w glebach zasadowych).

2.

Materiał i metody

Opis badanej zlewni
Badania przeprowadzono na glebach zlewni Bystrej. Bystra jest bezpośrednim
dopływem Wisły o długości 33 km, w związku z czym jej dorzecze stanowi jednostkę
hydrograficzną II rzędu (Kod jcwp PLRW2000923899). Zlewnia ma powierzchnię 306,9km2,
a użytki rolne stanowią 73% jej powierzchni. Dorzecze Bystrej leży w obrębie dwóch
subregionów północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, zwanych Płaskowyżem
Nałęczowskim i Równiną Bełżycką. Charakterystycznym elementem rzeźby zlewni są różne
formy dolinne, doliny o dopływie stałym i doliny o dopływie epizodycznym. Dolin o
dopływie stałym jest zaledwie kilka, z których największa dolina Bystrej ma 35 km długości.
Dolina w odcinku ujściowym do Wisły wcina się do 35 m w margle i opoki wieku
kredowego. Nachylenia zboczy są na ogół duże, często ponad 15°, a w skrajnych przypadkach
osiągają nawet 40°. Zlewnia Bystrej ma typowo wyżynny charakter z przewagą gleb
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lessowych i dość urozmaiconą rzeźbą terenu, co sprawia, że aż 41% powierzchni zlewni
zagrożona jest erozją wodną powierzchniową w stopniu od średniego do bardzo silnego. Silna
podatność gleb lessowych na erozję i wysokie straty gleby z obszaru zlewni mogą więc
powodować również potencjalnie wysokie straty biogenów do wód, zwłaszcza fosforu,
związanego z cząstkami ilastymi gleb (Wawer 2015), co czyni ze zlewni Bystrej idealny
obiekt badawczy na potrzeby tej pracy.
Wyznaczenie punktów poboru prób
Kluczowe dla zapewnienia reprezentatywności otrzymanych wyników było właściwe
wyznaczenie miejsc poboru prób. Identyfikacji miejsc poboru próbki dokonano w oparciu o:
mapę glebowo-rolniczą w skali 1:25.000 w postaci wektorowej, cyfrowy model terenu
EUDEM o rozdzielczości przestrzennej 40 m oraz mapę CORINE Land Cover 2006 w postaci
wektorowej o skali referencyjnej 1:100000. Na ich podstawie wyznaczono jednostki
homogeniczne krajobrazowo (Land Homogenius Units LHU), zgodnie z podejściem
zaproponowanym przez Leip i in. (2008). Algorytm identyfikacji reprezentowanych miejsc
poboru prób glebowych przebiegał wg następującego schematu:
Wyznaczono udział poszczególnych form pokrycia terenu z mapy CORINE Land Cover
2006, powstałej na podstawie klasyfikacji nadzorowanej zdjęć satelitarnych, głównie z
satelity Landsat 7 dokonującego zdjęć z rozdzielczością 30 metrów. W analizie pominięto
następujące użytki: lasy, tereny zabudowane, komunikacja.
Dokonano kategoryzacji form rzeźby terenu, otrzymując mapę opartą o wskaźnik TPI
(Topographic Position Indeks), obejmującą 3 podstawowe klasy form terenu: doliny, stoki
i wierzchowiny. Wyodrębniono następnie klasy form pokrycia terenu zajmujące powyżej 1 %
powierzchni zlewni, utworzono z nich warstwę wektorową do dalszych analiz. Uzyskano w
ten sposób 75% pokrycie terenu zlewni. Brakujące 25% zostało uzupełnione przez
ekstrapolację najbliższego sąsiedztwa.
Dokonano przecięcia warstw źródłowych otrzymując przestrzenną bazę danych LHU,
charakteryzujących się następującymi cechami: użytkowanie terenu, kompleks przydatności
rolniczej, typ i gatunek gleby oraz położenie w rzeźbie terenu, które przedstawia Mapa1.
W ramach wyodrębnionej warstwy przestrzennej LHU wyznaczono procentowy dział
poszczególnych LHU a następnie w oparciu o ich procentowy udział w całej zlewni
wyznaczono odpowiadającą im liczbę prób.
W celu oceny zasobności gleby w fosfor oraz oceny wskaźnika Psat w 2017 r pobrano
próbki gleb (n=168) z warstwy ornej 0-30 cm.
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Mapa 1 Jednostki homogeniczne krajobrazowo w zlewni rzeki Bystra

Analizy chemiczne
W próbkach gleby oznaczono: skład granulometryczny, zawartość P, Al, Fe w
wyciągu Mehlicha 3, kategorię agronomiczną, węgiel organiczny, pH w KCl. Próbki gleby
poddano analizie w laboratorium Zakładu Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
IUNG-PIB.

Mapa 2 Lokalizacja punktów poboru prób w obszarze zlewni rzeki Bystra
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Skład granulometryczny gleb oznaczono metodą laserową na aparacie Mastersizer 2000,
interpretację

wyników

przeprowadzono

według

klasyfikacji

PTG

2008

[PTG

2009].Oznaczenie zawartości P, Al, Fe dokonano po ekstrakcji próbki glebowej wyciągiem
Mehlicha 3 wg podejścia Kęsik i in. (2015a) i oznaczeniu ekstraktów metodą atomowej
spektrometrii absorpcyjnej AAS. W celu oceny zdolności buforowych gleby wykorzystano
wskaźnik wysycenia gleb fosforem (Psat), wyznaczony wg równania:

𝑃𝑠𝑎𝑡 = 𝑃 ÷ (𝐴𝑙 + 𝐹𝑒) × 100%

gdzie zawartości fosforu, glinu i żelaza są wyrażone w milirównoważnikach. Aby wyznaczyć
wskaźnik Psat należy zawartości wyrażone w mg/kg gleby podzielić przez wskazane wartości
(Tabela 1) i podstawić do wzoru podanego powyżej.
Tabela 1. Wartość liczbowa milirównoważników glinu, żelaza i fosforu

Wartość

liczbowa Fe

milirównoważników

3.

55,85

Al

P

26,98

30,97

Wyniki
Zbiorcze wyniki uzyskanych analiz prezentują Rysunek 1 oraz Tabela 2. Pomierzona

średnia zawartość P w próbkach gleby wynosiła 163,4 mg P/kg. Wśród oznaczonych próbek
dominowały gleby o zasobności bardzo wysokiej (31,5%), należy zauważyć, że gleby o
zasobności co najmniej średniej stanowiły ponad 80% uzyskanych wyników. Jednocześnie,
ponad 70% badanych prób glebowych było wysyconych fosforem poniżej poziomu Psat =
15%, a ponad 90% poniżej poziomu 25%. Średnia zawartość węgla organicznego w badanych
próbkach wyniosła 0,9% (odpowiednio 1,6% próchnicy). Średnie pH w oznaczanych
próbkach wyniosło 5,6, a blisko połowa badanych prób (49%) charakteryzowała się pH
wyższym niż pH 6. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z danymi literaturowymi przy pH = 6
dostępne dla roślin jest już tylko 52% zastosowanego P, a wraz ze spadkiem wartości pH
spada również dostępność fosforu dla roślin. Na glebie o niskim pH fosfor zostaje silnie
związany z cząsteczkami gleby i razem z nimi może być wyniesiony na drodze spływu
powierzchniowego do wód.
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Rysunek 1. Przynależność próbek glebowych do poszczególnych klas zasobności gleby w fosfor przyswajalny
oznaczony metodą Mehlich 3 (klasyfikacja za: Kęsik i in. 2014).

Tabela 2 Charakterystyka próbek glebowych pobranych ze zlewni rzeki Bystra (n= 168)

Parametr

Corg

Próch.

pH

Al

Fe

P

Psat

średnia arytmetyczna

0,9

1,6

5,8

883,6

309,2

163,4

15,3

mediana

0,9

1,5

5,9

929,2

297,3

144,2

12,0

min wart

0,4

0,7

3,7

11,6

108,9

14,3

2,3

max

3,9

6,7

7,9

1607,0

594,6

664,2

147,8

odchylenie standardowe

0,4

0,7

1,1

304,7

82,0

97,8

15,5

4.

Dyskusja

Jednostkowe straty fosforu
Gleba stanowi rezerwuar fosforu nagromadzonego w wyniku naturalnych procesów
przeobrażenia skały macierzystej jak i w wyniku celowej działalności człowieka (m.in.
stosowania nawozów naturalnych i mineralnych). Wśród najczęściej występujących form
fosforu możemy wskazać min. mineralne i organiczne związki P w roztworze glebowym,
trudno-rozpuszczalne formy związane z żelazem, glinem czy wapniem, słabo związane z fazą
stałą gleby, związane przez minerały ilaste i związki próchnicze oraz nierozpuszczalne
związki organiczne jak próchnica glebowa czy biomasa glebowa (Sharpley, 1995; Potarzycki
2003).
Szacuje się, że tylko niewielki ułamek (2-10%) glebowej puli fosforu jest dostępny dla roślin
(Pdost.), z czego zaledwie 1% jest łatwo przyswajalny. Pozostała część zakumulowanego w
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glebie fosforu, po przekroczeniu pojemności buforowej gleby może zostać rozproszona do
wód. Wśród badanych próbek gleby dominowały te o zasobności co najmniej średniej, co
wskazuje na obecność dużej puli fosforu dostępnego dla roślin, a więc również podatnego na
wymywanie. Igras i Fotyma wskazali trzy główne drogi strat fosforu, są to: pobranie przez
rośliny, spływ powierzchniowy i wymywanie z gleb (Igras i Fotyma 2012).
Wyniki badań monitoringowych dotyczące ilości fosforu wynoszonego ze zlewni Bystrej,
przeprowadzone w IUNG-PIB (niepublikowane), wskazują, że całkowity odpływ fosforu ze
źródeł obszarowych (rolnictwo) z terenu zlewni wyniósł w 2017 r 980 kg P/rok. Jest to ilość
stosunkowo niewielka i odpowiada średnim stratom fosforu rzędu 0,033 kg P/ha/rok, a po
przeliczeniu na emisje fosforu z 1 hektara użytków rolnych (UR) odpowiednio 0,045
P/ha/rok.

Uzyskane

wyniki

korespondują

z

doniesieniami

Djodic

i in.

(2004).

W kontrolowany doświadczeniu oceniali oni straty fosforu z pięciu rodzajów gleb w
kolumnach o nienaruszonej strukturze. Zaobserwowane przez cytowanych badaczy straty
fosforu całkowitego na drodze wymywania wynosiły 0,03 – 1,09 kg/ha/rok (Djodic i in.
2004). Straty P zaobserwowane z gleb zlewni Bystrej są więc zbliżone do najniższych
wartości zaobserwowanych w tym kontrolowanym doświadczeniu strat.
Oceny istotności strat fosforu z gleb zlewni Bystrej można dokonać jednak dopiero w
kontekście znajomości ładunku wprowadzanego fosforu. Wg Kopińskiego i Jurgi (2016)
średni ładunek P (nawozy mineralne +nawozy naturalne) wnoszony na 1 ha UR w
województwie lubelskim w latach 2012-2014 wynosi 17,2 kg P/ha UR. Wg danych GUS-u
(2018) zużycie fosforu w województwie lubelskim z nawozów fosforowych w roku
gospodarczym 2016/2017 (w którym realizowano omawiane tu badania) wyniosło 14,2 kg
P/ha UR. Porównując wyznaczony poziom strat fosforu z 1 hektara UR z wniesionym
ładunkiem fosforu (dla dwóch rozpatrywanych przypadków) uzyskamy poziom strat
wynoszący odpowiednio 0,26 oraz 0,32% wniesionego fosforu! Należy mieć ponadto na
uwadze, że straty te obserwuje się w zlewni o glebach silnie podatnych na erozję (Wawer
2015). Fosfor wnoszony na UR nie jest więc tracony do wód, ale ulega wiązaniu w glebie.
Zgodnie z danymi literaturowymi, w glebach o pH powyżej 5 (jakie dominują w zlewni
Bystrej) w glebie najbardziej intensywnie zachodzi wiązanie fosforu przez obecne w niej
tlenki glinu i wapnia, a także minerały ilaste i amorficzne (Sapek 2014).
Jakość wody
Innym aspektem oceny poziomu strat jest odniesienie zaobserwowanych zawartości
fosforu oraz Psat w glebie do stanu wód rzeki Bystra. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
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Środowiska w Lublinie w ramach programu badań monitoringowych jednolitych części wód
powierzchniowych dokonał w 2016 r badań stanu jakości wód Bystrej w profilu
zamykającym rzekę – profil Bochotnica (WIOŚ 2018). Średnia zawartość fosforu ogólnego
(n=8) w profilu zamykającym zlewnię wyniosła 0,20 mg P/l. Zgodnie z kryterium zawartym
w Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. nr 241, poz. 2093),
zaobserwowane w Bystrej zawartości P w wodach nie generują ryzyka wystąpienia
eutrofizacji spowodowanej nadmiernymi emisjami fosforu. Co więcej, zgodnie z
obowiązującą klasyfikacją stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Rozp. MŚ Dz.U.
2016 r., poz. 1187) pod względem zawartości fosforu ogólnego Bystra należy do II klasy
czystości wód.
Należy ponadto wyjaśnić, że w 2016 roku nastąpiły istotne zmiany w sposobie klasyfikacji
jakości wód powierzchniowych. Dotychczasowy system jednolitych wartości granicznych
klas dla wszystkich wód płynących został zastąpiony nowym. Dla przeważającej większości
wód (w tym rzeki Bystra) spowodowało to zaostrzenie kryteriów klasyfikacji, stąd ocena
elementów fizykochemicznych w wielu przypadkach mogła się obniżyć w stosunku do
poprzednich lat mimo braku rzeczywistej zmiany w mierzonych stężeniach substancji
zanieczyszczających.

Wysycenie gleb fosforem
Rozważając w dalszej kolejności zdolności buforowe dorzecza Bystrej w stosunku do
fosforu posłużono się wskaźnikiem Psat, który wyraża zdolność gleby do wiązania fosforu z
jonami glinu, żelaza i wapnia. Jest to podejście szeroko stosowane w literaturze przedmiotu.
Wśród przebadanych próbek dominowało wysycenie fosforem poniżej poziomu 15%, który to
przez niektórych badaczy jest już uważany za poziom podwyższonego ryzyka znaczących
strat fosforu do środowiska wodnego (Carter, Gregorich 2008). Nieco wyższe wartości
graniczne przywołują Pautler i Sims (2000), którzy, bazując na dokonanym przeglądzie
literatury, konkludują, że o podwyższonym ryzyku strat P do wód świadczyć może wysycenie
gleby fosforem na poziomie 25-40 % (Pautler i Sims 2000). Zbieżne wyniki w badaniach w
warunkach polskich uzyskali Kęsik i in. (2015b). W próbach gleby pobranych w ramach
monitoringu azotanów realizowanego w Polsce w 2012r. ustalali bezpieczną dla środowiska
wartość Psat w oparciu o optymalny dla wzrostu roślin poziom zawartości aktywnej formy P
w wyciągu 0,01M CaCl2 (0,6-0,8 mg P/l). Wyznaczając zależność regresyjną dowiedli oni, że
przekroczenie poziomu Psat = 25% wysycenia gleby należy uznać za nieuzasadnione z
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punktu widzenia potrzeb nawożenia roślin a zatem również stwarzające podwyższone ryzyko
strat P do wód. Wśród badanych próbek ze zlewni Bystrej zaledwie 10 % przypadków
wykazywało podwyższone ryzyko strat P do wód.

5.

Wnioski
W świetle uzyskanych wyników własnych: stosunkowo wysokich zawartości fosforu

dostępnego w glebie, znikomych strat jednostkowych fosforu mimo wysokiej podatności gleb
na erozję, jak również w kontekście niskiego wysycenia gleb fosforem można wysnuć
wniosek, że gleby z obszaru zlewni Bystrej wykazują bardzo wysoką zdolność buforową
względem fosforu, tzn. wiążą fosfor aplikowany w rolnictwie wewnątrz profilu glebowego,
uniemożliwiając jego przedostawanie się do wód. Powyższy wniosek zdają się potwierdzać
przytoczone wyniki badań zawartości fosforu w rzece Bystrej. Wraz z upływem czasu
i postępującym nagromadzaniem fosforu może nastąpić wysycenie miejsc sorpcji P w glebie
a w jego następstwie znacząca emisja fosforu do wód, nieskorelowana z doraźnie
stosowanymi dawkami fosforu. Aby uniknąć tego zagrożenia w przyszłości niezbędna jest
zrównoważona gospodarka nawozowa, dostosowana do realnych potrzeb pokarmowych
uprawianych roślin.
Pracę wykonano w ramach realizacji umowy z Narodowym Centrum Nauki - Projekt
Evaluate P, nr umowy 2014/15/N/ST10/05162.
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Fitoplazmy- organizmy stanowiące zagrożenie dla roślin
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Streszczenie
Fitoplazmy to bakterie zaliczane do klasy Mollicutes. Pozbawione są ściany komórkowej i otoczone pojedynczą
błoną. Do swojego rozwoju potrzebują dwóch żywicieli, roślin oraz owadów z rzędu Hemiptera. Bakterie
fitoplazmatyczne produkują specyficzne białka, zwane efektorami, które oddziaływają na funkcjonowanie oraz
morfologię roślin. Rośliny porażone przez fitoplazmy są zdeformowane, skarłowaciałe, z kwiatami
zamienionymi w liście, czyli fyllodia oraz z nadmierną liczbą pędów, tzw. czarcie miotły. Mają również
zdolność oddziaływania na owady. Nie można ich hodować in vitro, dlatego identyfikacja jest utrudniona. Do
tego celu wykorzystywane są m. in. metody molekularne z odpowiednimi starterami, metody serologiczne oraz
barwienia fluorescencyjne. Jest to grupa najmniej poznanych organizmów, których znaczenie w ostatnich latach
rośnie.
Słowa kluczowe: fitoplazma, żywiciel, wektor, efektory, identyfikacja

Phytoplasma- organisms posing health hazards to plants
Summary
Phytoplasmas are bacteria classified as Mollicutes. They are cell wall-less and surrounded by a single membrane.
The organizm need to the development two hosts, plants and insects in the Hemiptera. The phytoplasma bacteria
produce specific proteins, called effectors, that affect the functioning and morphology of plants. Plants infested
with phytoplasmas are deformed, stunted, with flowers turned into leaves, i.e. phyllodes and with excessive
number of shoots, so-called devil broom. They also have the ability to affect insects. They can not be grown in
vitro, so identification is difficult. For this purpose, among others, molecular methods with appropriate primers,
serological methods and fluorescent staining. It is a group of the least known organisms whose importance has
been growing in recent years.
Keywords: phytoplasma, host, vector, effectors, identification

1.

Wstęp
Fitoplazmy to

endobiotyczne

bakterie,

należące

do

klasy

Mollicutes.

Te

prokariotyczne organizmamy zaliczane są do jednych z najmniejszych organizmów wolno
żyjących, o rozmiarach 200-800 nm. Komórki bakterii otoczone błoną składającą się z trzech
warstw i nie posiadają ściany komórkowej. Cechuje je pleomorfizm (Lee i in. 2000).
Fitoplazmy umiejscawiają się głównie w rurkach i komórkach sitowych roślin i tą drogą
swobodnie rozprzestrzeniają się po roślinie. Zakażenie roślin bakteriami jest trwałe i trudne
do zwalczenia. Mogą wystąpić na każdym gatunku roślin, przyczyniając się do utraty plonu
oraz pogorszenia cech jakościowych ważnych upraw na świecie. Ponieważ są to organizmy
termolubne, a ocieplenie klimatu sprzyja rozwojowi wektorów, rośnie znaczenie chorób
powodowanych przez fitoplazmy (Maejima i in. 2014).
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2.

Rozwój
Fitoplazmy do rozwoju potrzebują dwóch gospodarzy, rośliny oraz wektora. Grupę

wektorów stanowią owady z rzędu Hemiptera, głównie skoczki i miodówki. Podczas
żerowania owady pobierają bakterie wraz z sokiem roślinnym za pomocą aparatu kłującossącego (Pagliari i in. 2016).
W zależności gatunku rośliny, koncentracji i lokalizacji szczepu bakterii w jej
tkankach i gatunku owada, pobranie odpowiedniej ilości fitoplazm zajmuje wektorowi od
kilku minut do nawet kilkunastu dni. Wraz z sokiem patogen przenika do komórek jelita
środkowego, gdzie intensywnie się namnaża i infekuje tkanki wyścielające jelito. Następnie
przedostaje się do hemolimfy, skąd trafia do gruczołów ślinowych. Bakterie w czasie
inkubacji namnażają się w śliniankach. Po przekroczeniu progu infekcyjnego owady
wprowadzają fitoplazmy do kolejnych roślin. W języku angielskim ten etap określany jest
karmieniem inokulacyjnym. Istnieje możliwość przenoszenia przez owady kilku gatunków
fitoplazm jednocześnie. (Christensen i in. 2005; Olivier i in. 2009; Sugio i in. 2011).

3.

Zmiany roślin
Fitoplazmy są to obligatoryjne pasożyty. Swobodnie mogą rozprzestrzeniać się po

wnętrzu rośliny, wykorzystując układ naczyniowy roślin, głównie floem. Bardzo rzadko te
bakterie znajdowane są w miękiszu roślin. Przemieszczają się przez pory płytek sitowych.
Jednym z efektów działania bakterii jest akumulacja skrobi w komórkach liści i łodygi, co
wpływa na zmniejszenie jej obecności w korzeniach a w konsekwencji słabszy ich rozwój.
Fitoplazmy dezorganizują wytwarzanie kambium, przez co łyko jest mniej widoczne. W
obrębie rurek sitowych ma miejsce nadmierna produkcja kalozy, która powoduje ich
zatykanie. Ograniczony jest przepływ składników odżywczych w roślinie oraz wytwarzania
chlorofilu. Komórki łyka stają się drobne z powodu zbyt szybkiego podziału lub ulegają
hipertrofii, następnie dochodzi do nekrozy łyka. Bakterie utrudniają procesy gojenia ran.
Efektem

zaburzeń

procesów

fizjologicznych

są

różnego

rodzaju

zmiany

morfologiczne. Na roślinach widoczne są chlorozy lub zmiany zabarwienia koloru
fioletowego, czerwonego lub żółtego, które mogą przypominać niedobory składników
pokarmowych lub uszkodzenia po zabiegach herbicydowych.
Dodatkowo mogą występować zaburzenia w równowadze hormonalnej roślin. Jednym
z charakterystycznych objawów chorób fitoplazmatycznych jest powstawanie fyllodiów.
Płatki kwiatów zamieniają się w struktury przypominające liście. Zmniejsza się ilość pyłku
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lub nie jest wytwarzany. Zniekształcone kwiaty nie wytwarzają nasion lub są zdeformowane
i posiadają niską zdolność kiełkowania, dodatkowo bakterie fitoplazmatyczne są w stanie w
nich przetrwać i w ten sposób przedostać się do kiełkującej rośliny.
Jednym z symptomów obecności fitoplazm jest proliferacja pędów. Jest to zjawisko
wytwarzania z jednego punktu tkanki twórczej nadmiernej liczby pędów. Efektem tego jest
powstawanie tzw. czarcich mioteł, które z łatwością można odróżnić od pozostałych,
zdrowych pędów (Nicolaisen 2001; Wojciechowski, Błoch 2006; Bertaccini, Duduk 2009;
Olivier i in. 2009).

4.

Efektory
W roślinach porażonych przez fitoplazmy znajdują się specyficzne białka. Są to

efektory, czyli cząsteczki wydzielane przez patogen, które wpływają na strukturę oraz funkcję
komórek rośliny. Są odpowiedzialne za zmiany zachodzące w żywicielach. (Hogenhout i in.
2009; Sugio, Hogenhout 2012). Białka ingerują w rozwój rośliny oraz jej oddziaływanie z
wektorami, któremu zapewniają skuteczne rozprzestrzenianie się na nowych żywicieli.
Fitoplazmy wydzielają efektory do cytoplazmy z wykorzystaniem szlaku sekrecyjnego II
(Hogenhout, Loria 2008). Następnie przedostają się do różnych organelli komórki.
U roślin zasiedlonych przez fitoplazmę żółtaczki astra występują białka SAP. Efektor
SAP11 odpowiedzialny jest za rozlokowanie komórek roślinnych. Powoduje wystąpienie
proliferacji pędów oraz zniekształceń liści. W jego obecności ilość kwasu jasmnowego obniża
się, co powoduje wzrost podatności na żerowanie owadów. Powstawanie liściastych tworów
w miejscu płatków kwiatowych, czyli fyllodia inicjowane jest przez SAP54. Inny efektor
TENGU wpływa na powstawanie czarcich mioteł oraz karłowaty pokrój (Win i in. 2012;
Sugio i in. 2014; Tan in. 2016).

5.

Przenoszenie fitoplazm
Przenoszenie fitoplazm przez owady jest główną drogą ich rozprzestrzeniania.

Zdolność tą posiadają także rośliny pasożytnicze. Przykładem jest kanianka Cuscuta spp.,
która

jest

pasożytem

obligatoryjnym

powszechnie

występującym

w

regionach

umiarkowanych i tropikalnych. Bakterie do wnętrza kanianki przedostają się przez haustoria.
W czasie inkubacji intensywnie się namnażają, następnie przenikają do zdrowych roślin
również za pomocą ssawek. Ten sposób transmisji fitoplazm wykorzystywany jest w
badaniach laboratoryjnych dotyczących biologii tych bakterii oraz ich nowych żywicieli
(Azadvar i in. 2011; Přibylová, Špak 2013).
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Najmniej poznaną drogą przenoszenia fitoplazm są nasiona. Przez długi czas uważano
to za niemożliwe, ponieważ w połączeniach z nasionami nie ma rurek sitowych. Inną kwestią
jest to, że rośliny porażone przez fitoplazmy rzadko wytwarzają nasiona, z powodu
powstawania fyllodiów. Akumulacja fitoplazm w nasionach jest możliwa jeśli infekcje będą
dokonane dopiero po kwitnieniu. Pierwsze informacje o tym sposobie rozprzestrzeniania
pojawiły się w badaniach Khan i in. (2002) nad lucerną. Zwolińską i in. (2012)
zidentyfikowali fitoplazmę stołburu w nasionach grochu. Obecność bakterii zaobserwowano
również w nasionach rzepaku ozimego, pomidora oraz kukurydzy (Calari i in. 2011).

6.

Oddziaływanie na owady
Fitoplazmy oprócz zmian jakie powodują u roślin żywicielskich, mogą wpływać na

zachowanie i procesy życiowe owadów. Obecność bakterii może niekiedy przedłużać życie
wektorów oraz korzystnie oddziałuje na ich płodność. Zainfekowane owady lepiej
przystosowują się do niekorzystnych warunków środowiska oraz wykazują większą
aktywność

podczas

oblotów.

Istnieją

również

doniesienia,

że

obecność

bakterii

fitoplazmatycznych negatywnie bądź wcale nie wpływa na aktywność owadów (Hogenhout
i in. 2008; Tomkins i in. 2018).

7.

Metody identyfikacji
Fitoplazmy nie są łatwe do wykrycia. Jest to związane z nierównomiernym ich

rozmieszczeniem w roślinie. Koncentracja bakterii w różnych organach lub tkankach rośliny
jest zmienna i może być na bardzo niskim poziomie. Dlatego brak bakterii w pobranych do
badania fragmentach żywiciela nie musi być tożsamym z brakiem patogenu. Jest to duży
problem diagnostyczny, szczególnie w badaniach zdrowotności roślin wieloletnich np. drzew.
Z kolei biotroficzny tryb życia bakterii uniemożliwia ich hodowanie in vitro.
Nowoczesne metody diagnostyczne umożliwiają lub ułatwiają jednak identyfikację fitoplazm.
Znaczącą role w klasyfikacji bakterii fitoplazmatycznych w roślinach i owadach odegrało
wprowadzenie badań molekularnych, w szczególności metod opartych na analizie sekwencji
16S rRNA. Uzyskane do analizy DNA stanowi mniej niż 1% całkowitego materiału
genetycznego roślin, dlatego musi być najlepszej jakości, niezanieczyszczone. Pierwszym z
etapów jest ekstrakcja DNA z porażonej rośliny lub wektora. Następnie uzyskany materiał
genetyczny jest namnażany. W celu określenie sekwencji nukleotydów przeprowadza się
sekwencjonowanie. Końcowym etapem jest analiza RFLP lub nested PCR (Davis, Sinclair
1998; Melamed i in. 2003; Delić 2012; Zamharir 2017, Mahrous 2018).
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Zastosowana łańcuchowa reakcja polimerazy, czyli PCR, polega na powielaniu wybranych
fragmentów DNA podczas wielu cyklów w termocyklerze oraz z dodatkiem odpowiednio
dobranych starterów. Startery są to fragmenty kwasu nukleinowego zawierającego do kilkuset
nukleotydów, które są komplementarne w stosunku do amplifikowanego DNA. Zawierają
informacje o wielkości kopiowanego fragmentu oraz jego lokalizacji. Po zakończeniu
powielania materiał genetyczny zostaje rozdzielony podczas elektroforezy na żelu
agarozowym. Uzyskany obraz rozdziału substancji w polu elektrycznym po utrwaleniu jest
porównywany z wzorcem (Lorenz i in. 1995; Lee i in. 1998).
W celu ustalenia sekwencji nukleotydów w badanym materiale stosuje się
sekwencjonowanie. W badaniu wykorzystywana jest polimeraza DNA, która umożliwia
skopiowanie fragmentu jednoniciowego. Odpowiednio dobrany starter jest komplementarny
do DNA w miejscu startu sekwencjonowania. Uzyskana sekwencja DNA zostaje
wprowadzona do odpowiedniego programu komputerowego. Zawarta w nim baza sekwencji
umożliwia odnalezienie gatunku fitoplazmy, która poraziła roślinę (Zwolińska i in. 2011).
Równie często stosowaną metoda identyfikacji fitoplazm jest badanie polimorfizmu
długości fragmentów restrykcyjnych. Enzymy restrykcyjne przecinają DNA w miejscach
sekwencji

charakterystycznych

dla

zastosowanego

enzymu.

Większą

wrażliwością

charakteryzuje się nested-PCR. Jest to technika amplifikacji składająca się z dwóch etapów.
W pierwszym uzyskiwany jest produkt, który służy jako matryca w drugim etapie. Stosowane
są dwa rodzaje starterów. Uniwersalne startery wykorzystywane są podczas pierwszej
amplifikacji. W drugiej rundzie stosowane są startery specyficzne dla konkretnych grup
fitoplazm (Zwolińska i in. 2011; Zwolińska i in. 2017).
Przeprowadzenie identyfikacji molekularnej związane jest z wysokim kosztem. W
związku z tym analiza obecności fitoplazm możliwa jest też dzięki zastosowaniu metod
histologicznych, które charakteryzują się niskim kosztem, są łatwe i szybkie w wykonaniu.
Ich skuteczność jest zależna od stężenia bakterii w badanym materiale. Do badań porażonych
organizmów służy barwienie Dienes’a oraz DAPI. Obie te metody wykorzystują barwniki
fluorescencyjne, które wybarwiają komórki bakterii fitoplazmatycznych. Obserwacja
fragmentów roślin oraz owadów pod kątem obecności fitoplazm wymaga wcześniejszego
utrwalenia oraz zabarwienia. Uzyskany obraz pozwala na zaobserwowanie morfologicznych
cech bakterii. W metodach histologicznych początkowo stosowane było tylko barwienie
Dienes’a. Materiał do badań pobierany był z miejsca, w którym widoczne były
zniekształcenia. Po zabarwieniu pod mikroskopem komórki fitoplazm wybarwiały się na
kolor niebieski. W przypadku tej metody inne elementy również mogły być odbarwiono na
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różne odcienie niebieskiego. Dlatego barwienie Dienes’a uważane jest za metodę mało czułą.
Z kolei później wprowadzone barwienie DAPI uważane jest za bardziej dokładne. Cząsteczki
fitoplazm są bogate z pary zasad AT, a GC występują na niskim poziomie. Barwnik DAPI
wchodzi w reakcję z parą zasad AT, dając obraz niebieskiej barwy. Z komórkami bakterii
wykazuje silną fluorescencję, dlatego jest powszechnie stosowany w mikroskopii
fluorescencyjnej (Andrade i in. 2013; Buxa i in. 2016).

8.

Podsumowanie
Fitoplazmy to najmniej poznane do tej pory organizmy. W ostatnich kilkunastu latach

coraz szerzej prowadzone badania tych bakterii pozwoliły na dostarczenie nowych informacji
na temat ich biologii. Identyfikacja molekularna umożliwiła scharakteryzowanie nowych
gatunków bakterii. Badania nad zmianami zachodzącymi w gospodarzach muszą być
kontynuowanie, aby móc określić wpływ bakterii fitoplazmatycznych na rozwój żywicieli.
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Abstract
Of all elements influencing the development and yielding of plants, nitrogen is the most important. It is the basic
component of protein and participates in important processes occurring in the plant. For this reason, its
deficiency negatively affects the growth of plants. An important element of the nitrogen cycle in nature is its
uptake by plants. The effectiveness of nitrogen uptake depends on the biological processes taking place in the
soil. The most important one is the process of mineralization (ammonification) of organic matter to the
ammonium form and subsequent oxidation (nitrification) to the nitrate form. The mineral nitrogen occurs in the
soil, mainly in the form of nitrate (NO3-) and ammonium (NH4+). In the form of nitrate, nitrogen is adsorbed on
the surface of the soil’s particles to the minimal extent; it is very mobile, therefore prone to leaching. The direct
emission of NH3 occurs only after fertilisers containing nitrogen in the form of ammonium (NH 4+) and
containing nitrogen in the form of amide (NH2–), which quickly undergoes the change nto the form of
ammonium, are applied. Nitrogenous compounds negatively affect the environment, impacting the quality of
surface and underground waters, the change of the biological relations in the soil, and the pollution of the
environment. Therefore, it is necessary to improve the efficiency of nitrogen utilization. An alternative to
conventional nitrogen fertilizers may be intelligent fertilizers, which are characterized by a slowed nitrogen
release, consistent with the demand of plants for this component.

Inteligentne nawozy azotowe w produkcji roślinnej
Streszczenie
Spośród wszystkich pierwiastków mających wpływ na rozwój oraz plonowanie roślin, największe znaczenie ma
azot. Jest on podstawowym składnikiem białka oraz bierze udział w ważnych procesach zachodzących w
roślinie. Z tego powodu, jego niedobór negatywnie wpływa na wzrost roślin. Ważnym elementem obiegu azotu
w przyrodzie stanowi jego pobieranie przez rośliny. Efektywność pobierania azotu uzależniona jest od procesów
biologicznych zachodzących w glebie. Do najważniejszych należy proces mineralizacji (amonifikacji) materii
organiczne do formy amonowej, a następnie utleniania (nitryfikacji) do formy azotanowej. Azot mineralny
występuje w glebie, głównie w postaci azotanowej (NO3-) oraz amonowej (NH4+). W postaci azotanowej azot
jest w minimalnym stopniu adsorbowany na powierzchni cząstek gleby, jest bardzo mobilny i dlatego podatny
na wymywanie. Niebezpieczeństwo emisji NH3 do atmosfery występuje tylko po zastosowaniu nawozów
zawierających azot w formie amonowej (NH4+) oraz zawierających azot w formie amidowej (NH 2–), który
szybko ulegającej przemianie do formy amonowej. Związki azotowe uwalniane do środowisko oddziałują
negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, zmianę stosunków biologicznych w glebie,
skażenie środowiska. Dlatego niezbędna jest poprawa efektywności wykorzystania azotu. Alternatywą dla
konwencjonalnych nawozów azotowych mogą być inteligentne nawozy, które charakteryzują się spowolnionym
uwalnianiem azotu, zgodnym z zapotrzebowaniem roślin na ten składnik.

1.

Introduction
Nitrogen is recognized as a crucial nutrient for global food security, being a basic

component of protein and involved in many metabolic and physiological processes occurring
in plants (Albarnoz 2016). Agriculture is the salient contributor of nitrogen in the soil. The
intensive farming system is based on high fertilizers input, in order to achieve the maximum
yield (Rose 2016). Therefore, fertilizers are basically applied in excessive quantities,
outstripping plant demands. This occurs even though, in many developed countries crop
yields have almost reached their biological maximum. Although we have to improve crop
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yields in developing countries, we should do this in an environmentally sustainable way
(Good, Beatty 2011).
The utilization efficiency of nutrients in mineral fertilizers is still on a very poor level.
Nitrogen, due to its high mobility in the soil, is prone to being lost during chemical
transformations it undergoes. Including: microbial immobilization, ammonification,
nitrification, denitrification, hydrolysis and sorption. The processes of hydrolysis,
ammonification and nitrification are beneficial because the products formed as their result, are
easily accessible to plant roots (NH4+, NO3-). However, if urea fertilizer is applied to the soil
surface, a bulk fraction of applied fertilizer nitrogen may be lost to the atmosphere as
ammonia gas. If ammonium is not adsorbed by the sorption complex, and the nitrate anion is
not intaken by plants, they are leached from the soil profile, polluting ground waters. The
process of denitrification is undesirable because nitrogen escapes to the atmosphere as its
consequence (Staszewski 2011). Very dangerous is also nitrate accumulation in the soil,
which leads to nutrients disturbance and nitrate uptake by plants in excessive amounts
(Anjana, Iqbal 2007). The toxic level of nitrate in plant tissues could be a reason for livestock
and also human poisoning (Hmelak-Gorenjak, Cencič, 2013).
Nitrogen losses causes serious environmental problems, such as air pollution trough
greenhouse gases emission, contamination of groundwater and eutrophication of aquatic
ecosystems. The main challenge for the fertilizer industry and farmers is to improve the
efficiency of the fertilizers, particularly nitrogenous ones, in order to minimize any negative
impact on environment. The effect of these activities was developing slow release nitrogen
fertilizers – SRFs, controlled release fertilizers – CRFs, bio inhibitors, all of which are
regarded as intelligent fertilizers. The aim of this work was to review the current knowledge
on intelligent nitrogen fertilizers.

2.

Intelligent nitrogen fertilizers
Intelligent nitrogen fertilizers are a good alternative to soluble fertilizer (SF) to

increase fertilizers use efficiency (FUE) and minimize nutrient losses, especially N, in the
field environment (Zhao et al. 2013) There are two terms, we can find in literature: controlled
release fertilizer (CRF), and slow release fertilizer (SRF) (Shaviv, 2005). Although these
terms are often used interchangeably, they strictly do not mean the same. Even though, both
do release plant nutrients at a slower rate than when highly-soluble conventional or ‘straight’
fertilisers are used. Whereas, bio-inhibitors consist of nitrification inhibitors and urea
inhibitors, which inhibit the process of nitrogen transformation in soil. All three, supply
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nutrients gradually, according to plant requirements and they are controlled to match the
nutrient requirement of the plants (Dai et al., 2008). However, these fertilizers differ in many
ways i.e.: the release mechanism, the technology they use, longevity. One of the most
important is that only one factor, soil temperature, affects the nutrients release of controlled
release fertilizers. As for slow release fertilizers and inhibitors, there are multiple factors
affecting the release (soil moisture, temperate, pH, etc.). Thus, using controlled release
fertilizers the nutrient release is much more predictable.

3.

Controlled release fertilizers (CRFs)
Controlled release fertilizers are typically coated or encapsulated with inorganic or

organic materials to form prills that control the rate, pattern, and duration of plant nutrient
release. Controlled release fertilizers could be classified into two major categories: fertilizers
coated with water soluble compounds and those coated with low solubility materials
(Blaylock et al. 2005). ). The most common coating material used were sulfur and
polyethylene. Yet, many odd types of coating materials have been studied and developed
nowadays (Babadi et al. 2015). Sulfur due to its several advantages, such as low cost and
biodegradability, has been used for decades (Azeem et al. 2014). Another advantage of using
sulfur as a coating material is that it acts as a secondary plant nutrient and also as a fungicide.
However, sulfur coatings were easily degraded by soil microorganisms, an excessive amount
of it may react with soil water leading to acidify of the soil. It resulted in developing polymer
coatings, which main problem is the persistence of synthetic polymer material in the soil
(Zheng et al. 2017). Therefore polymeric material is now widely used to coating urea (Naz,
Sulaiman, 2016). Being biologically inert against microbial attack, this type of fertilizers
provide a supply of nutrients consistent with crop metabolic needs over longer periods of
time. Many studies have also presented new coating materials. Low solubility poly-carbonyl
urea has been synthesized by Liu and Sun (2016, p. 124). Much effort has been made to
develop slow release fertilizers using nanocomposites. Despite these advantages, the coating
processes are quite complex. This not only increases costs, but also poses unfavorable
environmental impacts in terms of hazardous emissions. Furthermore, bulk of the coatings,
are non-biodegradable after nutrient release and present a new type of soil pollution that is
undesirable.
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4.

Slow release fertilizers
Nitrogen products are decomposed by microbes. The nutrient release pattern of SRFs

is fully dependent on soil and climatic conditions (soil moisture, temperate, pH, etc.). Slowrelease fertilizer releases nutrients gradually with time, and it can be an inorganic or organic
form. An slow release fertilizer contains a plant nutrient in a form that makes it unavailable
for plant uptake and use for some time after the fertilizer is applied. Such a fertilizer extends
its bioavailability significantly longer than QRFs such as ammonium nitrate, urea, ammonium
phosphate, or potassium chloride. The duration of release in a slow-release fertilizer cannot be
controlled because the effectiveness of the microbial organisms in molecular breakdown is in
turn dependent on other factors – including the nature of the growing medium, its moisture
level and temperature. Also, a release time extending beyond two or three months cannot be
expected.

5.

Bio-inhibitors
Processes of nitrification and urease hydrolysis are the main reasons for nitrogen

leaching, greenhouse gas emission and ammonia volatilization. Following, the N cycle should
become more efficient to improve the nitrogen use efficiency.
Nitrification inhibitors delay the transformation of ammonium to nitrite by inhibiting or at
least by slowing the action of Nitrosomonas spp. (Sturm et al. 1994). Ammonium ions will be
protected against leaching, because of being absorbed by soil particles, but still available for
plants. Moreover, as plants are capable of taking up ammonium ions, nitrification inhibitors
favour the partial ammonium nutrition of plants. This has a positive outcome on energy
saving by plants and synthesis of cytokinins and gibberellins (Pasda et al. 2001b). The main
inhibitors of nitrification are as follows: Nitrapyrin, Dicyandiamid (DCD) and DMPP (Zerulla
at al. 2000). In the soil, these inhibitors depress or inhibit the activity on Nitrosomonas for a
certain period of time. Depending on the soil moisture and temperature, the ammonium form
in fertilizer can be stabilized for several weeks through the nitrification inhibiting effect
(Trenkel 2010). The presence of a nitrification inhibitor with a N fertilizer can improve the
mobilization and the uptake of phosphate and micronutrients in the rhizosphere, because it
delays ammonium oxidation (Rahmatullah et al. 2006).
In agriculture, urea is the most widely used N fertilizer, however, the main
disadvantage of urea as a N fertilizer is the large losses in the form of ammonia (NH3) (Basten
et al. 2005). Urea is rapidly hydrolysed to ammonium by urease, a soil microbial enzyme.
This creates alkaline conditions in the soil which allows the ammonium to form ammonia gas,
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which is prone to volatilize. Urease inhibitors reduce the conversion of surface applied urea to
ammonium until adequate rain or irrigation can wash the urea into the soil. Significant losses
can be expected when urea is not incorporated into the soil within 72 hours after application,
whether by rainfall or tillage (Bundy 2001). N-(n-butyl) thiophosphoric triamide (NBPT) is
the most known urease inhibitor (Šimka 2012). The urease inhibitor blocks the transformation
of urea into ammonium during the period of between one and two weeks (Trenkel 2010). The
decrease in the risk associated with the losses resulting due to its evaporation constitutes the
main advantage of the blockade of this process (Trenkel 2010). The introduction of the urease
inhibitor into urea or a fertiliser containing urea will prevent or delay the transformation of
amide nitrogen into ammonium nitrogen. It is especially beneficial on soils in which the
losses of ammonium from the applied urea are significant, where the incorporation of the
fertiliser into the soil is hampered or impossible due to drought (Watson 2005).

6.

Conclusion
On average, about 30–70% of the applied nitrogen fertilizer is lost to the surrounding,

causing serious environmental problems and decreasing nitrogen use efficiency (Trenkel
2010). These losses come from leaching, nitrification and gaseous volatilization during
handling and storage. The use of smart fertilizers decreases nutrient losses and enhances
nutrient use efficiency (NUE). A decrease of the recommended application rate of a
conventional fertilizer is possible when applying controlled-release fertilizers while
maintaining the same yield. Smart fertilizers enhance the uptake of nutrients by plants through
synchronized nutrient release, and significantly reduce possible losses of nutrients, especially
nitrate ions by leaching and ammonia ions volatilization. This has a great economic
importance for agricultural farm management and crop production, and what is more for
protection of the environment. Applying fertilizers which contain inhibitors makes it possible
to either reduce the amount of applied N without decrease in yield, or to maintain the amount
of applied N with a corresponding increase in yield. Nevertheless, there are also some
drawbacks of using intelligent fertilizers. The main disadvantage of is its high prices, which
results in weak popularity among farmers.
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Summary
Soybean is at the moment an important crop cultivated worldwide due to its high protein and fat content and also
other nutritional value. So the profitability of its growing is increasing every year in Europe. But there is also a
controversial part of this plant, what might reduce the quality of it. Soybean contains isoflavones - substances
classified as phytoestrogens, plant equivalents of female hormones. Many scientists attribute health-promoting
properties to isoflavones which, in effect, may prevent cancer, heart disease, and bone density or menopausal
women. And although much of the research devoted to soy products is directed to the protective action of
isoflavones, there are also some disturbing reports of harmful effects. This raises the question of whether the use
of phytoestrogens is completely safe? There are many controversies around different soybean food products and
animal feed whether they are good or bad for human and animal health. The aim of this presentation is to show
the controversies of this widely grown plant on the basis of recent literature review.
Keywords: soybean food, isoflavones, protein and fat content, cultivar

Izoflawony sojowe a zdrowie
Streszczenie
Soja staje się obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym gatunkiem uprawnym, głównie ze względu na
wysoką zawartość białka, tłuszczu i składników odżywczych, stąd opłacalność jej uprawy co roku wzrasta
również w Europie. Jest jednak kontrowersyjna strona tej rośliny, która związana jest z jej jakością żywieniową.
Soja zawiera izoflawony, substancje zaliczane do fitoestrogenów, roślinnych odpowiedników hormonów
żeńskich. Wielu naukowców i żywieniowców przypisuje właściwości prozdrowotne izoflawonom, które w
efekcie mogą chronić przed rakiem, chorobami układu sercowo-naczyniowego, osteoporozą lub dolegliwościami
związanymi z menopauzą. Pomimo że wiele badań wykazuje prozdrowotne właściwości izoflawonów, to są
i również niepokojące doniesienia o szkodliwych skutkach tych związków. A zatem nasuwa się pytanie, czy
wykorzystanie fitoestrogenów w żywieniu człowieka jest całkowicie bezpieczne? Jest wiele kontrowersji
dotyczących bezpieczeństwa sojowych produktów żywnościowych, zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Celem
artykułu jest przedstawienie kontrowersji dotyczących produktów sojowych i skutkach zdrowotnych ich
spożywania.
Słowa kluczowe: produkty sojowe, izoflawony, zawartość białka i tłuszczu, odmiana

1.

Introduction
The soybean [Glycine max (L.) Merr.] is a legume crop native to East Asia, now

grown worldwide because of its high protein [Young 1991] and oil contents [Miladinovic et
al. 2008; Wittkop et al. 2009]. The largest soybean producer is the USA, with 34 % share in
the world’s production, followed by Brazil (29 %), Argentina (19 %), China (6 %), India (4
%), Paraguay (3 %), Canada (2 %), and others (4 %) [Ash & Knisley 2016; USDA 2011]. Its
world production reached 263.7 million metric tons in 2010/2011, which is more than double
than that in 1992/1993 (Fig. 1). The increase in soybean production can be attributed to
increased crop yield and demand to accommodate the food and fuel needs of the growing
world population [Dixon & Summer 2003].
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Fig. 1 Historical soybean production [FAS/USDA 2011]

The world population is increasing and a sufficient supply of food is essential globally
as well as in each country. The world population was over 7.0 billion in 2012 and the total
amounts of annual crop production have met the demand of total human nutrition. However,
about 800 million people faced severe hunger due to poverty. The world population is still
increasing and it is estimated to be 9.1 billion in 2050 [Paillard et al. 2011; Godfray 2010].
Hence a sufficient supply of sustainable food is essential. Meat consumption increases rapidly
in developing countries. However meat production requires a large amount of crops. The
production of 1 kg of chicken, pork and beef requires about 2.5 and 8 kg of crops,
respectively. Therefore, it is important that humans depend directly on proteins from plant
sources rather that animal sources to provide sufficient food for the increasing population
[Bruinsma 2003].
According to Ohyama et al. [2013] human happiness depends on a long life span and a
healthy life. The average life span in the world varies widely, from 60-80 years in most Asian,
European and American countries, but only about 40 years in many African countries due to
malnutrition, disease, and war. In 2009 the average life span in Japan was 83 years (women
used to live longer than men). About 36.000 people are over 100 years old in Japan. This is
mainly due to a sufficient supply of food, especially a sufficient intake of protein after 1950
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and to the low fat Asian diet of rice, soybean products, fish and vegetables. Quite often
Westernization of Japanese diet causes geriatric disorders, such as corpulence (fat),
hypertension (high blood pressure), diabetes, heart attack, and colon cancer. In Japan the
percentage of lipid intake increased from 15% to 28% and that of carbohydrates decreased
from 72% to 58% between 1965 and 1999. During this time, the number of patients with
hypertension, anemia of the brain, cancer, and diabetes has doubled [Marangoni & Poli 2010].
Humans need to take in five nutrient components: carbohydrates, lipids, proteins, vitamins,
and minerals [Hodges et al. 1967]. The amount of each nutrient should be adequate between
deficient and excess levels. The first function of food is nutrition, the second one is good taste
and flavour. Soybeans originate from East Asia, and Japanese people eat many traditional
processed foods made from soybeans, such as nimame (boiled soybean), irimame (baked
soybean), kinako (ground powder of baked soybean seeds), tonyu (soymilk), tofu (soymilk
curd), okara (residues of soymilk extraction), soybean oil, fermented foods, such as shoyu
(soy sauce), miso (fermented soy paste), natto (fermented soybean by bacteria). In addition,
Japanese consume soybeans as a vegetable, moyashi (bean sprout) and edamame (green
vegetable soybean) [Jooyandeh 2011; Wrick 2003; Ohyama et al. 2013]. Despite the
beneficial nutritional and functional implications of soy consumption, the acceptance of soy
food products in the Western countries is still low. While Eastern countries populations
consume 20–40 g of soy products daily [Song et al. 2007], the consumption in Western
countries is lower than 3 g daily. Soy beverages are an easy, practical and palatable way to
improve soy intake in the Western countries, and their acceptability increases when fruit
concentrates [Rodrigues & Moretti 2008), nuts [Felberg et al. 2004] and other flavours are
added.

2.

Soybean as an important crop for nutrition and human health
Currently, soy is seen as an essential protein plant around the world, usable on both

food for humans and valuable animal feed [Lewandowska 2016; Barnes 2010; Lombardi et al.
2014; Lee & Garlich 1992; Engram et al. 1999]. Asian cultures use soybeans to produce
traditional foods. The truth is that soy products feed a large part of nearly every country’s
inhabitants. In Western cultures, soybeans are mainly processed into soybean meal and seed
oil. In 2011/2012, 54 % of US produced soybeans were crushed for the domestic oil industry,
4 % was used for seed, feed, and other purposes, whereas the remaining 42 % of soybeans
was exported [USDA 2013]. Processors crush soybeans to make full-fat flakes, which
subsequently go through an extraction process with organic solvents to produce oil and
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defatted flakes. Full-fat flakes can also be used as animal feed components or ground into
full-fat flour for use as a food ingredient. Defatted flakes are ground into soybean meal that
serves as a high-quality protein source in animal feed or is used for production of texturized
vegetable protein, soy concentrate, and soy isolates. Soy protein, concentrates, and isolates are
used as value added food ingredients in infant formulas, meat and meat-like products, baked
goods, whipped toppings, frozen desserts, protein drinks, soup bases, etc. [Huff et al. 1977;
Kanazawa et al. 1995; Anderson et al. 1995; Kritchevsky 1995; Katan et al.. 1997]. About 55
% of produced soybean oil is used as cooking and salad oil, 24 % as baking and frying fats
and oils, 4 % as an ingredient in margarines, 7 % for other food and industrial uses, and 11 %
as a substrate for biodiesel production [Iowa State University Extension Service, Agricultural
Marketing Resource Center 2013]. From one side there are enormous advantages both for
human consumption and animals which have already been comprehensively explored. This
species is a widely used crop because of its valuable beneficial health effects on several
chronic diseases, including the prevention of cancer, cardiovascular disease, and multiple
conditions ameliorated by antioxidants [Anderson & Major 2002; Messina et al. 1994; Zhang
et al. 2011]. It should also be noted that the soy is a component for the production formulation
stimulating the activity of the central nervous system and the treatment of diabetes. What is
more, supplementing with soy lecithin may increase immune function. Soy is component of
the so-called safe food products. On average, soybeans contain approximately 30–42%
protein and 18–20% oil on a dry weight basis [Brummer et al. 1997] and also the desired
value for mineral salts and vitamins in the human diet. It is necessary to underline that
soybean protein is of high biological value due to its high profile of essential amino acid
similar to the egg one. So in recent years, soybean components, protein, and oil have become
of increasing interest to food manufactures and researchers because of their various beneficial
health effects and their use in human dietary supplements [Marazza et al. 2012]. Moreover,
soybean and soy products are an important source of other naturally bioactive compounds
such as phytosterols, polyamines and tocopherols. Phytosterols play an important role in the
control of cholesterol serum levels by lowering total and LDL-cholesterol [Marangoni & Poli
2010]. Polyamines are involved in growth and differentiation of cells, and have a recognized
role as antioxidant compounds especially against cellular oxidative stress [Das & Misra 2004;
Toro-Funes at al. 2013a]. Tocopherols have been extensively studied for their strong
antioxidant activity [Niki & Noguchi 2004]. What is more, soybean contains flavonoids
[Hubert et al. 2008; Lee & Cho 2012; Lee et al. 2009]. Among them isoflavones belong to the
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flavonoids, which have been categorized as the most important group of soluble phenolic
compounds due to the functional and nutritional properties.

3.

Soy isoflavones
Isoflavones are a class of phytoestrogens - plant derived compounds with estrogenic

activity. They have a structure similar to estrogen and possess potential beneficial effects on
various diseases (antioxidative, antiosteoporosis, anticarcinogen, anticancer, antibacterial,
antimutagenic, antidiabetic [Steward 1998; Anderson & Major 2002; Dixit et al. 2012; Kumar
et al. 2010; Messina 1999; Adlercreutz 1986]. Soy products, which are rich source of
isoflavones, a kind of phytoestrogens, are traditionally found in Asian diets and are consumed
in a higher volume than that in the Western world [Messina et al. 2006]. As the incidence of
breast cancer within the Asian population is lower than that in the Western population,2,3 it
has been proposed that high intakes of soy or isoflavone might reduce the risk of breast
cancer. Several experimental studies have also reported that soy has a property that suppresses
mammary tumorigenesis [Lamartiniere et al. 1995; Murrill et al. 1996; Hilakivi-Clarke et al.
1999]. In several epidemiologic studies, the association between soy or isoflavone intake and
the risk of breast cancer has been examined [Dong & Quin 2011; Wu, Yu & Tseng 2008; Qin,
Xu & Wang 2006]. As far as we know, four meta-analyses were published between 2006 and
2011 and included different subset of studies [Trock, Hilakivi-Clarke & Clarke 2006; Wu et
al. 2008]. Among them, three meta-analyses showed that high soy intake was modestly
associated with reduced breast cancer risk in Asian but not in Western populations [Dong &
Qin 2011; Wu et al. 2008; Qin et al. 2006]. It is also commonly known that isoflavones often
minimize menopausal symptoms [Kupperman et al. 1953; Baum et al. 1998; Messina 1995;
Hasler 1998; Patisual & Jefferson 2010; Frankenfeld et al. 2003; Merz-Demlow et al. 2000;
Kronenberg & Fugh 2002]. Besides, scientists observed a significant relationship between a
diet rich in soy and a lower incidence of mortality due to prostate cancer in men [Caragay
1992; Tham et al. 1998; Hermansen et al. 2001; Kim et al. 2006]. Soybean isoflavones exist
in 12 individual isomers of the four chemical types, aglycone (genistein, daidzein, and
glycitein), glucoside, malonylglucoside, and acetylglucoside [Lee et al. 2003; Lee et al. 2010].
Genistein, Daidzein, and glycitein are the three major isoflavones found in soy and soy
products. Regardless of the product genistein is the dominant isoflavone, whereas glycitein is
of lowest content [Kudou et al. 1991; Liu 2005].
Soybeans and soy products are the richest sources of isoflavones in human diet
[Barnes 2010; Setchell & Cassidy 1999]. But raw mature seeds (not cooked) contain the
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highest concentration of isoflavones. The distribution and concentration of the isoflavones
varies according to environmental conditions (air, year, soil moisture, geographic region,
temperature, light) and genetic factors (cultivar, seed size, tissue type) [Lee & Cho 2012; Lee
et al. 2003]. Nowadays, soy isoflavones have undoubtedly become the most prevalent and
potent xenoestrogens in human food [Omoruyi, Kabiersch & Pohjanvirta 2013; RodriguezRoque et al. 2013.]. And although much of the research devoted to soy products is aimed at
the protective effects of isoflavones [Patisual & Jefferson 2010], there are also disturbing
reports [Fernandez-Lopez et al. 2016]. Thus, the diametrical question arises whether the use
of phytoestrogens is completely safe? For example isoflavones are known to impair
reproduction efficiency. It has been argued since the late 1950s, that reproductive endocrine
disruption could reduce human fertility, resulting in fewer births in industrialised countries
[Lang & Nuevo-Chiquero 2012]. There are certainly many factors, ranging from
environmental to socioeconomic, involved in the lessened desire to have children, inducing
subsequent demographic decline. However, some scientists are now hypothesizing an adverse
effect of environmental endocrine disruption that triggers reduced sperm count [Splingart et
al. 2012], or increased incidence of spontaneous early miscarriages [Lang & Nuevo-Chiquero
2012]. It is also assumed that soybean isoflavones are responsible for Kawasaki disease (KD)
and are the leading cause of acquired heart disease in children in most developed countries
including the United States [Newburger et al. 2004; Portman et al. 2016]. Peak age incidence
of KD occurs in children younger than 5 years, but cases can occur even in adolescence
[Taubert et al. 1994; Huang et al. 2013; Rowley 1999]. Interestingly, children born in Asia,
mainly Japan [Nakamura et al. 2012; Rodo et al. 2014], but also in the United States or in
Europe [Uehara & Belay 2012; Salo et al. 2012], especially suffer from this disease. Boys are
slightly more likely to get sick. This fact may indicate a real increase in the number of cases
or more frequent diagnosis of this disease by doctors [Ichida et al. 1989]. Other scientific
reports indicate that soy does not prevent the development of diabetes [Morimoto et al. 2011].
And although the production of soy-based food in Europe has increased significantly over the
last decade, some people are apprehensive to include it in their diet. Due to the benefits and
defects described above, many researchers have attempted to modify the metabolite profile of
soybeans using genetic engineering and conventional breeding methods. For example, a
soybean cultivar has been engineered to contain lower or higher levels of isoflavones and
saponins [Paucar-Menacho et al. 2010; Tsukamoto 2012]. In addition, a new soybean variety
has been developed to contain lower amounts of linolenic acid [Fehr 2007], and new types of
soybean germplasms with null lipoxygenase isozymes have been developed by institutes
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across the world [Lenis et al. 2010]. In addition, environmental and biological factors, such as
temperature [Tsukamoto et al. 1995], fertilization methods [Vyn et al. 2002] and cultivation
patterns [Wan et al. 2015], have also been shown to affect the chemical composition of
soybean seeds. It is also commonly known, that the more fat, the less isoflavones content in
soybeans. In some soybean cultivars there was a strong or moderate negative correlation
between protein content and total isoflavones. The study also showed an association between
protein and isoflavones content. The higher air temperature decreases amount of isoflavones
during maturity plant time.
To sum up, there are many publications, which give controversial results about
isoflavones. Generally, we know short term effects but long term effects are still not known.
By fermentation or sprouting we may reduce the antinutritional factors in soybean. Very
important is a traditional way of food preparation. Industrial food processing usually lasts
very short time and a lot of additives are used (aromas, stabilizers). So as regards human
health, a precise definition of the safety level of isoflavone intake requires further studies.
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Streszczenie
W produkcji sadowniczej w Polsce przy odpowiedniej polityce rządu oraz umiejętnościach sadowników można
uzyskać zadawalającą opłacalność produkcji owoców. Niezwykle ważne jest zwracanie uwagi nie tylko, na
jakość owoców, ale też na ponoszone koszty produkcji. Czynniki te mają decydujący wpływ na sukces
ekonomiczny prowadzonego gospodarstwa i zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. Niestety obecnie
opłacalność produkcji jabłek zmniejsza się. W głównej mierzejest to związane ze zwiększeniem kosztów
ponoszonych na robociznę. Celem niniejszej pracy było przedstawienie analizy kosztów i nakładów
energetycznych oraz wskaźników efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji trzech odmian jabłek
(Szampion, Idared, Jonagored) w wybranym gospodarstwie sadowniczym w województwie lubelskim. W
analizowanym gospodarstwie największe koszty i nakłady energetyczne w produkcji jabłek stanowiła robocizna,
natomiast najmniejsze paliwo.
Słowa kluczowe: kosztochłonność, energochłonność, jabłka

Evaluation of cost-effectiveness and energy intensity of selected apple
varieties in anorchard farm in lubelskie voivodship
Summary
In orchard production in Poland, with appropriate government policy and the skills of fruit growers, it is possible
to obtain satisfactory profitability of fruit production.It is important to pay attention not only to the quality of the
fruit, but also to the costs of production.These factors have a decisive influence on the economic success of the
farm and the return on investment. Unfortunately, the profitability of apple production is declining.This is
mainly due to the increase in labor costs.The purpose of this study was to present an analysis of energy costs and
expenditures and economic and energy efficiency indicators for the production of three varieties of
apples(Szampion, Idared, Jonagored) in the selected orchard farm inlubelskie voivodship. In the analyzed farm,
the highest costs and energy consumption of apple production were labor and the lowest fuel.
Keywords: cost effectiveness, energy consumption, apple

1. Wstęp
Sadownictwo należy do jednych z najtrudniejszych dziedzin rolnictwa. Pomimo
ogromnego postępu technicznego, rozwoju nowych metod produkcji, nowoczesnych
urządzeń, dostępności selektywnych pestycydów sukces w produkcji sadowniczej zależy
przede wszystkim od wiedzy i umiejętności sadownika (Sobierajewska 2011). Jednakże wiele
gospodarstw rolnych zwłaszcza tych niewielkich, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
zagłębi ogrodniczych, ze względu na niskie dochody i opłacalność prowadzonej działalności
rolniczej rezygnuje z uprawy zbóż przechodząc na produkcję ogrodniczą w tym produkcję
jabłek (Gaworski i Malinowski 2010; Mika 2011). Jabłka są jednym z podstawowych
produktów ogrodniczych. W światowej produkcji owoców zajmowały czwarte miejsce po
bananach, winogronach i pomarańczach (Kierczynska 2006; Borowska 2014).
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Sadownictwo w naszym kraju charakteryzuje się póki, co niższymi kosztami pracy
ręcznej i ceną ziemi, dzięki czemu istnieją szanse do powiększania gospodarstw
sadowniczych, gwarantujących wysoki poziom produkcji i dystrybucji owoców. Obecnie
dzięki pracownikom sezonowym z poza Unii Europejskiej udaje się utrzymać niskie koszty
ponoszone na robociznę. Korzystne położenie geograficzne wobec dużych rynków
owocowych na zachodzie Europy ułatwia eksport naszych owoców. Istotną rolę spełnia
również przemysł przetwórczy i zamrażalniczy. Przerabia on około 60% owoców na soki,
koncentraty i mrożonki, które w 80% eksportuje się. Na rozwój upraw sadowniczych
zasadniczy wpływ ma opłacalność produkcji. Na podstawie cen owoców sadownicy
podejmują decyzje dotyczące skali produkcji, wyboru gatunku oraz odmiany uprawianej
w gospodarstwie. Ceny skupu oraz detaliczne są ze sobą ściśle powiązane. Na poziom tych
drugich zasadniczy wpływ wywierają popyt, podaż oraz miejsce i termin sprzedaży.
W przypadku sprzedaży jabłek ważnym czynnikiem decydującym o cenie jest także odmiana
(Kołodziejczyk i in. 2003).
Z ekonomicznego punktu widzenia produkcja jabłek staje się w ostatnich latach
przedsięwzięciem coraz trudniejszym. Sygnały o spadku opłacalności docierają od kilku lat
nie tylko z gospodarstw polskich, ale i od sadowników holenderskich, włoskich czy
francuskich. Na zaistnienie wspomnianej niepokojącej tendencji składa się wiele przyczyn,
niewątpliwie wysuwa się nieprzewidywalność pogody (Zmarlicki i Brzozowski 2014b). W
Polsce są to głównie przymrozki i chłody w trakcie kwitnienia (np. w roku 2007 i 2010), jak
również nadmierne opady deszczu, bardzo utrudniające walkę z parchem jabłoni (2010 r).
Obserwuje się również znaczne nasilenie opadów gradu w porównaniu z latami ubiegłymi. Ze
zjawiskiem tym spotykamy się w Polsce, ale szczególnie uciążliwe wydaje się ono być
w wielu krajach Europy Zachodniej (Borowska 2014).W Polsce ekonomiczne parametry
produkcji jabłek w widoczny sposób pogarszają się, co wyrażało się tendencją spadkową
zarówno w zakresie spożycia, cen i jak również szybko rosnące ceny paliw spowodują nie
tylko wzrost kosztów transportu, ale wpłyną także na wzrost cen środków produkcji (Klimek
2011). Jednym, z najważniejszych problemów w krajowej produkcji jabłek to wysoki udział
niskiej, jakości owoców. Zaledwie 30‐35% to jabłka wysokiej, jakości i podobnie niskiej,
jakości.W krajach, gdzie produkcja jabłek jest opłacalna i na wysokim poziomie, udział jabłek
wysokiej, jakości wynosi ponad 70%. Inny problem to zróżnicowanie produktywności
polskich sadów jabłoniowych (Pizło 2014). Aż około 35% to sady z niską i średnią
produkcyjnością, w latach urodzaju z plonami około 15 ton z hektara.Sady z wysokim
i bardzo wysokim poziomem stanowią tylko około 30% powierzchni wszystkich sadów.
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W płd. Tyrolu ten udział wynosi około 80%. W latach 2006 – 2010 różne były ceny skupu
jabłek.Średnie ceny skupu jabłek deserowych dobrej, jakości i nowych odmian wahały się od
0,85 do 2,00 zł·kg-1. Poziom cen był ściśle zależny od wysokości zbiorów jabłek w kraju.
Bardzo duże były różnice w cenie skupu jabłek przemysłowych.Wczesną jesienią 2010 roku
wynosiły średnio 0, 45 zł·kg-1, a późną około 0, 70 zł·kg-1. W latach 2013-2014 ceny jabłek
kształtowały się na poziomie 0,77- 1,24 zł·kg-1. Koszty produkcji przy plonie 30 ton z hektara
wzrastały corocznie o 0,05 zł·kg-1. Produkcja jabłek deserowych była opłacalna tylko w latach
2006, 2007 i 2010, zaś przemysłowych w latach 2007 i 2010 (Zaremba 2014; Bugała 2015).
Na opłacalność produkcji jabłek zasadniczy wpływ ma także wysokość plonów
i udział wysokiej, jakości owoców. Produkcja była opłacalna przy plonach 40 i 30 ton z
hektara z udziałem około 75% jabłek wysokiej, jakości. Przy plonie 20 ton z hektara
i udziałem 75% wysokiej, jakości, produkcja była nieopłacalna.W najbliższych latach
produkcja jabłek na świecie ma wynieść około 77 mln ton, wzrost o 30%.W naszym kraju za
optymalną produkcję jabłek można uznać około 2,6 mln ton. Wtedy nie powinno być
problemów z opłacalnością produkcji (Makosz 2011; Zaremba 2014). Niskie ceny maja też
swoja zaletę – duże zainteresowanie zagranicznym importem naszymi jabłkami. Ale jest
również skutek odwrotny, np. czescy sadownicy czują się zagrożeni z powodu niskich cen
naszych jabłek importowanych do kraju. W środkach masowego przekazu informuje się
konsumentów o zatrutych polskich jabłkach na skutek nadmiernej chemizacji podczas ich
produkcji. Ta alarmująca informacja odniosła skutek, gdyż istotnie spadł eksport naszych
jabłek do Czech. Jeśli takie przekonanie zostanie rozpowszechnione na szeroką skalę,
wówczas wyraźnie ograniczy się eksport jabłek, a to będzie klęską dla naszego sadownictwa
(Makosz 2003; Zmarlicki i Brzozowski 2014b).
W warunkach występującej globalizacji polskiego rynku produktów rolnoogrodniczych nowym zjawiskiem, niezbędnym dla sprostania stale rosnących wymogom
rynku, jest konieczność stosowania drogich, nowoczesnych technologii, które muszą być
uwzględnione w rachunku kosztów. Stanowić to może częściowe wytłumaczenie
dominującego wśród producentów poczucia spadku opłacalności produkcji ogrodniczej, gdyż
w dalszym ciągu w znacznym, choć w malejącym stopniu, na ceny rynkowe wpływają
producenci nieuwzględniający wszystkich kosztów. Takie zjawisko prowadzi do sztucznego
obniżania notowań. Jednocześnie, nawet dysponujący nowoczesnymi technologiami rolnicy,
ze względu na brak doświadczenia, niedostatki natury infrastrukturalnej i nieprzestrzeganie
reżimów technologicznych, nie osiągają zamierzonych rezultatów przy ponoszonych,
znacznie większych niż przy starych technologiach, kosztach. Innym czynnikiem
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wpływającym na poziom i zmiany cen jest brak monitorowania i regulacji rynku w skali
makroekonomicznej, co w istotny sposób wpływa na znaczne wahania poziomu notowań w
poszczególnych latach (Stańczak 2003).
Na kosztochłonność i energochłonność produkcji owoców znaczący wpływ ma:
stopień specjalizacji produkcji, wielkość gospodarstwa oraz postęp techniczny, zwiększający
efektywność wykorzystania nakładów poszczególnych czynników produkcji, przede
wszystkim nakładów pracy i kapitału zaangażowanego w procesie produkcyjnym
(Brzozowski 2009). Praca jest jednym z czynników produkcji, który ma istotny wpływ na
efektywność konkurencyjność gospodarstw ogrodniczych. Sadownictwo należy do działu
produkcji rolnej, który daje zatrudnienie dużej liczbie ludzi na wsi. Wynika to z wysokiej
pracochłonności upraw sadowniczych. Średnie roczne zapotrzebowanie na siłę roboczą w
zależności od wielkości gospodarstwa sadowniczego wynosi od 20 do 36% całkowitych
kosztów produkcji. Wzajemnerelacje pomiędzy pracą, ziemią a kapitałem określają różne
techniki wytwarzania, a zarazem stwarzają możliwości do poszukiwania ich najbardziej
efektywnych kombinacji. Z jednej strony zmiany w poziomie i strukturze nakładów
czynników produkcji są głównym sposobem na poprawę ich produktywności, czyli
efektywności gospodarowania (Kowalczyk 2006), z drugiej zaś obrany przez producenta
kierunek działalności determinuje w określony sposób ilość możliwych do zastosowania
technik wytwórczych (Zmarlicki i Brzozowski 2014b). W skład kosztów całkowitych, oprócz
kosztów robocizny, wchodzą koszty poniesione na środki produkcji i ochronę sadów, koszty
mechanizacji oraz inne koszty związane z produkcją sadowniczą. Wielkość kosztów
produkcji jest różna w zależności od wielkości gospodarstwa, stopnia mechanizacji
i stosowanych technologii produkcji (Zmarlicki i Brzozowski 2014a).
Celem niniejszej pracy było przedstawienie analizy kosztów i nakładów energetycznych oraz
wskaźników efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji trzech odmian jabłek
(Szampion, Idared, Jonagored) w wybranym gospodarstwie sadowniczym w województwie
lubelskim.
2. Materiał i metody badań
Badania przeprowadzono w indywidualnym gospodarstwie sadowniczym zajmującym
się produkcją jabłek w latach 2013/2014 w województwie lubelskim. Kosztochłonność
i energochłonność produkcji jabłek przedstawiono na przykładzie trzech popularnych odmian,
tj. Szampion, Idared i Jonagored. Analizę kosztów i nakładów energetycznych na produkcję
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analizowanych odmian jabłek przeprowadzono na podstawie własnych pomiarów i obliczeń,
za pomocą, których określono:
- koszty i opłacalność produkcji wybranych odmian owoców jabłek,
- poszczególne nakłady energetyczne w produkcji jabłek,
- efektywność ekonomiczną i energetyczną produkcji jabłek.
Do obliczenia poszczególnych nakładów energetycznych i kosztów mechanizacji
pracy maszyn używanych w gospodarstwie (Tab. 1.) do produkcji jabłek wykorzystano
wskaźniki eksploatacyjno- ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych oraz dane
opracowane na podstawie zaleceń IMBER i rozporządzenia Ministra Finansów. W
obliczeniach

energochłonności

wykorzystano

także

wybrane

parametry

techniczne

poszczególnych maszyn umieszczone w publikacjach informacyjno- doradczych katalogach
IMBER i PIMR oraz uwzględniono wybrane wskaźniki energochłonności zamieszczone w
literaturze (Muzalewski 1996; Wójcicki 2000; Szeptycki 2004). Koszty zużytych materiałów
i surowców obliczono na podstawie średnich cen rynkowych.
Tabela 1.Park maszynowy w analizowanym gospodarstwie wykorzystywany do produkcji jabłek

Masa

Cena

Nazwa maszyny
Ciągnik Ursus 2812
Rozsiewacz nawozów
NO31M
Kosiarka Z 066
Opryskiwacz

Ślęza

1000 SAD
Przyczepa T655

Wskaźnik kosztów Normatywne
napraw

wykorzystanie

[kg]

[tys. zł]

[%]

[h]

2195

75294

90

12000

105

2916

110

1000

445

5551

80

1200

590

27850

60

1000

980

16043

90

6000

Opracowanie własne

3. Wyniki badań i dyskusja
Koszty produkcji jabłek
Całkowite koszty produkcji jabłek oszacowano na ok. 12 tys. zł·ha-1. Koszty związane
w wykonywaniem prac ręcznych w produkcji jabłek wynosiły ponad 5 900 zł·ha-1. Natomiast
najmniejsze koszty w produkcji jabłek związane były z zakupem paliwa i wynosiły
ok. 540 zł·ha-1 (Tab. 2).
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Tabela 2. Struktura kosztów w produkcji jabłek w analizowanym gospodarstwie sadowniczym

Koszty

Koszty paliwa

Koszty materiałów

robocizny
-1

Koszty
maszyn

-1

-1

-1

pracy Całkowite
koszty

[zł·ha ]

[zł·ha ]

[zł·ha ]

[zł·ha ]

[zł·ha-1]

5 949,0

538,0

3 833,5

2 179,0

11 961,5

Opracowanie własne

W strukturze kosztów poniesionych w produkcji owoców wybranych odmian jabłoni
w analizowanym gospodarstwie sadowniczym największy udział stanowiły koszty robocizny48% całkowitych kosztów (Rys.1). Duży nakład na robociznę wynika z faktu, iż produkcja
sadownicza jest specyficzną gałęzią produkcji, gdzie większość prac musi być wykonywana
ręcznie. Koszty zużytych materiałów w produkcji jabłek stanowiły nieco ponad 1/3
całkowitych kosztów produkcji. Najmniejszy udział w strukturze kosztów stanowiły koszty
związane z zakupem paliwa- zaledwie 4% całkowitych kosztów.
koszty pracy
maszyn
17%

koszty
materiałów
31%

koszty
robocizny
48%

koszty paliwa
4%
Rysunek 1. Struktura kosztów produkcji jabłek
Opracowanie własne

Wartość przychodów z produkcji jabłek
Średnia wartość plonu z trzech odmian jabłek wynosiła 43 t·ha-1. Największy plon
jabłek z 1 ha uzyskano u odmiany Szampion i wynosił on 53 t·ha-1, a najmniejszy wynoszący
35 t·ha-1 u odmiany Idared. Plon owoców jabłek odmiany Jonagored wynosił 40 t·ha-1.
Większość zebranego plonu jabłek przeznaczono na przemysł w tym: Szampion- 49 t·ha-1,
Jonagored- 35 t·ha-1 i Idared 12 t·ha-1.
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Tabela 3. Wartość przychodów z produkcji 3 odmian jabłek w gospodarstwie sadowniczym

Wartość przychodu

Plon
Extra

[t·ha ]

[t·ha ]

[zł·ha ]

[zł·ha ]

Szampion

49

4

31 360

4 000

35 360

Jonagored

35

5

22 400

5 000

27 400

Idared

12

23

7 680

23 000

30 680

Średnio

32

11

20 480

10 666

31 146

-1

Przemysł *

Razem

Przemysł

Odmiana

-1

-1

Extra**
-1

[zł·ha-1]

Opracowanie własne
* Cena za 1 kg jabłka przemysłowego -0,64 zł
** Cena za 1 kg jabłka detalicznego- 1,00 zł

Średni przychód ze sprzedaży jabłek przeznaczonych na przemysł (cena jabłka
przemysłowego- 0,64 zł·kg-1) wynosił ponad 20 400 zł·ha-1. Natomiast przychód ze sprzedaży
detalicznej owoców analizowanych odmian jabłoni, przy średniej cenie za 1 kg jabłek
wynoszącej 1,00 zł oszacowano na kwotę ponad 10 tys. zł·ha-1. Wartość przychodów z
produkcji analizowanych odmian jabłek w gospodarstwie sadowniczym przedstawia (Tab. 3).
Opłacalność i efektywność produkcji jabłek
Tabela 4. Opłacalność i efektywność ekonomiczna produkcji 3 odmian jabłek

Przychód

Koszt produkcji [ Zysk

[ zł·ha ]

zł·ha ]

[ zł·ha ]

ekonomiczna

Szampion

35 360

11 961,9

23 398,1

1,95

Jonagored

27 400

11 961,9

15 438,1

1,29

Idared

30 680

11 961,9

18 718,1

1,56

Średnio

31 146

11 961,9

19 184,8

1,6

Odmiana

-1

-1

Efektywność
-1

Opracowanie własne

Średnia wartość zysku z produkcji 1 ha jabłek wynosiła 19184,76 zł·ha-1. Największy
zysk z 1 ha uzyskano z odmiany Szampion i wynosił on ponad 23 tys. zł·ha-1, natomiast
najmniejszy zysk wynoszący ponad 15 tys. zł·ha-1 odnotowano z odmiany Jonagored. Średnia
efektywność ekonomiczna produkcji jabłek w analizowanym gospodarstwie miała wartość
1,6 i była w zakresie 1,29 u odmiany Jonagored do 1,95 u odmiany Szampion. Opłacalność
i efektywność ekonomiczna produkcji owoców trzech odmian jabłoni w analizowanych
gospodarstwie sadowniczym przedstawia (Tab. 4).
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Energochłonność produkcji jabłek
Energochłonność produkcji owoców wybranych odmian jabłoni w analizowanym
gospodarstwie sadowniczym wynosiła 78542 MJ·ha-1. Największy udział w strukturze
nakładów energetycznych na produkcję jabłek stanowiła robocizna, wartość nakładów
energetycznych wynosiła 32600 MJ·ha-1. Natomiast najniższe nakłady wynoszące ponad
5 tys. MJ·ha-1 poniesiono na paliwo. Nakłady energetyczne na materiały oraz eksploatację
maszyn były na zbliżonym poziomie. Strukturę nakładów energetycznych poniesionych na
produkcję 1 ha sadu analizowanych odmian jabłoni przedstawia (Rys. 2).

robocizna

32600

paliwo

5064

materiały

20135

ciągniki i maszyny

20743
0

5000

10000
15000
20000
25000
Nakłady energetyczne [MJ·ha-1]

30000

35000

Opracowanie własne
Rysunek 2. Struktura nakładów energetycznych na produkcję jabłek

Energetyczna efektywność produkcji jabłek
Średnią wartość energetyczną plonu jabłek z 1 ha, oszacowano na podstawie wartości
energetycznej 1 kg jabłka, która wynosiła ok. 2,1 MJ·kg-1. Wartość energetyczna plonu jabłek
z 1 ha wynosiła ponad 90 tys. MJ·ha-1. Efektywność energetyczna produkcji trzech odmian
jabłek w analizowanym gospodarstwie sadowniczym wynosiła 1,14.
Tabela 5. Energetyczna efektywność produkcji jabłek w analizowanym gospodarstwie sadowniczym

Średni plon Wartość
energetyczna
jabłek
jabłek
[t·ha ]

[MJ·kg ]

43,0

2,1

-1

-1

Wartość
energetyczna plonu
[MJ·ha-1]
90 300,0

Całkowite
nakłady

Efektywność

energetyczne

energetyczna

[MJ·ha ]
-1

78 542,0

1,14
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4. Wnioski
Największy plon jabłek z 1 ha uzyskano dla odmiany Szampion- 53 t·ha-1, a
najmniejszy z odmiany Idared- 35 t·ha-1. Średni plon owoców z 3 analizowanych odmian
jabłoni wyniósł 43 t·ha-1.
Największe koszty na produkcję jabłek w analizowanym gospodarstwie poniesiono na
robociznę- 5 949 zł·ha-1, natomiast najmniejsze na paliwo-538 zł·ha-1. Całkowity koszt
produkcji jabłek wynosił 11 961,5 zł·ha-1.
Efektywność ekonomiczna produkcji 3 odmian jabłek wynosiła odpowiednio:
Szampion- 1,95, Jonagored- 1,29 i odmiana Idared- 1,56.
Największy zysk z 1 ha produkcji jabłek uzyskano z odmiany Szampion i wyniósł on
23398,1 zł·ha-1, najmniejszy z odmiany Jonagored wynosił on 15438,1 zł·ha-1.
W strukturze nakładów energetycznych największy udział miała robocizna32 600 MJ·ha-1, a najmniejszy udział stanowiło paliwo- 5 064 MJ·ha-1. Średnia wartość
całkowitych

nakładów

energetycznych

w

produkcji

3

odmian

jabłek

wynosiła

78 542 MJ·ha-1.
Efektywność energetyczna produkcji analizowanych odmian jabłek w analizowanym
gospodarstwie sadowniczym wynosiła 1,14.
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Badanie wybranych właściwości mechanicznych świeżych i kiszonych
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Streszczenie
Ogórki należą do grupy najbardziej popularnych warzyw uprawianych przez polskich rolników. Obecnie
zajmują one 12% ogólnej powierzchni uprawy warzyw w naszym kraju. Analiza właściwości mechanicznych
wybranych odmian ogórków pozwala na określenie ich jakości, która warunkuje przeznaczenie przetwórcze, a
także daje szansę na optymalizację procesu zbioru, transportu oraz magazynowania surowców. Podczas
prowadzenia procesów technologicznych owoce i warzywa narażone są na liczne uszkodzenia tj. otarcia, obicia
i nacięcia. Znajomość wybranych parametrów mechanicznych umożliwia projektowanie maszyn i urządzeń pod
kątem ograniczenia występowania tych niekorzystnych zjawisk. Celem przeprowadzonych badań była ocena
właściwości mechanicznych owoców wybranych odmian ogórków gruntowych poddanych procesowi kiszenia.
Słowa kluczowe: ogórki gruntowe, ogórki kiszone, siła przebicia skórki i miąższu

Studies of selected mechanical properties of fresh and pickled fruits of
ground cucumbers
Summary
Cucumbers belong to the group of the most popular vegetables cultivated by Polish farmers. Currently, they
occupy 12% of the total vegetable growing area in our country. The analysis of mechanical properties of selected
cucumber varieties allows to determine their quality, which determines the processing destination, and also gives
the opportunity to optimize the process of harvesting, transport and storage of raw materials. During the
technological processes, fruits and vegetables are exposed to many damages i.e. abrasions, bruises and cuts.
Knowledge of selected mechanical parameters make the design of machines and devices possible to reduce the
occurrence of these unfavorable occurrence. The aim of studies was to evaluate the mechanical properties with
fruits of selected varieties of soil cucumbers subjected to the ensiling process.
Key words: ground cucumbers, pickled cucumbers, puncture force of peel and tissue

1.

Wstęp
Ogórki pochodzą ze środkowej Azji i zaliczane są do rodziny dyniowatych. Są to

rośliny jednoroczne, które charakteryzują się wysokimi wymaganiami termicznymi
i glebowymi.
Posiadane walory smakowe, wartość dietetyczna oraz możliwość wielosezonowego
spożywania sprawiła, że owoce ogórka są jednym z najbardziej popularnych surowców dla
przemysłu przetwórczego. Warzywa te wykorzystuje się do produkcji sałatek oraz
przetworów kiszonych oraz konserwowych. Oszacowano, że w latach 2015-2016 produkcja
przetworów warzywnych w Polsce wyniosła 1,2 mln ton, a statystyczny mieszkaniec naszego
kraju spożywał ich ok. 8 kg rocznie (Świetlikowska 2008; Stojewska 2015; Główny Urząd
Statystyczny 2015). Ogórki produkowane są zarówno w celu ich przetwórstwa jak również do
bezpośredniego spożycia. Wśród ogórków przetworzonych największą popularnością wśród
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konsumentów od lat cieszą się ogórki poddane procesowi fermentacji, czyli ogórki kiszone.
Zarówno postać świeża jak i kiszona jest źródłem wielu cennych dla ludzkiego organizmu
składników odżywczych (Brickell 2009; Pudelski 2002).
Ogórek świeży zbudowany jest w większości z wody, która stanowi prawie 97% jego
składu. Jest to produkt niskokaloryczny, zawierający śladowe ilości tłuszczu. Jest on bogatym
źródłem witamin tj. A, C, B6, K oraz minerałów, wśród których wymienić można potas,
fosfor, krzem, wapń oraz magnez. Ponadto warzywo to zawiera liczne przeciwutleniacze
i posiada właściwości odkwaszające organizm. Wysoka zawartość błonnika w owocach
ogórka sprawia, że stanowi on doskonałe lekarstwo na zaparcia (Grembecka i in. 2008;
Bartoszek i in. 2002).
Ogórki poddane procesowi kiszenia charakteryzują się mniejszą kalorycznością niż
warzywa świeże. Stanowią one bogate źródło kwasu mlekowego, który oczyszcza organizm
i wzmacnia jego układ odpornościowy. Ogórki kiszone są także cennym źródłem witamin,
szczególnie tych z grupy B. Podobnie jak owoce świeże, kiszone ogórki zawierają sporo
błonnika, który pobudza perystaltykę jelit, zapobiegając zaparciom (Jarosz 2006; Podymniak
2008).
Dzięki badaniom właściwości mechanicznych poszczególnych odmian określić można
jakość surowców, która determinuje ich przeznaczenie przetwórcze. Prowadzenie badań
dotyczących właściwości mechanicznych warzyw pozwala również na optymalizację procesu
zbioru, transportu oraz magazynowania. Badania takie pozwalają także na osiągnięcie
odpowiedniej tekstury produktów, która jest podstawową cechą ocenianą przez konsumentów
zarówno artykułów spożywczych świeżych, jak i przetworzonych. Zachowanie cech
fizycznych na odpowiednim poziomie jest więc istotne zarówno dla producentów jak
i odbiorców. Podczas prowadzenia procesów technologicznych owoce i warzywa narażone są
na liczne uszkodzenia przede wszystkim w postaci otarć, obić czy nacięć. Uszkodzenia te są
konsekwencją obciążeń dynamicznych (Sakata i in. 2011; Sakurai i in. 2005; Gorzelany i in.
2014a; Gorzelany i in. 2014b).

2.

Cel pracy
Celem zrealizowanych badań laboratoryjnych była ocena odporności skórki i miąższu

świeżych oraz kiszonych owoców ogórków gruntowych na przebicie stemplem o średnicy
5 mm. Analiza obejmowała określenie siły przebicia skórki i miąższu, zapotrzebowania
energii do momentu przebicia, naprężenia niszczącego wybranych odmian świeżych ogórków
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gruntowych oraz w czasie trwania fermentacji. Przeprowadzone zostały również badania
określające zawartości wody w wybranych odmianach świeżych ogórków gruntowych.

3.

Metodyka badań

Sposób i warunki pobierania próbek do badań
Poletka

doświadczane

zlokalizowane

były

w

miejscowościach

Rogoźnica

i Budziwój, znajdujących się w województwie podkarpackim. W dniu 12 lipca 2016 r.
pozyskano dwie odmiany ogórków gruntowych: Izyd F1 oraz Śremianin F1. Owoce
analizowanych odmian zostały podzielone na dwie frakcje. Do frakcji i kwalifikowane były
owoce o długości od 3,5 do 5,5 cm, natomiast do frakcji II od 6 do 8 cm. Owoce ogórków
gruntowych przewieziono do Laboratorium Analiz Mechanicznych mieszczącego się w
Katedrze Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, gdzie dokonano dokładnego mycia
surowca. Następnie przeprowadzono pomiary wyznaczonych właściwości mechanicznych
oraz zawartości wody na świeżych ogórkach. Pozostały materiał badawczy poddano kiszeniu.
Przygotowanie zalew do procesu zakiszania ogórków
Ogórki wraz z dodatkami ułożono w szklanych słojach z nakrętką typu twist-off
i zalano zalewą. Słoje przechowywano w pokojowej temperaturze, aż do momentu
rozpoczęcia procesu burzliwej fermentacji. Następnie przeniesione zostały do miejsca gdzie
temperatura wynosiła około 5 °C. Skład chemiczny zalewy przedstawia tabela 1:
Tabela 1. Skład chemiczny zalewy wykorzystanej w procesie kiszenia

Nazwa

Dodatek na 100 kg ogórków (%)

Roztwór wodny NaCl

5,0

Koper świeży, łodygi z baldachami

3,0

Korzeń chrzanu

0,5

Ziele angielskie

0,06

Czosnek

0,4

Liście laurowe

0,01

Wykorzystanie metod statystycznych do opracowania wyników pomiarów
Opracowanie statystyczne wyników wykonano w programie Statistica 12. Przy użyciu
testu Shapiro-Wilka przeanalizowano normalność rozkładu, a następnie homogeniczność
wariancji.

Poziom

ufności

wynosił

α=0,05.

Następnie

testem

ANOVA

analiza

jednoczynnikowa określono istotność różnic pomiędzy wartościami. Po przeprowadzonej
analizie wykonano test post-hoc Tukey’a.
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Oznaczanie zawartości wody
Pomiar zawartości wody na świeżych ogórkach przeprowadzono, za pomocą cieplarki
laboratoryjnej

oraz

Pierwszy

wago-suszarki.

etap

suszenia

przebiegł

w

ciągu

6 godzin w temperaturze 70ºC, drugi w wago-suszarce w temperaturze 105ºC w celu
dosuszenia próbek. Zawartość wody w owocach świeżych ogórków gruntowych obliczono z
zależności:

𝑊=

𝑚1 − 𝑚2
∗ 100%
𝑚1

gdzie:
W-zawartość wody [%]
m1 - masa próbki świeżej[g]
m2 – masa próbki suchej [g]
Pomiar siły przebicia skórki i miąższu owoców analizowanych odmian ogórków gruntowych
Badania
i

miąższu

właściwości

świeżych

mechanicznych

i kiszonych

ogórków

podczas

procesu

przeprowadzono

za

przebicia
pomocą

skórki
maszyny

wytrzymałościowej Zwick/Roell przy użyciu stempla o średnicy φ- 5 mm. Pomiary
przeprowadzano w dwóch miejscach tj. w środkowej i końcowej części owocu ogórka.
Badania wykonano na całych owocach ogórka w dziesięciu powtórzeniach zarówno dla
próbek świeżych jak i poddanych procesowi kiszenia. Pomiary prowadzono osobno dla
każdej frakcji wielkościowej z dwóch poletek oznaczone literami: B- materiał pobrany z
poletka w Budziwoju i literką R- materiał badawczy pobrany z poletka w Rogoźnicy. Po
każdej serii pomiarów w systemie zapisywano wartości siły przebicia skórki i miąższu,
odkształcenia oraz energii potrzebnej do przebicia owocu.
4. Wyniki badań
Ocena zawartości wody w świeżych owocach ogórków gruntowych
Rysunek 1 przedstawia średnią zawartość wody w świeżych owocach analizowanych
odmian ogórków gruntowych. Uzyskane wartości były mało zróżnicowane. Dla i frakcji
wielkościowej mieściły się w przedziale od 94,2% dla odmiany Izyd B- ogórki z poletka
Budziwój, do 95,0% dla odmiany Izyd R- ogórki z poletka Rogoźnica. Najniższą zawartość
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wody w ogórkach II frakcji wielkościowej odnotowano dla odmiany Śremianin B- 93,0%,
najwyższą zaś dla odmiany Śremianin R- 94,7%.

Rys.1. Zawartość wody [%] w świeżych owocach analizowanych odmian ogórków gruntowych

Analiza siły przebicia skórki i miąższu świeżych owoców ogórków gruntowych analizowanych
odmian
Rysunek 2 przedstawia linie trendu średnich wartości siły przebicia skórki i miąższu
świeżych owoców ogórków od ich odkształcenia dla analizowanych frakcji wielkościowych.
Wartości siły przebicia skórki i miąższu świeżych ogórków od ich odkształcenia dla
analizowanych odmian były zróżnicowane. Przebieg zależności siły przebicia skórki
i miąższu w zależności od ich odkształcenia opisuje funkcja kwadratowa drugiego stopnia
y=ax2+bx+c.
Nie

stwierdzono

istotnej

zależności

pomiędzy

miejscem

przyłożenia

stempla,

a średnią wartością siły przebicia dla świeżych owoców ogórków gruntowych w obrębie
odmiany. Różnice odnotowano pomiędzy analizowanymi odmianami. Dla i frakcji
wielkościowej najwyższe wartości analizowanego parametru odnotowano u odmiany Izyd B,
natomiast dla II frakcji u odmiany Śremianin R.
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Rys.2. Linia trendu średnich wartości siły przebicia skórki i miąższu F [N] analizowanych odmian świeżych
owoców ogórków gruntowych w zależności od ich odkształcenia L [mm]

Tabela 2 przedstawia średnie wartości energii przebicia oraz naprężenia niszczącego dla
świeżych owoców ogórków i dwóch frakcji analizowanych odmian. Frakcja wielkościowa nie
różnicowała znacząco wartości analizowanego parametru w obrębie odmiany. Różnice
wystąpiły natomiast pomiędzy analizowanymi odmianami. Odmiana Śremianin B
charakteryzuje się najniższymi wartościami energii przebicia. Wartości te wynoszą
odpowiednio 98,03 mJ oraz 91,56 mJ. Analizując wartości naprężenia niszczącego można
zaobserwować analogiczną tendencję.
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Tabela 2. Średnie wartości energii W [mJ] przebicia skórki i miąższu owoców ogórka oraz umownego modułu
sprężystości  [MPa].

Odmiana i frakcja

Praca

W Naprężenie niszczące  [MPa]

[mJ]
Izyd R Frakcja I

120,77 ± 28,63

3,00 ± 1,0

Izyd R Frakcja II

119,97 ± 30,52

2,91 ± 0,99

Izyd B Frakcja I

135,95 ± 21,69

3,88 ± 1,48

Izyd B Frakcja II

136,45 ± 8,67

3,74 ± 3,65

Śremianin R Frakcja I

109,65 ± 25,70

1,90 ± 0,84

Śremianin R Frakcja II

111,09 ± 28,74

2,29 ± 1,19

Śremianin B Frakcja I

98,03 ± 7,50

1,84 ± 0,60

Śremianin B Frakcja II

91,56 ± 9,76

2,56 ± 1,18

Ocena wybranych właściwości mechanicznych ogórków poddanych procesowi kiszenia
Wartości siły przebicia F [N] skórki i miąższu owoców ogórka były uzależnione od
czasu zakiszania. Zaobserwowano również wpływ parametru na zużycie energii W [mJ]
potrzebnej do przebicia skórki i miąższu. Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono średnią siłę
przebicia skórki i miąższu wybranych odmian ogórka stemplem podczas procesu zakiszania w
czterech terminach pomiaru 10, 30, 60 i 90 dniu procesu kiszenia.
Analizując średnie wartości siły przebicia skórki i miąższu kiszonych owoców ogórków
stwierdzono spadek wartości analizowanego parametru wraz z czasem trwania procesu
kiszenia analizowanych odmian niezależnie od frakcji wielkościowej. W czasie trwania
kiszenia niezależnie od odmiany odnotowano około dwukrotne spadki średniej siły przebicia.
Owoce i frakcji wielkościowej charakteryzowały się większymi wartościami siły przebicia,
niż owoce zakwalifikowane do II frakcji wielkościowej. Niezależnie od odmiany ogórka
średnie wartości siły przebicia skórki i miąższu świeżych owoców wynosiły dla frakcji I:
18,79 N oraz dla frakcji II: 16,54 N. Dla owoców kiszonych w 90 dniu procesu średnie
wartości siły przebicia wynosiły: 9,65 N dla frakcji i oraz 9,2 N dla frakcji II.
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Rys.3. Średnie wartości siły przebicia skórki i miąższu kiszonych owoców ogórków gruntowych z dwóch
poletek z uwzględnieniem czasu kiszenia oraz miejsca przyłożenia stempla. Frakcja I
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Rys.4. Średnie wartości siły przebicia skórki i miąższu kiszonych owoców ogórków gruntowych z dwóch
poletek z uwzględnieniem czasu kiszenia oraz miejsca przyłożenia stempla. Frakcja II

Na rysunku 5 przedstawiono linie trendu średnich wartości siły przebicia skórki
i miąższu ogórków stemplem o średnicy 5 mm w zależności od odkształcenia w podziale na
frakcje wielkościowe. Dla analizowanej zależności obliczono współczynnik determinacji R2.
Zależność siły przebicia skórki i miąższu od czasu zakwaszania dla analizowanych odmian
i zastosowanej zalewy opisuje funkcja kwadratowa drugiego stopnia y=ax 2+bx+c. Dla
analizowanej zależności obliczono współczynnik determinacji R2. Uzyskane współczynniki
determinacji dla analizowanych parametrów były do siebie zbliżone i wynosiły od R2=0,969
do R2=0,988. Najwyższe współczynniki determinacji odnotowano przy przebiciu skórki
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i miąższu w czasie zakiszania u odmiany Izyd R frakcji II. Najniższe wartości współczynnika
determinacji odnotowano u odmiany Śremianin B frakcji II.

Rys.5. Linie trendu średnich wartości siły przebicia skórki i miąższu analizowanych odmian ogórków stemplem
o średnicy 5 mm w czasie zakiszania

Tabela 3 przedstawia średnie wartości energii W [mJ] potrzebnej do przebicia skórki
i miąższu owoców ogórków analizowanych odmian oraz naprężenia niszczącego  [MPa].
Niezależnie od odmiany średnie wartości umownego modułu sprężystości oraz pracy
zmniejszają się wraz z czasem zakiszania. Owoce zakwalifikowane do i frakcji wielkościowej
charakteryzują się wyższymi wartościami analizowanych parametrów.
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Tabela 3. Średnie wartości energii W [mJ] przebicia skórki i miąższu owoców ogórka oraz naprężenie niszczące

 [MPa] w kolejnych terminach pomiaru w czasie zakiszania

Odmiana

Termin

Praca

W Naprężenie

i frakcja

pomiaru

[mJ]

[MPa]

10 dni

55,47 ± 12,46

0,86 ± 0,16

Izyd R

30 dni

35,87 ± 12,29

0,75 ± 0,26

Frakcja I

60 dni

33,36 ± 15,07

0,53 ± 0,43

90 dni

29,07 ± 7,25

0,52 ± 0,36

Izyd R

10 dni
30 dni

53,08 ± 7,22
32,49 ± 6,00

0,94 ± 0,14
0,67 ± 0,1

Frakcja II

60 dni

32,20 ± 9,93

0,49 ± 0,38

90 dni

32,08 ± 4,35

0,43 ± 0,05

Izyd B

10 dni
30 dni

85,06 ± 5,71
56,94 ± 9,16

0,91 ± 0,1
0,69 ± 0,29

Frakcja I

60 dni

43,34 ± 6,69

0,55 ± 0,36

90 dni

35,12 ± 17,12

0,49 ± 0,94

Izyd B

10 dni
30 dni

72,82 ± 7,65
46,21 ± 8,75

0,89 ± 0,33
0,64 ± 0,14

Frakcja II

60 dni

43,53 ± 12,56

0,48 ± 0,3

90 dni

34,87 ± 16,99

0,47 ± 0,64

Śremianin R

10 dni
30 dni

86,43 ± 4,85
57,50 ± 8,92

0,97 ± 0,1
0,68 ± 0,17

Frakcja I

60 dni

48,26 ± 7,94

0,53 ± 0,22

90 dni

26,99 ± 12,62

0,51 ± 1,44

Śremianin R

10 dni
30 dni

85,29 ± 18,41
56,16 ± 7,26

0,89 ± 0,51
0,67 ± 0,08

Frakcja II

60 dni

45,27 ± 7,99

0,55 ± 0,15

90 dni

25,43 ± 3,11

0,45 ± 0,28

Śremianin B

10 dni
30 dni

74,33 ± 4,22
32,33 ± 10,76

0,95 ± 0,25
0,80 ± 0,11

Frakcja I

60 dni

45,46 ± 7,93

0,75 ± 0,14

90 dni

36,13 ± 5,77

0,62 ± 0,16

Śremianin B

10 dni
30 dni

69,33 ± 9,99
32,16 ± 8,23

0,92 ± 0,23
0,84 ± 0,16

Frakcja II

60 dni

47,44 ± 10,08

0,85 ± 0,20

90 dni

32,91 ± 9,02

0,66 ± 0,17

niszczące
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5. Wnioski
Średnia zawartość wody w analizowanych odmianach świeżych owoców ogórków
gruntowych była mało zróżnicowana i mieściła się w zakresie od 93,0% do 95,0%.
Średnia siła przebicia skórki i miąższu F [N] dla analizowanych odmian świeżych
owoców ogórka była w zakresie 27,0-39,0 N dla i frakcji wielkościowej oraz
25,6-32,6 N dla frakcji II.
Średnie zapotrzebowanie energii W [mJ] potrzebnej do przebicia skórki i miąższu
świeżych ogórków badanych odmian wynosiło odpowiednio od 98,09 J do 135,95 J dla
i frakcji wielkościowej oraz 91,56 J do 136,0 J dla II frakcji wielkościowej.
Średnie wartości naprężenia niszczącego  [MPa] wynosiły odpowiednio od 1,84 MPa
do 3,88 MPa dla i frakcji wielkościowej oraz 2,29 MPa do 3,74 MPa dla
II frakcji wielkościowej.
W procesie zakiszania stwierdzono ponad 50% spadek odporności skórki
i miąższu na przebicie. Średnie wartości siły przebicia skórki i miąższu analizowanych
odmian owoców ogórków po 90 dniach kiszenia były w przedziale 9,38 N do 11,02 N dla
i frakcji wielkościowej oraz 8,18 N do 10,09 N dla II frakcji wielkościowej.
Odnotowano wpływ czasu zakiszania (od 10 do 90 dnia procesu kiszenia) na siłę
przebicia

skórki

i miąższu

F

[N].

Współczynniki

determinacji

R2

były

w zakresie od R2= 0,969 w odmianie Izyd R frakcja II, do R2=0,988 w odmianie Śremianin Bfrakcja II.
W czasie procesu zakiszania odnotowano znaczny spadek średniej wartości energii
przebicia skórki i miąższu W [mJ] oraz naprężenia niszczącego  [MPa].
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Streszczenie
Praca przedstawia zmiany w średnich poziomach pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin
w jabłoni przed i po wprowadzeniu w Polsce w 2014 roku obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony
roślin. Potrzeba prowadzenia tego typu analiz wynika z potrzeb ograniczania negatywnego oddziaływania
pozostałości środków ochrony roślin na środowisko naturalne i zdrowie organizmów żywych. W celu
odpowiedzi na pytanie: „Czy po wprowadzeniu obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin,
ograniczono ryzyko niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin?” zbadano wpływ roku, typu środka
ochrony roślin oraz substancji czynnej na wykryty poziom pozostałości, wykonując analizę wariancji.
Przeprowadzona analiza poziomu pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w uprawie jabłoni
w latach 2012 – 2015, wykazała obniżenie średniego poziomu pozostałości pestycydów w 2015 r. w stosunku do
lat ubiegłych. Potwierdza się zatem, stopniową poprawę i pozytywny efekt działań mających na celu
ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin po wprowadzeniu integrowanej
ochrony roślin.
Słowa kluczowe: pozostałości środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin, uprawa jabłoni

Analysis of residues of active substances of plant protection products in
apple
Summary
The paper presents changes in average levels of residues of active substances of plant protection products in
apple trees before and after introduction in Poland in 2014 of the obligation to apply the principles of integrated
pest management. The need for such analyzes results from the need to limit the negative impact of residues of
plant protection products on the natural environment and the health of living organisms. In order to answer the
question: "Has the risk of improper use of plant protection products been reduced after introducing the obligation
to apply the principles of integrated pest management?" The impact of the year, type of plant protection product
and active substance on the detected residue level was analyzed by ANOVA. The conducted analysis of the
residue level of active substances of plant protection products in apple cultivation in 2012 – 2015, showed a
reduction in the average level of pesticide residues in 2015 in relation to previous years. Therefore, the gradual
improvement and positive effect of activities aimed at reducing the risk associated with the use of plant
protection products after the introduction of integrated plant protection is confirmed.
Keywords: residues of plant protection products, integrated pest management, apple

1. Wstęp
Wraz ze wzrostem intensyfikacji rolnictwa wzrasta ilość stosowanych środków
ochrony roślin, a wraz z nią ryzyko nieprawidłowego ich stosowania. Nieprawidłowe
stosowanie środków ochrony roślin, niezgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej,
przyczynia się do powstawania pozostałości substancji czynnych zarówno w płodach rolnych
jak i w glebie, a także przedostawania się ich do wód gruntowych czy powierzchniowych.
Poza monitowaniem stanu środowiska państwa członkowskie Unii Europejskiej zobligowały
się do wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin, które zakładają w pierwszej
kolejności stosowanie niechemicznych metod ochrony roślin. Do czasu przyjęcia dyrektywy
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2009/128/WE przepisy prawa Unii Europejskiej nie określały zasad stosowania środków
ochrony roślin, dając tym samym swobodę działań państwom członkowskim Unii
Europejskiej w tym zakresie. Dotychczas wykonywano ocenę pozostałości środków ochrony
roślin w oparciu o wyniki badań urzędowych ujętych w corocznych raportach w porównaniu
do roku poprzedniego. Brak jest raportów, zestawień i rozwiązań, które by umożliwiły
kompleksowe podejście oceny zmian zachodzących w stosowaniu środków ochrony roślin.
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na kilka strategicznych pytań odnośnie prawidłowości
stosowania środków ochrony roślin, w tym stosowania integrowanych metod ochrony.
Celem pracy była analiza poziomu pozostałości substancji czynnych środków ochrony
roślin, w owocach jabłoni w latach 2012 – 2015. Ocena obejmuje okres przed
wprowadzeniem w dniu 1 stycznia 2014 roku obowiązku stosowania zasad integrowanej
ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin
wynikający z postanowień art. 14 dyrektywy 2009/128/WE i rozporządzenia nr 1107/2009
oraz w okresie stosowania tych przepisów. Wśród upraw roślin ogrodniczych, największy
udział w Polsce pod względem produkcji i powierzchni tych upraw stanowią jabłonie, a
dodatkowo stosuje się w nich największą liczbę zabiegów chemicznych wśród roślin
ogrodniczych, dlatego w pracy skupiono się na tej uprawie. W pracy podjęto próbę
odpowiedzi na pytanie: „Czy po wprowadzeniu obowiązku stosowania zasad integrowanej
ochrony roślin, ograniczono ryzyko niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin?”.
2. Materiał i metody
Próbki do badań pozostałości środków ochrony roślin w owocach jabłoni, były
pobierane corocznie w sierpniu i wrześniu, w fazie dojrzałości konsumpcyjnej, zgodnie w
ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi pobierania prób. Badania próbek na pozostałości
środków ochrony roślin wykonane zostały przez certyfikowane laboratoria głównie
nowoczesnymi, wielopozostałościowymi, uznanymi w skali międzynarodowej metodami
analitycznymi m.in. metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów
i azotowo-fosforową (GC-ECD/NDP), metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z
detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD), metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
z detekcją tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) oraz metodą spektrofotometryczną
(Nowacka i in. 2012).
W latach 2012 – 2015 pobrano i przebadano 1285 prób owoców, w których wykryto
2957 przypadków pozostałości środków ochrony roślin (Tab. 1). Oznacza to, że w jednej
próbce oprócz pozostałości jednej substancji czynnej, wykryto również dwie lub trzy
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pozostałości innych substancji. Ogółem wykryto 58 różnych substancji czynnych, jednak co
roku wykrywany zestaw substancji się różnił. Analizowany zbiór danych zawierał nazwę
wykrytej substancji czynnej środka ochrony roślin, ilościowo określoną zawartość
pozostałości, rok pobrania próbki oraz informacje o rodzaju (typie) środka ochrony roślin, w
którym stosuje się dane substancje czynne.
Tabela 1. Liczba badanych próbek pod kątem pozostałości substancji czynnych, liczba wykrytych substancji
czynnych oraz liczba próbek z wykrytymi pozostałości w latach 2012 – 2015 (opracowanie własne)

Badane próbki

Rok

Próbki
z pozostałościami

Wykryte pozostałości

wykrytych

pobierania
[%]

[%]

substancji

ogółem

czynnych

681

23,0

38

15,1

531

18,0

38

262

29,4

993

33,6

48

231

25,9

752

25,4

40

[%]

próbek

liczba

2012

435

33,9

264

29,6

2013

203

15,8

136

2014

354

27,5

2015

293

22,8

Ogółem

1 285

ogółem

Liczba

liczba

893

ogółem

liczba

2957

58

W celu określenia wpływu roku pobierania próbek, typu środka ochrony roślin oraz
substancji czynnej (czynników) na wykryty poziom pozostałości substancji czynnej
pestycydów (cechy), wykonano analizę wariancji. Analiza statystyczna uzyskanych wyników
składała się z dwóch etapów. Etap pierwszy obejmował zastosowanie metody analizy
wariancji, natomiast etap drugi szczegółowe porównania i wydzielanie grup jednorodnych
średnich obiektowych z zastosowaniem procedury HSD Tukeya. Analizę statystyczną
wykonano przy pomocy pakietu statystycznego Statistica 12.0. Ponadto, w pracy zastosowano
także statystkę opisową uzyskanych wyników.

3. Wyniki
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie oceny efektów
głównych badanych czynników są istotnie różne od zera. Oznacza to, że przeciętny wpływ
każdego z czynników na poziom pozostałości substancji czynnej jest istotny. Poziom
pozostałości substancji czynnej zależy zarówno od roku pobierania (badania) próbek,
substancji czynnej oraz typu środka ochrony roślin (fungicyd, insektycyd, herbicyd i in.).
Analiza porównawcza średnich (Tab. 2) dla roku pobierania próbek oraz typów środka
ochrony roślin wskazuje na zróżnicowany średni poziom pozostałości. W wyniku analizy
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wydzielono dwie grupy jednorodne (a, b), oznacza to, że obiekty należące do danej grupy nie
różnią się istotnie między sobą, natomiast w przypadku gdy średnie obiektowe zostały
przypisane do różnych grup wszystkie różnice pomiędzy średnimi są istotne. Zatem należy
stwierdzić, że różnice pomiędzy analizowanymi średnimi obiektowymi są istotne dla roku
2014 i 2015. Natomiast lata 2012, 2013 i 2015 (należące do grupy a) oraz lata 2012 – 2014
(należące do grupy b), pod względem poziomu pozostałości substancji czynnej nie różnią się
istotnie między sobą. Udowodniono statystycznie, że średni poziom pozostałości latach 2012
– 2014 stopniowo wzrasta, aby w roku 2015 osiągnąć najniższy poziom w stosunku do
badanego okresu. Ponadto, średnie obiektowe poziomu pozostałości substancji czynnych
różnią się istotnie dla fungicydów i insektycydów. Natomiast pozostałe typy środków ochrony
roślin nie różnią się istotnie pod względem średniej pozostałości substancji czynnej. Poniższa
tabela prezentuje szczegółowe wyniki porównań wielokrotnych.
Tabela 2. Podział średnich pozostałości substancji czynnych dla roku pobierania próbek, typów środka ochrony
roślin na grupy jednorodne metodą porównań wielokrotnych procedurą HSD Tukeya (α=0,05; litery a, b
oznaczają grupy jednorodne; porządek sortowania wg. średniej obiektowej; opracowanie własne)

Średni poziom pozostałości substancji czynnych
[mg/kg] oraz grupy jednorodne
Rok badania
2015

0,103 a

2012

0,111 ab

2013

0,119 ab

2014

0,146 b

Typ środka ochrony roślin
Herbicyd

0,010 ab

Insektycyd

0,036 a

Regulator wzrostu

0,072 ab

Fungicyd

0,179 b

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wśród przebadanych próbek wykryto 2 957
substancji czynnych. Dzięki coraz nowszej aparaturze badania prowadzone przez określone
laboratoria z roku na rok rozszerzały zakres analiz pod kątem rodzajów substancji czynnych.
Stąd może także wynikać większa liczba wykryć substancji czynnych w próbkach. Pomimo
niekompletności danych, która wynikała z różnej liczby badanych prób w poszczególnych
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latach, rozdzielając lata na okres 2012 – 2013 i 2014 - 2015, zauważyć można wzrost wykryć
pozostałości substancji czynnych (Rys.1.).

Rys. 1. Liczba wykryć pozostałości substancji czynnych i ich średni poziom w jabłkach; słupki błędu oznaczają
+/- błąd standardowy (opracowanie własne)

Spośród analizowanych lat największą liczbą wykryć pozostałości substancji
czynnych odznaczał się rok 2014, jednocześnie w tym roku średni poziom pozostałości był
najwyższy (0,146 mg/kg), ale nie różnił się istotnie od lat 2012 i 2013. Rok 2015
w porównaniu do poprzedniego roku różnił się istotnie pod względem poziomu pozostałości
(Tab. 3). Ponadto, rok 2015 odznaczał się najniższym średnim poziomem pozostałości
substancji czynnych (0,103 mg/kg). Pomimo większej liczby wykryć w 2015 roku niż w
latach 2012 i 2013, średni poziom pozostałości uległ zmniejszeniu. Najczęściej wykrywano
pozostałości substancji czynnych, które wchodziły w skład fungicydów (1 778 wykryć)
i insektycydów (1 170 wykryć), najmniej wykryto pozostałości herbicydów (3 wykrycia) oraz
regulatorów wzrostu (6 wykryć). Do grupy najczęściej wykrywanych substancji czynnych
fungicydów
karbendazym

należą:
(6,8%),

kaptan

(19,3%),

piraklostrobina

ditiokarbaminiany
(3,4%).

Natomiast,

(9,5%),
do

boskalid

substancji

(8,3%),
czynnych

insektycydów zalicza się: acetamipryd (11,8%), metoksyfenozyd (3,9%), pirymikarb (3,8%),
spirodiklofen (3,8%).
Średni poziom pozostałości wybranych substancji czynnych był zróżnicowany w
latach oraz pomiędzy substancjami (Rys. 2). W przypadku niektórych substancji zauważyć
można stopniowy spadek poziomu pozostałości w latach np. pirymetanil (z grupy
fungicydów), fenazachina (z grupy insektycydów) i w tym przypadku w 2015 r. nie wykryto
pozostałości. Można także zauważyć, że średni poziom substancji wzrasta do roku 2013 lub
2014, a w 2015 roku następuje obniżenie (np. flutriafol, tiametoksam, trifloksyt). Jednak są
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także substancje, których tendencje spadku poziomu pozostałości są mniej wyraźne (np.
karbendazym, kaptan).

Rys. 2. Średni poziom pozostałości wybranych substancji czynnych w latach 2012 – 2015 (opracowanie własne)

Analizują zmiany poziomu wybranych substancji czynnych w podziale na lata przed
i po wprowadzeniu metod integrowanej ochrony roślin również można potwierdzić trend
spadkowy. Jednak w przypadku niektórych substancji np. dla kaptanu i propargitu wykryto
wyższe poziomy pozostałości w latach 2014 – 2015 niż w poprzednich. Należy również
zaznaczyć, że w 1,5% badanych próbek wykryto obecność substancji czynnych
niedozwolonych do stosowania w uprawie jabłoni, z których najczęściej wykrytą substancją
był propargit, składnik insektycydów (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr
943/2011).

4. Dyskusja
Występowanie pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin z podobną
tendencją zaobserwowano również w innych niż jabłko płodach rolnych (Nowacka i in.
2015). Dane statystyczne z monitoringów żywności przeprowadzonych w latach 2011 – 2012
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wskazują, że skala stwierdzonych ponadnormatywnych pozostałości środków ochrony roślin
w Polsce jest porównywalna z notowaną dla produktów na rynku UE, czy w Stanach
Zjednoczonych (Nowacka i in. 2015). Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
w sowich badaniach pozostałości pestycydów w jabłkach w 2014 i 2015 roku również
najczęściej odnotowywał wykrywanie substancji takich jak: acetamipryd, boskalid,
karbendazym, spirodiklofen, piraklostrobina, metoksyfenozyd. Natomiast w tych latach nie
wykryto pozostałości kaptanu, w przeciwieństwie do Polski gdzie ta substancja stanowiła
największy udział pozostałości (Pesticide Data Program 2017).
Kaptan jest substancją czynną zawartą w fungicydach, której pozostałości w
badaniach najczęściej są wykrywane. Dopuszczonych do obrotu i stosowania jest 27 środków
ochrony roślin, w których substancją czynną jest kaptan w różnych stężeniach. Jest to
substancja czynna, która wchodzi w skład fungicydów służących do ochrony jabłoni przed
parchem jabłoni, jednej z najgroźniejszych chorób grzybowych w uprawie jabłoni
powodującej bardzo duże straty w plonie sięgające nawet 40% (Szymczak i in. 2013).
Podobne zastosowanie mają fungicydy, w których w skład wchodzą substancje czynne
z grupy ditiokarbaminianów, których liczba wykryć również jest wysoka (Kicińska i in.
2013).
Najwięcej wykryć spośród substancji czynnych wchodzących w skład insektycydów
wykazano dla acetamiprydu, substancji czynnej z grupy neonikotynoidów. Acetamipryd jest
uznawany za jedną z częściej wykrywanych substancji czynnych w płodach rolnych
(Akiyama i in. 2002). Acetamipryd występuje w 27 zarejestrowanych środkach ochrony
roślin. Pomimo, że neonikotynoidy stanowią zagrożenie głównie dla pszczół, jednak
w przypadku acetamiprydu badania prowadzone przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy
Instytut Badawczy (IOR-PIB) w Poznaniu, wykazały dużą tolerancję pszczół na stosowane
dawki insektycydów potwierdzając tym samym bezpieczeństwo acetamiprydu (Węgorek i in
2017).
Dla kaptanu na podstawie analizowanych lat zaobserwowano najwyższą średnią
zawartość pozostałości (0,35 mg/kg) w badanych próbkach, znacząco przewyższającą
pozostałe substancje czynne. Pomimo, wykrytego wysokiego poziomu substancji jej
najwyższy dopuszczalny poziom (NDP) w Unii Europejskiej wynosi 3 mg/kg i nie został
przekroczony. Fungicydy ditiokarbaminianowe, których zastosowanie jest podobne do
kaptanu, również osiągnęły wysoki średni poziom pozostałości (0,17 mg/kg), a ich NDP
wynosi 5 mg/kg i także nie został przekroczony. Jednym z najniższych poziomów
pozostałości charakteryzował się acetamipryd (0,019 mg/kg) przy NDP 0,8 mg/kg.
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Przypadki przekroczenia NDP w jabłkach stanowią ok. 1% wszystkich badanych próbek,
natomiast stosowanie substancji niedozwolonych ok. 1,5% próbek. Podobną niewielką skalę
problemu zaobserwowano w pozostałych produktach wytworzonych w Polsce. Stosowanie
niewłaściwych i niedopuszczonych substancji czynnych może wiązać się z brakiem rejestracji
środków ochronnych roślin do ochrony upraw małoobszarowych (Nowacka i in. 2015).

5. Wnioski
Głównym celem przedmiotowej pracy było zbadanie zmian zachodzących
w stosowaniu środków ochrony roślin przez użytkowników profesjonalnych. Przeprowadzona
analiza poziomu pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w uprawie jabłoni
w latach 2012 – 2015, wykazała obniżenie średniego poziomu pozostałości pestycydów w
2015 r. w stosunku do badanego okresu. Potwierdza się zatem, stopniową poprawę
w działaniach mających ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony
roślin po wprowadzeniu w 2014 roku w Polsce obowiązku stosowania zasad integrowanej
ochrony roślin. W latach 2012 – 2015 pozostałości środków ochrony roślin stwierdzono w
69% próbek jabłek. Najczęściej stwierdzano pozostałości takich substancji czynnych jak
kaptan, ditiokarbaminiany (fungicydy) i acetamipryd (insektycyd z grupy neonikotynoidów).
Jest to związane głównie z ochroną owoców przed parchem czy szkodnikami takimi jak
owocówka jabłkóweczka, mszyce. Zawartości wykrytych pozostałości były dużo niższe od
ustalonych dla nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP). Średni
poziom pozostałości od 2012 do 2014 systematycznie wzrastał, a w 2015 roku spadł poniżej
wartości z 2012 roku. Prowadzone badania wskazują na konieczność dalszego monitorowania
zawartości pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, oraz dalszego
ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych jak np. propargit. Biorąc pod uwagę, że
analizie poddano tylko 4 lata, w tym rok 2014, który można przyjąć za rok przejściowy
stosowania przepisów, wskazane jest kontynuowanie i rozszerzenie badań, tak aby z jak
największą wiarygodnością móc wnioskować i odpowiadać na strategiczne pytania.
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Streszczenie
Celem pracy była ocena tendencji zmian odczynu gleb i potrzeb wapnowania w Polsce w latach 2000-2016. Do
analizy wykorzystano dane Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Ocena odczynu gleb prowadzona jest w
pięciostopniowej skali: gleby bardzo kwaśne pH poniżej 4,5, kwaśne pH 4,6-5,5, lekko kwaśne 5,6-6,5, obojętne
6,6-7,2, zasadowe powyżej 7,2. Potrzeby wapnowania szacuje się na podstawie aktualnego pH gleby a także
kategorii agronomicznej. Potrzeby wapnowania klasyfikuje się jako: konieczne, potrzebne, wskazane,
ograniczone i zbędne. Badania prowadzone przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze wskazują, że na
przestrzeni lat 2000-2016 udział gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym zmniejszył się o około 15%,
wzrósł udział gleb o odczynie lekko kwaśnym o 7% oraz obojętnym i zasadowym o 8%. Natomiast udział gleb o
potrzebach wapnowania koniecznych i potrzebnych zmalał o 16%, nieznacznie (+1%) zwiększył się udział gleb
o potrzebach wapnowania wskazanych, a udział gleb o potrzebach wapnowania ograniczonych i zbędnych
zwiększył się o 15%.
Słowa kluczowe: stan zakwaszenia gleb, potrzeby wapnowania, odczyn

Analysis of soil acidification status and formation of liming needs in Poland
in the years 2000-2016
Summary
The aim of the study was to assess trends in soil pH and liming needs in Poland in the years 2000-2016, using
data from the National Chemical and Agricultural Station, Poland. The assessment of soil pH is carried out on a
five-step scale: soils with very acidic pH below 4.5, acidic pH 4.6-5.5, slightly acidic pH 5.6-6.5, neutral pH 6.67.2, alkaline pH above 7.2. The liming needs are estimated on the basis of the current pH of the soils and the
agronomic category. Liming needs are classified as: necessary, needed, recommended, limited and unnecessary.
Research conducted by district chemical and agricultural stations showed that over the period 2000-2016 the
percentage of very acidic and acidic soils decreased by about 15%, of slightly acidic soils increased by 7%,
while of neutral and alkaline soils by 8%. On the other hand, the percentage of soils with urgent and necessary
liming needs decreased by 16%, with recommended liming needs increased slightly (+1%), while with limited
and unnecessary liming needs increased by 15%.
Key words: soil acidification, liming needs, pH

1. Wstęp
Jednym z najważniejszych czynników ograniczających produkcję roślinną w Polsce jest
duże zakwaszenie gleb (Lipiński 2005). Zakwaszenie gleb ma charakter przede wszystkim
naturalny i wynika ze specyfiki procesu glebotwórczego i rodzaju skał macierzystych
(Boguszewski 1980, Fotyma i Zięba 1998, Filipek 2001, Filipek i Skowrońska 2013).
Przewaga opadów nad parowaniem w okresie jesienno-zimowym potęguje wymywanie
kationów zasadowych w głąb profilu glebowego. Proces ten nasila się na glebach lekkich,
silnie przepuszczalnych, które dominują w naszym kraju (56,6%). Zakwaszanie gleb potęgują
procesy pochodzenia antropogenicznego, najważniejszym z nich jest działalność przemysłu
1

Opracowanie wykonano w ramach zadania 1.6 w programie wieloletnim IUNG-PIB
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i emisja SO2, NOx i NH3 (Filipek i in. 2006, Filipek i Skowrońska 2013). Charakter skał
macierzystych, które wykazują bardzo często odczyn kwaśny i bardzo kwaśny oraz
działalność rolnicza i stosowanie nawozów azotowych dodatkowo pogłębiają to niekorzystne
zjawisko (Filipek 2001, Lipiński 2005, Filipek i Skowrońska 2013).
W celu przeciwdziałania zakwaszeniu i jego negatywnym skutkom w środowisku powinno
się stosować na szeroką skalę nawozy zawierające związki wapnia lub wapnia i magnezu
(środki wapnujące, wapna nawozowe) (Boguszewski 1980, Fotyma i Zięba 1988, Ochal
2016).

Wapnowanie

jest

ważnym

zabiegiem

agrotechnicznym/środowiskowym

o

wielostronnym wpływie na właściwości fizyczne, fizykochemiczne i biologiczne gleby (Keith
i in. 1988, Grzebisz i in. 2006, Grzebisz i in. 2013, Ochal i Kopiński 2017).
Oceną stanu agrochemicznego gleb w Polsce (badaniem odczynu gleb, potrzeb
wapnowania, zasobności w przyswajalne składniki pokarmowe: P, K, Mg) na skalę masową
zajmują się Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR). Początkowa działalność stacji,
przypadająca na lata 1955 – 1975, miała charakter inwentaryzacyjny. W latach 1955 – 1968
przebadano w Polsce, w zakresie odczynu i zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu
i magnezu wszystkie gleby użytkowane rolniczo. Po roku 1975 zaprzestano systematycznych
badań masowych na rzecz badań w gospodarstwach, które wykazywały zapotrzebowanie na
wyniki oznaczeń agrochemicznych właściwości gleby (Lipiński 2005b).
Wyniki badań agrochemicznych są wykorzystywane do oceny stanu zasobności gleb w
jednostkach administracyjnych i w skali całego kraju (Lipiński 2005b, Ochal 2012). Ocenę
taką prowadzi się średnio co 4 lata. Ocena stanu agrochemicznego wykonywana jest w
układzie skategoryzowanym z wydzielaniem udziału próbek zaliczanych do jednej z
przyjętych w Polsce kategorii (klasy) odczynu i zawartości poszczególnych składników
mineralnych.
Celem pracy była ocena zmian stanu zakwaszenia gleb w Polsce i potrzeb wapnowania w
latach 2000-2016 na podstawie danych KSChR.
2. Materiał i metody badań
Ocenę zmian stanu zakwaszenia gleb oraz potrzeb wapnowania wykonano na podstawie
danych Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z lat 2000-2016 (Lipiński 2005, Rocznik
Statystyczny Rolnictwa 2008-2016). Ocenę zmian stanu zakwaszenia i potrzeb wapnowania
na poziomie województw wykonano dla okresu badań sprzed akcesji Polski do Wspólnoty
Europejskiej lata 2000-2004, a danymi z lat 2013-2016. Natomiast zmiany udziału gleb w
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poszczególnych klasach odczynu i potrzeb wapnowania w omawianym okresie przedstawiono
w okresach czteroletnich w skali kraju.
Badania odczynu gleb są prowadzone według normy PN-ISO 10390 (1997), a pH
oznaczane jest w 1 mol KCl∙dcm-3. Ocena odczynu gleb prowadzona jest w pięciostopniowej
skali: gleby bardzo kwaśne pH poniżej 4,5, kwaśne pH 4,6-5,5, lekko kwaśne 5,6-6,5,
obojętne 6,6-7,2, zasadowe powyżej 7,2. Potrzeby wapnowania szacuje się na podstawie
aktualnego pH gleby, a także kategorii agronomicznej. Potrzeby wapnowania klasyfikuje się
jako: konieczne, potrzebne, wskazane, ograniczone i zbędne, a parametr ten zależny jest od
kategorii agronomicznej i aktualnej wartości pH (Tab 1.)
Tabela 1. Potrzeby wapnowania gleb

Potrzeby

pH gleb kategorii agronomicznych

wapnowania

Bardzo lekkie

Lekkie

Średnie

Ciężkie

Konieczne

do 4,0

do 4,5

do 5,0

do 5,5

Potrzebne

4,1-5,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

Wskazane

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

Ograniczone

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

6,6-7,0

Zbędne

od 5,6

od 6,1

od 6,6

od 7,1

3. Wyniki
Badania prowadzone przez OSChR-y wskazują, że sytuacja odnośnie stanu zakwaszenia
gleb w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uległa poprawie (Tab. 2) Udział gleb
bardzo kwaśnych i kwaśnych w latach 2000-2004 wynosił około 53%, udział gleb lekko
kwaśnych 27%, udział gleb o odczynie obojętnym i zasadowym 20%. Wyniki badań z okresu
lat 2013-2016 wskazują, że udział gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym wynosił
około 38%, lekko kwaśnych 34%, a o odczynie obojętnym i zasadowym 28%. Na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat udział gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym zmniejszył się o
około 15%, wzrósł udział gleb o odczynie lekko kwaśnym o 7%, a także obojętnym
i zasadowym o 8%.
W tabeli 3 przedstawiono udział gleb w poszczególnych klasach odczynu dla wszystkich
województw.

Zaobserwowano

jednoznaczny

trend

zmniejszania

się

udziału

gleb

wykazujących odczyn bardzo kwaśny i kwaśny. Mimo wszystko niepokojący jest fakt, że
gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym w ostatniej rotacji badań (lata 2013-2016) w
województwach: małopolskim (50%), mazowieckim (53%), podlaskim (55%), łódzkim
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i podkarpackim (ponad 57%) nadal stanowią powyżej 50%. Obecnie najwięcej gleb o
odczynie obojętnym i zasadowym występuje w województwie kujawsko-pomorskim (43%)
oraz w województwie świętokrzyskim (39%).
Tabela 2. Stan zakwaszenia gleb w Polsce w latach 2000-2016 (Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych KSChR)

Odczyn gleb

Udział próbek gleb % w Polsce w klasach odczynu (lata)

Zmiana*

2000-2004

2005-2008

2009-2012

2013-2016

Bardzo kwaśny

23

19

16

12

-11

Kwaśny

30

29

28

26

-4

Lekko kwaśny

27

28

32

34

7

Obojętny

14

16

16

19

5

Zasadowy

6

8

8

9

3

* różnica wielkości bezwzględnych pomiędzy latami 2013-2016 a 2000-2004
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Tabela 3. Stan odczynu gleb w Polsce w latach 2000-2004 i 2013-2016 (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSChR)

Województwa

Klasy odczynu gleby/lata badań
bardzo kwaśny

kwaśny

lekko kwaśny

obojętny

2000-

2013-

2000-

2013-

2000-

2013-

2000-

2013-

2000-

2013-

2004

2016

2004

2016

2004

2016

2004

2016

2004

2016

Dolnośląskie

17

8

30

21

32

43

13

20

8

8

Kujawsko-pomorskie

12

7

22

18

26

32

22

26

18

17

Lubelskie

25

15

29

25

21

27

15

17

10

16

Lubuskie

16

9

32

28

34

41

14

15

4

7

Łódzkie

33

24

35

33

21

28

9

11

2

4

Małopolskie

28

23

28

27

25

23

16

14

3

13

Mazowieckie

34

22

31

31

21

28

10

14

4

5

Opolskie

7

3

27

15

52

53

13

26

1

3

Podkarpackie

37

25

31

32

18

24

11

12

3

7

Podlaskie

36

20

31

35

20

27

11

13

2

5

Pomorskie

18

10

35

32

33

33

13

18

1

7

Śląskie

18

11

31

22

36

42

12

20

3

5

Świętokrzyskie

25

17

23

21

22

23

16

21

14

18

Warmińsko-mazurskie

23

11

37

28

25

33

12

22

3

6

Wielkopolskie

14

10

28

23

34

36

16

19

8

12

Zachodniopomorskie

22

9

30

27

28

36

14

17

6

11

Polska

23

12

30

26

27

34

14

19

6

9

zasadowy
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Badania prowadzone przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze wskazują, że w
latach 2000-2004 udział gleb o potrzebach wapnowania koniecznych i potrzebnych wynosił
48%, wskazanych 16%, a o potrzebach ograniczonych i zbędnych 36%. W latach 2013-2016
gleb o potrzebach wapnowania koniecznych i potrzebnych było 32%, wskazanych 17%,
ograniczonych i zbędnych 51% (Tab. 4). Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, według
badań OSChR udział gleb o potrzebach wapnowania koniecznych i potrzebnych zmalał o
16%. Natomiast nieznacznie bo o 1% zwiększył się udział gleb o potrzebach wapnowania
wskazanych, a udział gleb o potrzebach wapnowania ograniczonych i zbędnych zwiększył się
o 15%.
Tabela 4. Potrzeby wapnowania gleb w Polsce w latach 2000-2016 (Źródło: opracowanie własne na podstawie
danych KSChR)

Potrzeby

Udział próbek gleb % w Polsce w klasach potrzeb wapnowania Zmiana*

wapnowania

(lata)
2000-2004

2005-2008

2009-2012

2013-2016

konieczne

32

26

22

18

-14

potrzebne

16

16

16

14

-2

wskazane

16

16

17

17

1

ograniczone

13

14

16

18

5

zbędne

23

28

29

33

10

* różnica wielkości bezwzględnych pomiędzy latami 2013-2016 a 2000-2004

W tabeli 5 przedstawiono udział gleb w badanych klasach potrzeb wapnowania dla
wszystkich województw. Zaobserwowano jednoznaczny trend zmniejszania się udziału gleb
wykazujących potrzeby wapnowania konieczne i potrzebne. Obecnie najwięcej gleb
wymagających pilnego wapnowania występuje w województwach: podkarpackim 61%
i małopolskim 56%. Najmniej próbek glebowych wymagających wapnowania koniecznego
i potrzebnego

występuje

obecnie

w

województwie

kujawsko-pomorskim

20%

i województwie wielopolskim 22%. Aktualnie najwięcej gleb nie wymagających wapnowania
odnotowano

w

województwie

kujawsko-pomorskim

67%,

wielkopolskim

63%,

zachodniopomorskim 60%. W województwie podkarpackim potrzeby wapnowania konieczne
i potrzebne stanowią 26% i nie uległy zmianie na przestrzeni badanego okresu.
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Tabela 5. Stan potrzeb wapnowania gleb w Polsce w latach 2000-2004 i 2013-2016 (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSChR|)

Województwo

Potrzeby wapnowania
konieczne

potrzebne

wskazane

zbędne

ograniczone

2000-

2013-

2000-

2013-

2000-

2013-

2000-

2013-

2000-

2013-

2004

2016

2004

2016

2004

2016

2004

2016

2004

2016

Dolnośląskie

35

19

17

15

17

22

13

21

18

23

Kujawsko-pomorskie

13

10

11

10

10

13

14

16

52

51

Lubelskie

33

23

16

13

13

14

11

14

27

36

Lubuskie

19

11

15

14

18

18

18

20

30

37

Łódzkie

34

27

20

18

16

17

13

15

17

23

Małopolskie

46

42

14

14

13

12

13

10

14

22

Mazowieckie

42

26

16

17

13

16

9

14

20

27

Opolskie

21

10

22

16

24

29

19

27

14

18

Podkarpackie

50

46

14

15

9

13

11

10

16

16

Podlaskie

37

24

18

19

14

17

9

13

22

27

Pomorskie

25

16

21

19

20

20

15

18

19

27

Śląskie

33

23

18

16

19

21

18

20

12

20

Świętokrzyskie

28

23

13

11

12

12

11

12

36

42

Warmińsko-mazurskie

34

18

17

15

15

18

12

18

22

31

Wielkopolskie

16

11

16

11

18

15

18

19

32

44

Zachodniopomorskie

28

11

17

13

17

16

16

19

24

41

Polska

32

18

16

14

16

17

13

18

23

33
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4. Dyskusja
W wyniku analizy danych z Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych stwierdzono
poprawę w zakresie odczynu, jak i potrzeb wapnowania gleb użytkowanych rolniczo. Obecnie
średnio w kraju mamy 38% gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym, 34% gleb o
odczynie lekko kwaśnym i 28% gleb o odczynie obojętnym i zasadowym. W porównaniu do
lat 2000-2004, przed akcesją Polski do Wspólnoty Europejskiej, tych gleb było odpowiednio
53%, 27% i 20%. Porównując wyniki badań odczynu gleb wykonanych przez IUNG-PIB w
ramach monitoringu chemizmu gleb gruntów ornych (Siebielec i in. 2016 ) z danymi KSChR
dla lat 2013-2016 można zaobserwować, że udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych jest
znacznie wyższy. W ramach prowadzonego monitoringu Siebielec i in (2016) odnotowali
spadek udziału gleb w optymalnym przedziale pH od lekko kwaśnego do obojętnego (5,6-7,2
pH w KCl) z 40,7% w roku 1995 do 33,3% w roku 2015. Spadł udział gleb kwaśnych (38,4%
w roku 1995 do 29,2% w roku 2015), jednakże w roku 2015 znacznie wzrósł udział gleb
bardzo kwaśnych o pH w KCl <4,5. W roku 2015 udział ten wynosił 36,1% i wzrósł w
stosunku do roku 2010 (23,61%). Udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych wzrósł w
stosunku do roku 1995 (59,26%) do poziomu 65,3%. Autorzy raportu wskazują, że jest to
bardzo niepokojące zjawisko i świadczy o postępującym zakwaszeniu gleb Polski, ale także o
postępującej marginalizacji i degradacji najuboższych gruntów o wyjściowo niskim pH. Jeżeli
porównamy dane z monitoringu IUNG-PIB z danymi KSChR za lata 2013-2016, to udział
gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym w badaniach monitoringowych jest wyższy o
27,3 p.p. Tak dużą różnicę można tłumaczyć tym, że OSChR-y wykonują analizy na zlecenie
rolników

badających

odczyn

i zasobność

gleb,

świadomych

wagi

takich

badań

i akceptujących ponoszenie związanych z tym kosztów, natomiast dane z monitoringu są
pobierane w 216 stałych punktach kontrolnych zlokalizowanych w całym kraju. Poza tym od
1975 zaprzestano systematycznych badań masowych na rzecz badań w gospodarstwach, które
wykazywały zapotrzebowanie na wyniki oznaczeń agrochemicznych właściwości gleby.
Zmiana tego systemu mogła wpłynąć negatywnie na liczbę pobieranych próbek i na
zmniejszenie areału objętego badaniami, a tym samym na reprezentatywność wyników w
skalach

regionalnych,

co

może

skutkować

bardziej

optymistycznymi

wynikami

charakteryzującymi stan zakwaszenia gleb w Polsce obecnie. Pozytywnym aspektem tej
zmiany było jednak lepsze wykorzystanie wyników chemicznej analizy gleby przez zlecające
je gospodarstwa (Ochal 2015). Porównując dane KSChR sprzed 1975 r., (Lipiński 2000)
kiedy to badaniami były objęte wszystkie grunty użytkowane rolniczo można stwierdzić, że
stan zakwaszenia gleb utrzymuje się na zbliżonym poziomie, tj. około 60%.
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Analiza danych KSChR (Lipiński 2000, Lipiński 2005, Ochal 2015, GUS 2016)
wskazuje, że poprawa odczynu gleb w okresie ponad 60-ciu lat jest niewielka i dokonała się
zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach (2000–2013). Jak już wcześniej wspomniano, stan ten
prawdopodobnie

wynika

ze

zmiany

podejścia

do

badań

agrochemicznych

z

inwentaryzacyjnego (cały obszar kraju) na usługowy. Jest to tym bardziej realne, gdyż
zużycie nawozów wapniowych w Polsce jest bardzo niskie i za ostatnie kilka lat (2007-2015)
średnio wynosi ok. 40 kg CaO·ha-1.
Zakwaszenie gleb jest głównym czynnikiem limitującym produktywność roślin,
efektywność techniczną i ekonomiczną wykorzystania głównie azotu, ale też innych makroi mikroskładników (Ochal 2014). Gleby użytkowane rolniczo w naszym kraju powinny
wykazywać odczyn w zakresie od lekko kwaśnego do obojętnego (pHKCl od 5,5-7,0)
Boguszewski 1980). Odczyn wywiera bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój i plonowanie
roślin. Jak podaje Kopiński i wsp. (2013) w Polsce w okresach lat 2006-2011 i 2012-2015
produkcja roślinna potencjalnie utracona z powodu nieuregulowanego odczynu gleb
przekraczała rocznie średnio 4 j. zb.∙ha-1 UR w dk (użytki rolne w dobrej kulturze, wg
definicji GUS) i była na ogół dwukrotnie większa niż tracona z powodu niekorzystnych
warunków pogodowych. Odczyn gleby zmniejszając się poniżej wartości optymalnej dla
danego pierwiastka prowadzi do szybkiego spadku jego efektywności plonotwórczej. Z trzech
podstawowych składników mineralnych (azot, fosfor, potas), najsilniej na zakwaszenie gleb
reaguje fosfor (Grzebisz i in. 2013). Jest to sytuacja niebezpieczna, gdyż brak racjonalnej
gospodarki nawozowej może negatywnie oddziaływać na środowisko. Jest to związane z
możliwością migracji do wód powierzchniowych i gruntowych niewykorzystanych w
procesie produkcji, a więc potencjalnie traconych składników nawozowych wprowadzanych
do gleby w postaci nawozów mineralnych i naturalnych. Szczególnie niebezpieczne są
biogenne związki azotu i fosforu. Obecnie wartości możliwych strat składników nawozowych
z powodu nieuregulowanego odczynu gleb szacowane są przeciętnie w Polsce na ok. 20 kg
NPK∙ha-1 UR w dk. W poszczególnych województwach wielkość strat składników NPK, w
latach 2012-2015, mieściła się w przedziale od ok. 15 kg w województwach: dolnośląskim,
lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim do ok. 29 kg NPK∙ha-1 UR w dk w łódzkim
i podlaskim (Ochal i Kopiński 2017).
Uregulowanie odczynu gleb doprowadziłoby do poprawy plonowania roślin (wzrostu
produkcyjności) i lepszego wykorzystania składników nawozowych. W konsekwencji
znacznie ograniczyłoby to potencjalne zagrożenie środowiska z tytułu prowadzenia produkcji
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rolniczej, ponieważ wielkość strat składników bezpośrednio zależy od poziomu zakwaszenia
gleb i całkowitej nawozochłonności produkcji roślinnej (Ochal i Kopiński 2017).

5. Wnioski
Analiza

danych

Krajowej

Stacji

Chemiczno-Rolniczej

(KSChR)

odnośnie

kształtowania się stanu zakwaszenia gleb w latach 2000-2016 wskazuje na poprawę tego
parametru. Udział gleb charakteryzujących się bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem
zmniejszył się zarówno na poziomie kraju jak i w każdym z województw. Udział gleb bardzo
kwaśnych i kwaśnych jest zróżnicowany regionalnie i obecnie waha się w granicach od 18%
w województwie opolskim do 57% w łódzkim i podkarpackim. Ocena danych KSChR
dotyczących kształtowania się potrzeb wapnowania gleb w latach 2000-2016 wskazuje na
poprawę tego parametru i zmniejszenie udziału gleb wymagających wapnowania koniecznego
i potrzebnego.
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Porównanie jakości modeli matematycznych wskaźnika opadu podłużnego
rozpylonej cieczy (Wso) otrzymanych za pomocą sztucznych sieci
neuronowych i sieci neuronowo-rozmytych
Katarzyna Pentoś(1), Beata Cieniawska(1), Deta Łuczycka(1), Konrad Ożdżyński(2)
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2

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki modelowania matematycznego zależności między wskaźnikiem opadu
podłużnego rozpylonej cieczy a wybranymi technicznymi i technologicznymi parametrami procesu
opryskiwania. Modele zbudowano wykorzystując trzy metody sztucznej inteligencji sztuczne sieci neuronowe,
sztuczne sieci neuronowe douczane algorytmem genetycznym oraz sieci neuronowo-rozmyte. Pomiary
przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Głównym elementem stanowiska badawczego był tunel
aerodynamiczny.Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że model oparty o sieć MLP (R 2 =
0,943 dla zbioru walidacyjnego) charakteryzował się wyższą dokładnością niż model oparty o sieć ANFIS (R 2 =
0,785dla zbioru walidacyjnego). Douczanie modelu MLP algorytmem genetycznym nie wpływało znacząco na
poprawienie jakości modelu.
Słowa kluczowe: jakość opryskiwania, sztuczne sieci neuronowe, algorytm genetyczny, ANFIS, rozkład
podłużny

The comparison of mathematical models of longitudinal precipitation of
liquid indicator (LPLI) based on artificial neural network (MLP) and
ANFIS models
Summary
The study presents the results of the analysis of mathematical models of relationships between longitudinal
precipitation of liquid indicator and selected technical and technological factors of spraying process. The models
were developed with the use of neural networks trained by backpropagation algorithm and genetic algorithm as
well as with the use of ANFIS. The measurements were conducted in laboratory conditions. Primary element in
experimental set-up was a wind tunnel. Based on the results, it can be stated that MLP model (R2 = 0,943 for
validation data set) was more accurate that ANFIS model (R2 = 0.785 for validation data set). The optimization
of weights and biases of MLP with the use of genetic algorithm didn’t result in significant improvement of
model quality.
Keywords: spraying efficiency, artificial neural network, genetic algorithm, ANFIS, longitudinal precipitation

1. Wstęp
Stosowanie środków ochrony roślin jest dotychczas najskuteczniejszym sposobem
ochrony upraw przed agrofagami Podstawowym celem zabiegu opryskiwania jest uzyskanie
jak największej skuteczności w zwalczaniu agrofagów. Skuteczność ta, podobnie jak i poziom
zużycia pestycydów oraz bezpieczeństwo w czasie zabiegu zależy w dużej mierze od jakości
rozpylenia cieczy użytkowej. Na proces opryskiwania ma wpływ wiele czynników
technicznych i technologicznych oraz warunki atmosferyczne (prędkość i kierunek wiatru,
temperatura oraz wilgotność powietrza) [Mandato i in. 2012, Orzechowski i Prywer 2008,
Szewczyk i Łuczycka 2010]. Wskaźnikami jakości zabiegu opryskiwania są: rozkład opadu
cieczy, stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni oraz naniesienie cieczy użytkowej.
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Badania, które wykonano w celu określenia rozkładu opadu cieczy w dużej mierze dotyczyły
doświadczeń rozkładu poprzecznego. Natomiast badania rozkładu podłużnego są prowadzone
stosunkowo rzadko ze względu trudności w prowadzeniu tych badań.
Modele matematyczne wykorzystujesię do lepszego zrozumienia zależności między
modelowanymi zależnościami ale modele te mogą mieć także zastosowanie czysto
praktyczne, np. jako funkcje celu w procesie optymalizacji. Modelowanie zależności między
jakością procesu opryskiwania a parametrami technicznymi procesu oraz warunkami
środowiskowymi nastręcza wiele trudności. Różne modele mechaniczne znoszenia cieczy
opryskowej były dotąd prezentowane w literaturze (Baetens i in. 2009, Lebeau i in. 2011).
Alternatywną metodą modelowania w procesie opryskiwania są techniki oferowane przez
sztuczną inteligencję: sieci neuronowe i sieci neuronowo-rozmyte. Należące do tej grupy
perceptron wielowarstwowy (MLP) oraz sieć ANFIS znalazły bardzo wiele zastosowań w
inżynierii rolniczej. Przykładem może być predykcja plonowania (Ghosh i in. 2016)
i modelowanie wilgotności gleby (Johann i in. 2016).
Aspekty ekonomiczne oraz potencjalny negatywny wpływ na środowisko powodują,
że poprawa jakości zabiegu opryskiwania jest niezwykle ważna w nowoczesnym rolnictwie.
Modele matematyczne oparte o sieci neuronowe pozwalają określić wpływ poszczególnych
zmiennych wejściowych modelu na parametry wyjściowe (Li i in. 2015) a także mogą też być
wykorzystane jako funkcja celu w procesie optymalizacji(Pentoś i Pieczarka 2017) .
Celem niniejszych badań było wygenerowanie i porównanie jakości trzech modeli
matematycznych opartych na sieciach neuronowych MLP i ANFIS opisujących zależność
między wskaźnikiem opadu podłużnego rozpylonej cieczy a typem rozpylacza, ciśnieniem
cieczy roboczej, prędkością przepływu powietrza, wysokością belki opryskowej i kątem
nachylenia rozpylacza.

2. Materiały i metody
Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszej fazie określono wielkość
kropli w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu, natomiast w drugiej
części przeprowadzono badania rozkładu podłużnego w tunelu aerodynamicznym w
Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Do doświadczeń przyjęto następujące parametry i warunki pracy:


wysokość belki opryskowej h – 0,5; 0,6 m,



ciśnienie cieczy p – 0,2; 0,3; 0,4 MPa,



prędkość strumienia powietrza vw - 0; 1,5; 3,0; 4,5; 6,0 m∙s-1,
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ustawienie rozpylacza w płaszczyźnie podłużnej, prostopadłej do podłoża - 0°; 5°;
15°; 25°,



rozpylacze: AXI 11002, AVI 11002, DG TJ60 11002, AVI TWIN 11002.

W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu, na analizatorze widma cząstek
"Spraytec" firmy Malvern Instruments, dokonano pomiaru wielkości kropel. Wyniki analizy
zestawiono w tab. 1.
Tabela 1. Charakterystyka rozpylaczy użytych w badaniach
Rozpylacz
Ciśnienie [MPa]
AXI 11002
0,2
AXI 11002
0,3
AXI 11002
0,4
AVI 11002
0,2
AVI 11002
0,3
AVI 11002
0,4
DG TJ60 11002
0,2
DG TJ60 11002
0,3
DG TJ60 11002
0,4
AVI TWIN 11002
0,2
AVI TWIN 11002
0,3
AVI TWIN 11002
0,4
Source: ownwork/ Źródło: opracowanie własne

Wielkość kropli [µm]
211,7
193,4
182,4
553,5
440
382,3
299,1
263,5
248,9
542,8
436,4
383,5

Schemat stanowiska badawczego do badań rozkładu podłużnego został zaprezentowany na
rys. 1, natomiast opis stanowiska przedstawiono w pracy Szewczyka i Łuczyckiej (2010).

c

b

a
a b'

d

vw
h

1
2
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+
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5
Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego do badań rozkładu podłużnego opadu rozpylonej cieczy
a – odcinek przed prostownicą powietrza (a>6d), b – odcinek pomiarowy za prostownicą, c – odcinek
pomiarowy za rozpylaczem, d – średnica wirnika dmuchawy, 1 – wlot powietrza, 2 – kierunek ruchu przesłon
wlotu powietrza, 3 – dmuchawa, 4 – prostownica rurowo-wiązkowa z układem siatek homogenizujących
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strumień powietrza, 5 – wysokość ustawienia rozpylacza, 6 – oznaczenie opryskiwanych powierzchni,
7 – mocowanie rozpylacza, 8 – stół rowkowy, 9 – tunel powietrzny, 10 – kąt γ ustawienia rozpylacza
Source: Szewczyk i Łuczycka, 2010/ Źródło: Szewczyk i Łuczycka, 2010

W celu określenia charakterystyki opadu rozpylonej cieczy posłużono się wskaźnikiem opadu
rozpylonej cieczy Wso opisanym wzorem:
𝑊𝑠𝑜 =

∑ 𝑉𝑖
𝑉𝑐

∗ 100 [%]

(1)

Vi - suma objętości cieczy z powierzchni opryskiwanej,
Vc - całkowita objętość cieczy użyta do pomiaru.
Sztuczne sieci neuronowe
Sztuczne sieci neuronowe są jedną z najpopularniejszych technik sztucznej inteligencji
wykorzystywanych w zagadnieniach modelowania zależności między danymi. Są one
wykorzystywane

szczególnie

wielowymiarowe

i nieliniowe.

chętnie
Wiele

wtedy,

gdy

zastosowań

zależności
znajdują

między

sieci

typu

danymi

są

perceptron

wielowarstwowy (MLP). Są to sieci, w których sygnały są przetwarzane tylko w jednym
kierunku: od wejścia do wyjścia, przechodząc przed jedną lub dwie warstwy ukryte
neuronów. Uczenie sieci neuronowej polega na odpowiednim dobraniu wag i biasów
wszystkich neuronów w sieci tak aby minimalizować różnicę między wartościami
oczekiwanymi i uzyskiwanymi z modelu sieciowego. Sieci MLP uczone są metodami „z
nauczycielem”. Podstawową metodą z tej grupy jest metoda wstecznej propagacji błędów.
Polega ona na obliczaniu błędu, czyli różnicy między wartościami oczekiwanymi a
obliczonymi przez neurony warstwy ukrytej. Błąd ten stanowi jeden z czynników
decydujących o sposobie zmiany wag i biasów neuronów w kolejnych krokach procesu
uczenia. Aby zmieniać wagi i biasy neuronów w warstwach ukrytych, błędy warstwy
wyjściowej są odpowiednio rzutowane do wewnątrz sieci. Obecnie oprogramowanie
dedykowane do generowania modeli sieciowych umożliwia wykorzystanie różnych
algorytmów uczenia nadzorowanego, które są modyfikacjami klasycznej postaci algorytmu
wstecznej propagacji błędu. Dzięki zastosowaniu tych algorytmów możliwe jest szybsze
i bardziej dokładne uczenie sieci MLP.
Liczba neuronów w warstwie ukrytej MLP decyduje o jakości uzyskanego modelu
i jest dobierana w sposób empiryczny. Liczba neuronów w warstwie ukrytej modeli
sieciowych była dobierana z zakresu od 10 do 40. Zbiór danych pomiarowych, zawierający
240 wektorów, został podzielony w sposób losowy na podzbiory: uczący i walidacyjny w
stosunku 80:20. Dane zostały znormalizowane. Do badań symulacyjnych wykorzystano
środowisko R z biblioteką ‘nnet’ w wersji 7.3-12 (Venables i Ripley, 2002). W procesie
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generowania optymalnego modelu sieciowego wytrenowano 1000 sieci zmieniając liczbę
neuronów w warstwie ukrytej oraz wartości początkowych wag i biasów w sieci. Jakość
modeli

była

oceniana

na

podstawie

współczynnika

determinacji

(R2)oraz

błędu

średniokwadratowego (MSE).
Algorytm genetyczny
Algorytm genetyczny jest przykładem techniki sztucznej inteligencji wykorzystywanej
do rozwiązywania problemów optymalizacji. Algorytm genetyczny operuje na populacji
odpowiednio zakodowanych osobników będących potencjalnym rozwiązaniem problemu
optymalizacyjnego. Osobniki te są oceniane z wykorzystaniem funkcji przystosowania a
następnie podlegają selekcji w taki sposób aby promować osobniki będące lepszymi
rozwiązaniami problemu. Osobniki poddawane są operacjom genetycznym: krzyżowaniu oraz
mutacji. Algorytm ma charakter iteracyjny. Najlepszy osobnik z ostatniej populacji jest
rozwiązaniem problemu. W naszych badaniach algorytm genetyczny został wykorzystany do
poprawienia dokładności modelu MLP po uczeniu metodą tradycyjną. Osobnikiem był wektor
liczb rzeczywistych reprezentujących wagi i biasy poszczególnych neuronów w sieci MLP.
Jako funkcję przystosowania przyjęto jakość modelu wyrażoną jak błąd średniokwadratowy,
który był minimalizowany w czasie działania algorytmu. Do badań symulacyjnych
wykorzystano środowisko Rz biblioteką ‘GA’ w wersji 3.0.2 (Scrucca, 2013).Wielkość
populacji wynosiła 100 osobników. Jako metodę selekcji przyjęto metodę koła ruletki.
Prawdopodobieństwo krzyżowania przyjęto jako 80% a prawdopodobieństwo mutacji jako
10%.
Sieci neuronowo-rozmyte (ANFIS)
Sieci neuronowo-rozmyte stanowią połączenie sztucznych sieci neuronowych oraz
rozmytego przetwarzania sygnałów. Rozmyte reguły wnioskowania są wykorzystywane do
obliczania sygnału wyjściowego sieci. Dobór parametrów funkcji fuzyfikacji następuje w
sposób adaptacyjny. W niniejszych badaniach wykorzystano sieć neuronowo-rozmytą typu
ANFIS. W sieci tej używa się modelu wnioskowania Takagi-Sugeno-Kanga (TSK). Reguły
rozmyte w tym modelu (dla dwóch parametrów wejściowych) mają postać:
𝐽𝑒ż𝑒𝑙𝑖𝑥1 = 𝐴1 𝑖𝑥2 = 𝐴2 𝑤𝑡𝑒𝑑𝑦𝑦 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 )

(2)

Sieć ANFIS składa się z pięciu warstw. W warstwie pierwszej zmienne wejściowe podlegają
rozmyciu. Warstwa druga dokonuje agregacji iloczynowej poszczególnych zmiennych
wejściowych. Warstwa trzecia jest generatorem funkcji TSK. W warstwie czwartej następuje
sumowanie sygnałów z poprzedniej warstwy. W warstwie piątej znajduje się jeden neuron
realizujący funkcję normalizacji wagowej sygnałów z warstwy czwartej.Do badań
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symulacyjnych

wykorzystano

środowisko

R

z

biblioteką

‘anfis’ -

AdaptiveNeuroFuzzyInference System in R w wersji 0.99.1. Jako funkcję przynależności
przyjęto funkcję gaussowską. Badania przeprowadzono zmieniając liczbę iteracji algorytmu
uczącego od 20 do 30.

3. Wyniki i dyskusja
Przed wygenerowaniem modeli sieciowych, należy wykluczyć te zmienne niezależne,
które są od siebie liniowo zależne. Dlatego, przed uczeniem sieci neuronowych, obliczono
współczynniki korelacji liniowej Pearsona między parametrami wejściowymi modelu. Wyniki
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona dla zmiennych niezależnych (p < 0.05)
Wysokość belki

Kąt nachylenia

Prędkość przepływu

opryskowej

rozpylacza

powietrza

1.00

0.01

0.01

0.01

0.01

1.00

0.01

0.01

0.01

0.01

1.00

0.01

0.01

0.01

0.01

1.00

Wielkość kropli
Wielkość kropli
Wysokość belki
opryskowej
Kąt nachylenia
rozpylacza
Prędkość przepływu
powietrza

Wyniki przestawione w tabeli 2 wskazują, że wartości współczynników korelacji liniowej
między wszystkimi zmiennymi niezależnymi są bardzo niskie, dlatego żaden parametr mający
wpływ na jakość procesu opryskiwania nie zostanie wyeliminowany w dalszych analizach.
Model z wykorzystaniem sieci MLP
W czasie badań symulacyjnych uczono 1000 różnych struktur SSN. Struktury te
różniły się liczbą neuronów w warstwie ukrytej, początkowymi wartościami wag
synaptycznych neuronów oraz algorytmem uczącym. Najlepszy model uzyskano dla sieci
zawierającej 24 neurony w warstwie ukrytej. Parametry tej sieci przedstawiono w tabeli 3.
Wartości MSE zostały obliczone dla wartości znormalizowanych.
Tabela 3. Parametry najlepszej sieci MLP
Struktura

Współczynnik determinacji R2

Błąd średniokwadratowy

SSN

Uczący zbiór

Walidacyjny

Uczący zbiór

Walidacyjny

danych

zbiór danych

danych

zbiór danych

0,96770

0,94366

0,04036

0,04604

4-24-1
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Dane pokazane w tabeli 3 wskazują na to, że dla najlepszego modelu sieciowego
uzyskano wysoką wartośćR2 i niską wartość MSE dla obu zbiorów danych - uczącego
i walidacyjnego. Uzyskanie wartościR2 wyższej niż 0.90dla zbioru walidacyjnego wskazuje
na brak zjawiska przeuczenia sieci w czasie procesu uczenia a tym samym na wysoką
zdolność generalizacji modelu. Stąd, uzyskany model może być stosowany w praktyce.
Rysunek 2 przedstawia zależność między wartościami Wso uzyskanymi z modelu sieciowego
MLP i wartościami uzyskanymi z pomiarów dla zbioru walidacyjnego.
100

Wso [%] - wartości z modelu

R² = 0,9437
95

90

85

80

75
75

80

85

90

95

100

Wso [%] - wartości empiryczne
Rys. 2. Wartości Wso uzyskane z modelu i z pomiarów (walidacyjny zbiór danych, model MLP)

Model z wykorzystaniem sieci MLP douczanej algorytmem genetycznych
Każda z tysiąca struktur MLP uczona algorytmem wstecznej propagacji błędu została
następnie optymalizowana algorytmem genetycznym. Połowę populacji stanowiły osobniki
utworzone na podstawie wag i biasów sieci nauczonej tradycyjnym algorytmem. Pozostała
część osobników generowana była losowo. Parametry najlepszej sieci douczanej algorytmem
genetycznym przedstawiono w tabeli 4. Wartości MSE zostały obliczone dla wartości
znormalizowanych.
Tabela 4. Parametry najlepszej sieci MLP po douczeniu algorytmem genetycznym
Struktura

Współczynnik determinacji R2

Błąd średniokwadratowy

SSN

Uczący

Walidacyjny

Uczący zbiór

Walidacyjny

zbiórdanych

zbiór danych

danych

zbiór danych

0,96770

0,94368

0,04036

0,04603

4-24-1
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Jak pokazano w tabeli 4, model MLP uczony algorytmem wstecznej propagacji błędu
jest tylko w minimalnym stopniu dokładniejszy po douczeniu algorytmem genetycznym.
Na rysunku 3 przedstawiono zależność między wartościami Wso uzyskanymi z modelu MLP
douczanego algorytmem genetycznym i wartościami uzyskanymi na drodze pomiarów dla
zbioru walidacyjnego.
100

Wso [%] - wartości z modelu

R² = 0,9437
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Rys. 3. Wartości Wso uzyskane z modelu i z pomiarów (walidacyjny zbiór danych, model MLP douczany
algorytmem genetycznym)

Model z wykorzystaniem sieci ANFIS
W przypadku uczenia sieci ANFIS, wykorzystano dziesięć niezależnych modeli
uczonych przez różną liczbę iteracji algorytmu uczącego. Najlepszą jakość modelu uzyskano
dla sieci uczonej przez 25 iteracji. Parametry tej sieciprzedstawiono w tabeli 5. Wartości MSE
zostały obliczone dla wartości znormalizowanych.
Tabela 5. Parametry najlepszej sieci ANFIS
Współczynnik determinacji R2

Błąd średniokwadratowy

Uczący zbiór

Walidacyjny

Uczący zbiór

Walidacyjny

danych

zbiór danych

danych

zbiór danych

0,91389

0,78589

0,07522

0,09672

Dane przedstawione w tabeli 5 wskazują na to, że dla danych wykorzystanych w
niniejszej pracy model MLP jest znacząco bardziej dokładny niż model ANFIS. Dla modelu
ANFIS współczynnik determinacji R2 dla zbioru uczącego jest stosunkowo wysoki
i przekracza wartość 0,90. Jednakże dla zbioru walidacyjnego współczynnik R2 jest znacznie
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niższy i wynosi 0,786. Oznacza to, że do zastosowań praktycznych należy w tym wypadku
wykorzystać model MLP.
Na rysunku 4 przedstawiono zależność między wartościami Wso uzyskanymi z modelu
ANFIS i wartościami uzyskanymi na drodze pomiarów dla zbioru walidacyjnego.
100
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Rys. 4 Wartości Wso uzyskane z modelu i z pomiarów (walidacyjny zbiór danych, model ANFIS)

W doniesieniach naukowych można znaleźć różne propozycje modeli mechanicznych
znoszenia cieczy opryskowej (Baetens i in. 2009, Lebeau i in. 2011). Autorzy tych modeli
uzyskali większe rozbieżności między wartościami obliczonymi za pomocą modelu
i wartościami uzyskanymi z eksperymentu niż przedstawione w niniejszej pracy dla sieci
MLP. Jednakże oba wspomniane wyżej modele uwzględniają więcej parametrów
wejściowych oraz dodatkowe parametry środowiskowe. Zaprezentowane w niniejszej pracy
wyniki wskazują, że model oparty na sieci MLP uczonej algorytmem wstecznej propagacji
błędu oraz douczanej algorytmem genetycznym charakteryzuje się wyższą jakością niż model
oparty na sieci ANFIS. Wybór techniki modelowania w dużej mierze zależy od charakteru
zależności między modelowanymi parametrami oraz od danych zgromadzonych w czasie
pomiarów. Modele MLP oraz ANFIS były porównywane przez wielu naukowców w
odniesieniu do danych z różnych dziedzin nauki. Johann i in. (2016) wykorzystali MLP
i ANFIS w modelowaniu wilgotności gleby. W tym przypadku model MLP charakteryzował
się większą dokładnością dla zbioru walidacyjnego (R2 = 0,79) w stosunku do modelu ANFIS
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(R2 = 0,69). Również lepszą dokładność modelu MLP uzyskał Citakoglu (2015) w przypadku
modelowania natężenia promieniowania słonecznego (R2 = 0.930 dla MLP i R2 = 0.926 dla
ANFIS). Natomiast bardziej dokładny model w oparciu o sieć ANFIS w stosunku do MLP
udało się uzyskać Asnaashariemu i in. (2016) w przypadku prognozowania parametrów
utleniania oczyszczonego oleju ze szprota czarnomorskiego.
4. Wnioski
Do oceny jakości zabiegu posłużono się w niniejszej pracy wskaźnikiem opadu
podłużnego rozpylonej cieczy. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Do
badań wybrano pięć czynników wpływających na Wso: typ rozpylacza, ciśnienie cieczy
użytkowej, prędkość strumienia powietrza, wysokość belki opryskowej i kąt nachylenia
rozpylacza. Podczas generowania modeli sieciowych typ rozpylacza i ciśnienie cieczy
roboczej zastąpiono wielkością kropli. Wygenerowano trzy modele matematyczne badanych
zależności oparte na sieciach neuronowych MLP i ANFIS. Sieć MLP była uczona
algorytmem

wstecznej

propagacji

błędu

a

następnie

douczana

algorytmem

genetycznym.Porównując klasyczny model MLP oraz model douczany algorytmem
genetycznym można stwierdzić, że oba charakteryzują się wysoką jakością - wysoką
wartościąR2i niską wartością MSE. Jednak proces douczania sieci za pomocą algorytmu
genetycznego powoduje tylko bardzo nieznaczny wzrost jakości modelu. Dlatego, biorąc pod
wagę nakład obliczeniowy niezbędny do wykonania dodatkowej optymalizacji modelu,
autorzy sugerują wykorzystywać model MLP uczony metodami klasycznymi. Opracowany
przez autorów model ANFIS jest znacząco mniej dokładny w stosunku do modelu MLP.
Dlatego w zastosowaniach praktycznych, np. jako funkcja celu w optymalizacji procesu
opryskiwania, należy wykorzystać model MLP.
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Comparison of the chemical composition and quality of silages obtained
from fodder and sorghum bagasse
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Summary
The aim of the study was to evaluate the chemical composition of sorghum varieties Sucrosorgo 506 both fodder
and bagasse, ensiled without and with silage additive - Lactobacillus buchneri (KKP907 and AKKP 2047p strain
in proportion 50:50 %) and the impact on quality of obtained silage. In fresh fodder and silage basic nutrients
according to Weende analysis, fiber fractions NDF and ADF and minerals (calcium, magnesium, sodium,
potassium, phosphorus) were determined. To evaluate silage quality pH, ammonia-nitrogen, as well as volatile
fatty acids (VFA) were determined in silages. In compare with silage from fodder sorghum, sorghum bagasse
was characterized by a higher content of dry matter and ADF and lower crude ash, which may indicate better
suitability of bagasse for the ensilage process. Statistical analysis didn’t showed a significant effect on the
content of volatile fatty acids and lactic acid in obtained silage.
Keywords: sorghum, bagasse, chemical composition

Ocena składu chemicznego i jakości kiszonek uzyskanych z sorga
paszowego i jego wytłoków
Streszczenie
Celem pracy była ocena składu chemicznego sorga paszowego i wytłoków odmiany Sucrosorgo 506,
zakiszanych bez dodatku kiszonkarskiego oraz z wykorzystaniem dodatku kiszonkarskiego zawierającego
bakterie Lactobacillus buchneri (szczep KKP 907 i AKKP 2047p, w proporcji 50:50 %) oraz jego wpływu na
jakość otrzymanych kiszonek. W materiale świeżym oraz w otrzymanych kiszonkach oznaczono podstawowy
skład chemiczny, poszerzony o frakcje włókna NDF i ADF oraz składniki mineralne (wapń, magnez, sód, potas,
fosfor). Ponadto, w oparciu o uzyskane wyniki dotyczące poziomu pH, zawartości azotu amoniakalnego oraz
udziału lotnych kwasów tłuszczowych określono jakość otrzymanych kiszonek. W porównaniu do kiszonki z
sorga paszowego wytłoki charakteryzowały się wyższą zawartością suchej masy i ADF natomiast niższą popiołu
surowego, co może świadczyć o ich lepszej przydatności do procesu zakiszania. Analiza statystyczna nie
wykazała natomiast istotnego wpływu na zawartość lotnych kwasów tłuszczowych i kwasu mlekowego w
otrzymanych kiszonkach.
Słowa kluczowe: sorgo, wytłoki, skład chemiczny

1. Introduction

Maize and maize silage are the basic fodders in animal nutrition, especially in dairy
and beef cattle feeding (Podkówka et al. 2010). Unfortunately, more and more frequent
droughts in Poland and a drop in groundwater level result in lower yields of maize, moreover
the obtained green matter is poor quality. That is why alternative plants are sought that will
allow plants of high quality to be obtained under those conditions that are not beneficial to
maize. Great expectations are related with sorghum (Sowiński and Liszka-Podkowa, 2008;
Sowiński and Szydełko-Rabska, 2013). Sorghum is a short day plant and like a maize, has
high thermal requirements. Sorghum is C4 plant with high photosynthetic activity, much more
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effectively water management and low soil requirements (Naeni et al. 2014; Amelework et
al.2015). Sorghum should be perceived as a complementary plant for maize, which will
ensure a high yield of green matter in weak stands where maize becomes unreliable.
On the other hand, sorghum can be used in production of renewable fuels, i.e. biofuel
production, starch-to-ethanol, sugar-to-ethanol and cellulosic/lignocellulosic-to-biogas (Sipos
et al. 2010; Dahlberg et al. 2011). Due to high yields, around 50-80 t/ha of biomass obtained
from sorghum, this crop could be competitive source for biogas production (Mahmood et al.
2013; Pazderů et al. 2014). Pazderů et al. (2014) in their study indicate about 45% higher
production of fresh and dry biomass per hectare biogas production from sorghum in
comparison with maize.
Bagasse from sorghum is the leftover after juice squeezing. For each 10 tons of
squeezed sorghum 5-6 tons of bagasse can be obtained (Khalil et al. 2015). The bagasse has
several potential uses e.g. for bioethanol production, biogas (methane) production or as
animal fodder having higher biological values than sugarcane bagasse.
Ensiling is the common method of preservation crops in agriculture. It is based on
lactic acid bacteria (LAB) converting water-soluble carbohydrates (WSC) into organic acid
what results in pH decrease. This process inhibit growth of spoilage microorganism. The use
of silage additives has a positive impact on the quality and stability of the produced silage. A
heterofermentative lactic acid bacterium: Lactobacillus buchneri produces high level of acetic
acid in silage and improve aerobic stability and quality of silages (Filya 2003a, Filya 2003b).
Therefore, the aim of the study was to evaluate the chemical composition of sorghum
varieties Sucrosorgo 506 both fodder and bagasse, ensiled without and with silage additive –
Lactobacillus buchneri (KKP907 and AKKP 2047p strain in proportion 50:50%) and the
impact on quality of obtained silages.

2. Materials and methods
Research material consisted of fodder sorghum – Sucrosorgo 506 and bagasse from
this sorghum. Plant material was fragmented and ensiled on laboratory scale (approx. 1,5
kg/silo) according to following design: S/0 – control group (fodder sorghum, without
additive), S/1 – fodder sorghum with bacterial inoculant containing Lactobacillus buchneri
KKP 907 and Lactobacillus buchneri AKKP 2047p (50:50 %), B/0 – control group (sorghum
bagasse, without additive) and B/1 – sorghum bagasse with bacterial inoculant (L. buchneri
KKP 907 and AKKP 2047p). Each treatment were made in two replications and kept in silage
workshop at temperature 19 ºC for approximately 180 days. In the fresh and in ensiled
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materials major classes of chemical components, which include dry matter (DM) (method
945.15; AOAC 1995), crude protein (CP) by Kjeldahl method (method 984.13; AOAC 1995),
crude fiber (CF) (Henneberg and Stohmann 1859), crude ash (CA) (method 942.05; AOAC
1995), ether extract (EE) (method 920.29; AOAC 1995) and fiber fractions NDF and ADF
(Van Soest et al. 1991) were analyzed. Nitrogen-free extractives were calculated as the
difference between the sum of CP, CF, CA, EE and the DM. For the evaluation of silage
quality volatile fatty acids (VFA), ammonia-nitrogen (method 941.04; AOAC 1990) and pH
were determined. VFA, lactic acid and ethanol concentration were determined by highperformance liquid chromatography (SHIMADZU apparatus). Chemical separation
performed in RP system, using METACARB 67H column by Varian company, mobile phase
consisted 0,002M sulphuric acid solution (pure p.a., 95% POCh) in deionized water (v/v),
flux 1 cm3/min., detector UV-VIS – 210 nm (Kostulak-Zielińska i Potkański 2001; Gąsior
2002), in aim of volatile fatty acids identification and calculation of its concentration an
external standard method was used.
Silage pH was analyzed by placing wet samples (100 g) into a beaker with distilled
water (1000 ml) during 24 hours and analyzed using pH-Meter N-512 Elpo Poland. Minerals,
after previous wet mineralization in nitric acid, were evaluated by atomic absorption
spectroscopy (PN-EN ISO 6869:2002) using AA 240 FS apparatus with SIPS 20 (Varian).
Phosphorus was determined of spectrophotometric method using PC SPECTRO by Aqua
Lytic at wavelength 470 nm (PN-ISO 6491:2000).
All obtained data were evaluated statistically by using the two-way variance analysis
of statistical package Statistica ver. 12 (StatSoft Inc. 2014). Significant differences between
the means of the groups was verified using the Duncan multiple range test.

3. Results
In table 1 and 2 chemical and mineral composition of fresh sorghum and bagasse
before ensiling is shown. In comparison with fresh sorghum, sorghum bagasse was
characterized by higher content of DM, CF, NDF and ADF by about 145,90; 64,25; 140,63;
99,42 g/kg DM respectively, instead lower content of CA, CP, EE and NFE by about 19,86;
0,09; 2,51; 41,78 g/kg DM (Tab. 1). Content of all minerals was higher in fresh fodder
sorghum than in bagasse (Tab.2).
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Table 1. Chemical composition of fresh fodder sorghum and bagasse (g/kg DM)
Item

CA

CP

CF

EE

NFE

NDF

ADF

Fresh sorghum 283,20

51,55

67,44

239,41

18,36

623,23

431,50

276,48

from 429,10

31,69

67,35

303,66

15,85

581,45

572,13

375,90

Bagasse

DM

sorghum
Table 2. Mineral composition of fresh fodder sorghum and bagasse (g/kg DM)
Item

Mg

Na

K

P

Fresh sorghum 3,85

1,69

1,13

4,45

3,14

from 2,47

1,12

0,49

3,05

2,89

Bagasse

Ca

sorghum

A significant effect (P≤0,01) of the ensiled fodder on content of DM and CA was stated
(Tab.3). In bagasse silage higher DM and ADF as well as lower CA content was stated in
comparison with sorghum silage. However, the influence of the applied additive on chemical
composition of sorghum and bagasse silage wasn’t observed.
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Table 3. Chemical composition of silages prepared with sorghum and sorghum bagasse (g/kg DM)
Item

DM

CA

CP

CF

EE

NFE

NDF

ADF

231,65B

54,21A

70,88

333,62

16,46

524,85

643,72

388,12

± 6,58

± 1,85

± 5,68

± 25,34

± 3,51

± 36,38

± 35,36

± 2,48

227,95B

52,75A

70,61

336,13

20,88

519,65

637,33

387,54

± 12,94

± 3,61

± 0,95

± 26,21

± 6,26

± 22,61

± 81,78

± 52,40

389,00A

32,90B

67,21

346,98

24,25

528,66

712,85

433,81

± 5,52

± 0,62

± 2,50

± 9,10

± 6,02

± 0,04

± 35,92

± 18,15

381,45A

36,32B

70,68

343,55

28,70

520,77

696,33

475,38

± 4,74

± 1,38

± 3,29

± 1,48

± 1,68

± 1,51

± 15,63

± 27,83

0,000

0,001

0,706

0,878

0,212

0,971

0,417

0,120

229,80B

53,48A

70,74

334,87

18,67

552,25

640,52

387,83b

± 8,65

± 2,49

± 3,33

± 21,10

± 4,87

± 24,91

± 51,57

± 30,29

385,23A

34,61B

68,94

345,26

26,48

524,71

704,59

454,59a

± 6,05

± 2,16

± 3,11

± 5,68

± 4,43

± 4,64

± 24,55

± 30,73

310,33

43,55

69,04

340,30

20,35

526,75

678,28

410,96

± 90,98

± 12,35

± 4,16

± 17,35

± 6,04

± 21,12

± 49,40

± 28,42

304,70

44,53

70,64

339,84

24,79

520,21

666,83

431,46

± 88,98

± 9,75

± 1,98

± 15,75

± 5,87

± 13,10

± 58,92

± 61,20

0,000

0,000

0,512

0,478

0,081

0,879

0,136

0,038

inoculant 0,383

0,558

0,558

0,974

0,258

0,688

0,756

0,403

0,187

0,497

0,834

0,997

0,933

0,890

0,391

Treatment
S/0

S/1

B/0

B/1

P-value

Ensiled material
S

B

Inoculant
0

1

P–value
ensiled
material

silage

x

inoculant

0,754

Means with different letters differ significantly (upper case – significance level of (P≤0,01), lower case –
significance level of (P≤0,05)

In presented study the effect of treatments - ensiled material (sorghum vs. bagasse) and
applied silage additive on VFA content as well as pH wasn’t observed (Tab. 4) with exception
the concentration of isobutiric acid (Tab. 5). The content of isobutiric acid was the highest in

243

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
sorghum silage made without additive (13,54 g/kg DM). Application of silage additive have
affected pH (Tab. 4) and isovaleric acid concentration (Tab. 5), these parameters were higher
by about 0,09 units and 0,75 g/kg DM, respectively than in silages made with L. buchneri.
The kind of ensiled material have affected (P≤0,05) only the content of isobutyric acid, it was
lower in sorghum bagasse silage than in sorghum silage: 2,58 g/kg DM vs. 9,19 g/kg DM
(Tab. 5). In all of obtained silages valeric acid and ethanol were not detected.
Table 4. Content of lactic acid, acetic acid, butyric acid, amonia nitrogen and pH in silages
Lactic acid,

Acetic acid,

Butyric acid,

NH3–N,

g/kg D.M.

g/kg D.M.

g/kg D.M.

% Ntotal

S/0

114,85 ± 38,56

23,21 ± 8,71

35,08 ± 17,59

2,41 ± 0,13

3,95 ± 0,04

S/1

209,14 ± 108,33

13,76 ± 13,52

44,51 ± 13,05

3,18 ± 1,18

3,88 ± 0,03

B/0

146,98 ± 69,23

28,34 ± 6,13

21,17 ± 3,54

3,57 ± 1,36

4,01± 0,04

B/1

109,53 ± 42,02

13,44 ± 5,13

16,56 ± 3,47

4,31 ± 0,43

3,91 ± 0,04

P–value

0,536

0,374

0,189

0,353

0,076

Item

pH

Treatment

Ensiled material
S

161,99 ± 85,86

18,49 ± 10,66

39,79 ± 13,77

2,79 ± 0,82

3,91 ± 0,05

B

128,26 ± 51,51

20,89 ± 9,76

18,86 ± 3,91

3,94 ± 0,93

3,96 ± 0,07

0

130,91 ± 49,37

25,77 ± 6,82

28,13 ± 13,11

2,99 ± 1,03

3,98a ± 0,05

1

159,34 ± 88,36

13,60 ± 8,21

30,53 ± 17,92

3,74 ± 0,98

3,89b ± 0,03

0,535

0,721

0,058

0,156

0,149

0,598

0,125

0,777

0,317

0,028

0,256

0,687

0,427

0,983

0,473

Inoculant

P–value
ensiled
material
inoculant
silage x
inoculat

Means with different letters differ significantly (upper case – significance level of (P≤0,01), lower case –
significance level of (P≤0,05)
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Table 5. Contents of volatile fatty acid and ethanol in silages (g/kg DM)
Item

Formic

Propionic

Isobutyric

Isovaleric

Valeric

Ethanol

acid

acid

acid

acid

acid

S/0

7,43 ± 10,50

0,00 ± 0,00

13,54a ± 4,56

0,71 ± 0,11

-

-

S/1

5,11 ± 7,22

0,23 ± 0,33

4,84b ± 0,37

0,00b ± 0,00

-

-

B/0

0,00 ± 0,00

0,00 ± 0,00

2,82b ± 1,52

0,93a ± 0,59

-

-

B/1

0,00 ± 0,00

0,13 ± 0,11

2,34b ± 0,76

0,13 ± 0,18

-

-

P–value

0,605

0,538

0,029

0,106

-

-

Treatment

Ensiled material
S

6,27 ± 7,48

0,12 ± 0,23

9,19a ± 5,68

0,36 ± 0,42

-

-

B

0,00 ± 0,00

0,07 ± 0,10

2,58b ± 1,02

0,53 ± 0,58

-

-

0

3,71 ± 7,43

0,00 ± 0,00

8,18 ± 6,78

0,82a ± 0,37

-

-

1

2,55 ± 5,11

0,18 ± 0,21

3,59 ± 1,52

0,07b ± 0,13

-

-

0,237

0,702

0,019

0,477

-

-

0,810

0,213

0,056

0,028

-

-

0,810

0,702

0,076

0,850

-

-

Inoculant

P–value
ensiled
material
inoculant
silage x
inoculant

Means with different letters differ significantly (upper case – significance level of (P≤0,01), lower case –
significance level of (P≤0,05)

The kind of ensiled material had an effect on examined minerals content in obtained silages
(Tab. 6) with exception of phosphorus. The content of Ca, Mg, Na and K was higher in
sorghum silages by about 1,9; 0,73; 0,91; 1,47 g/kg DM respectively. This results confirm
obtained results in fodders before ensiling process.
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Table 6. Content of minerals in silages (g/kg DM)
Item

Ca

Mg

Na

K

P

S/0

4,73A ± 0,23

1,86a,b ± 0,05

1,42a,b ± 0,51

2,61a,b ± 0,04

0,28 ± 0,10

S/1

4,95A ± 0,16

2,21A,a ± 0,34

1,56a ± 0,18

3,39a ± 1,05

0,60 ± 0,59

B/0

2,88B ± 0,00

1,40b,c ± 0,00

0,58b ± 0,24

1,56b ± 0,06

0,35 ± 0,26

B/1

3,01B ± 0,02

1,21B,c ± 0,05

0,58b ± 0,18

1,51b ± 0,15

0,47 ± 0,18

P–value

0,000

0,014

0,060

0,060

0,798

Treatment

Ensiled material
S

4,84A ± 0,20

2,03A ± 0,29

1,49a ± 0,32

3,00a ± 0,75

0,44 ± 0,39

B

2,94B ± 0,07

1,30B ± 0,12

0,58b ± 0,17

1,53b ± 0,10

0,41 ± 0,20

0

3,81 ± 1,08

1,63 ± 0,26

1,00 ± 0,58

2,08 ± 0,61

0,31 ± 0,17

1

3,98 ± 1,13

1,71 ± 0,61

1,07 ± 0,59

2,45 ± 1,25

0,53 ± 0,36

0,000

0,004

0,014

0,017

0,906

0,151

0,549

0,773

0,385

0,409

0,651

0,088

0,767

0,330

0,711

Inoculant

P–value
ensiled
material
inoculant
silage x
inoculant

Means with different letters differ significantly (upper case – significance level of (P≤0,01), lower case –
significance level of (P≤0,05)

4. Discussion
Content of each nutrient is depending on: variant of sorghum, fertilization, soil
temperature and moisture, date of harvesting and climate conditions (Mahmood, 2012).
Presented results of study on the chemical and mineral composition of examined materials
were similar with the results of other authors (Wu-tai et al. 2002; Nkosi et al. 2012; Mahmood
et al. 2013; Naeini et al. 2014). Dry matter content above 300 g/kg is necessary for normal
fermentation process in silages (Yitbarek and Tamir 2014). In present study DM content in
fodder before ensiling was higher in sorghum bagasse (429,10 g/kg DM), whereas in green
matter was lower (283,20 g/kg DM).
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The similar results was shown in research of Tabacco et al. (2011) and Nkosi at al. (2012) in
nutrient content, pH and acetic acid content. However, stated in presented studies content of
lactic acid was higher, whereas NH3-N total content was lower in comparison with the results
obtained by Tabacco et al. (2011). In experiments of Nkosi at al. (2012) stated higher acetic
acid (41,4 g/kg DM) and lower lactic acid (95,3 g/kg DM) and butyric acid (0,069 g/kg DM).
The Williams and Shinners (2012) in their study indicated that green matter of
sorghum ensiled with a high proportion of bacterial colonies in the inoculant were better
ensiled, and obtained silage have contained much more lactic acid. In addition, the process of
proliferation of yeast and mold during aeration were inhibited and the aerobic stability were
improvement.
However, there are very a few reports about the sweet sorghum bagasse silage and its
quality (Naeini et al. 2014; Khalil et al. 2015), nevertheless the effects of additives as
Lactobacillus buchneri (KKP907 and AKKP 2047p strain) sorghum bagasse silages
composition and quality have not been investigated before.
5. Conclusions
Analysis of the chemical composition of fresh fodder shown that variety of ensiled
material (fodder sorghum, bagasse of sorghum) and the applied inoculant (Lactobacillus
buchneri) had influence on nutrients content and the quality of obtained silage. The chemical
composition of sorghum bagasse indicate a better use of this variety for the ensilage process,
as evidenced by the higher nutritional value and quality of obtained silage. Also, the quality of
silages indicate a possibility to introduce as animal fodder, particularly in dairy cows.
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Zmienność składu frakcyjnego materii organicznej gleby
wskaźnikiem jej jakości
Dorota Pikuła
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Streszczenie
W glebach uprawnych równowaga procesów mineralizacji i humifikacji materii organicznej zależy od rodzaju
i ilości stosowanych nawozów, doboru gatunków roślin w zmianowaniu i sposobu uprawy gleby. Ważnym
wskaźnikiem agrośrodowiskowym jest nie tylko zawartość materii organicznej w glebach, ale przede wszystkim
jej jakość. Celem podjętych badań było wykorzystanie różnych frakcji próchnicy i stosunku węgla kwasów
huminowych do węgla kwasów fulwowych (CKH/CKF) do oceny jakości materii organicznej gleby lekkiej, w
zależności od nawożona obornikiem i azotem mineralnym, w dwóch zmianowaniach, różniących się gatunkami
uprawianych roślin. Wyniki badań wskazują, że jakość materii organicznej jest modyfikowana zarówno poprzez
uprawę określonych gatunków roślin, jak również nawożenie naturalne. Korzystny wpływ na jakość materii
organicznej odgrywa także nawożenie mineralne, które pozwala utrzymać zawartość materii organicznej oraz jej
stabilnych frakcji na względnie stałym poziomie.
Słowa kluczowe: doświadczenie wieloletnie, związki próchniczne, jakość próchnicy, humifikacja, mineralizacja

The variability of organic matter fractional composition as a soil
quality indicator
Abstract
The balance of mineralisation and humification processes in cultivated soils depends on the type and quantity of
fertilisers used, the selection of the most suitable organic fertiliser, plant species in crop rotation, and tillage
method. An important agri-environmental indicator is not only the content of organic matter in soils, but above
all, the quality of organic matter, as cultivation of different crops plant species. The fertilization can both modify
the amount and the properties of humus compunds. The aim of the research was to use different fractions of
humus and CKH/CKF ratio to assess the quality of light soil organic matter, depending on the use of manure and
mineral nitrogen fertilizers in different doses, in two crop rotations, differing in terms of plant species used. The
study results indicate that the quality of the organic matter is mainly modified by the cultivation of selected crop
species as well as by the use of natural fertilisation. The organic matter quality was positively affected also by
mineral fertilisation, which allowed to maintain the content of organic matter and its stable fractions on a
relatively steady level.
Keywords: long –term field experiment, humins, quality of humus, humification, mineralization

1. Wstęp
O żyzności gleby decyduje w dużym stopniu zawartość materii organicznej. To dzięki
zawartości próchnicy, składniki mineralne trudniej wypłukują się z gleby i słabiej przenikają
w głębsze jej warstwy, wpływając korzystnie na wzrost i rozwój roślin. Rośliny, mając w ten
sposób stały dostęp do łatwo przyswajalnych składników odżywczych szybciej rosną i wydają
większe plony. Zmagazynowanie w warstwie ornej gleby właściwej ilości próchnicy jest
szczególnie istotne w przypadku gleb lekkich (Allison 2006, Sollins i in. 1996). Można to
osiągnąć między innymi poprzez odpowiednie zmianowanie (Maćkowiak 2000). Samo
zmagazynowanie węgla organicznego w glebie, nie gwarantuje jednak stabilności i dobrej
jakości materii organicznej. Decyduje o nich udział poszczególnych frakcji węgla w
całkowitej puli węgla organicznego, tj. frakcji lekkiej, niezwiązanej z koloidami mineralnymi
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(frakcja labilna), frakcji związanej z agregatami glebowym oraz z frakcji silnie związanej z
cząstkami mineralnymi (Józefowska 2009, Gonet 2007). W glebach uprawnych równowaga
procesów mineralizacji i humifikacji materii organicznej zależy od rodzaju i ilości
stosowanych nawozów, doboru gatunków roślin w zmianowaniu i sposobu uprawy gleby
(Gonet 2007, Maćkowiak i Żebrowski 1999, Kondratowicz-Maciejewska 2004). Przemiana
resztek roślinnych oraz wprowadzonych do gleby nawozów naturalnych i organicznych,
proces ich humifikacji, jak również właściwości powstałych substancji humusowych są
wynikiem złożonych procesów chemicznych, w których ogromną rolę odgrywają
mikroorganizmy glebowe (Martyniuk i in. 2015). Przemiana resztek organicznych
uwarunkowana jest również wartością stosunku węgla do azotu i zawartością związków,
łatwo ulegających rozkładowi (Preusee in. 2000, Strączyńska 1993). Badania naukowe
dowodzą, że uprawa roślin wieloletnich, międzyplonów przyorywanych jako nawozy zielone,
czy też bezorkowa technologia uprawy gleby i regularne stosowanie obornika prowadzą do
zwiększenia zawartość materii organicznej w glebie. Uprawa roślin okopowych i zbóż,
szczególnie w monokulturze, w warunkach braku nawożenia naturalnego i organicznego
skutkuje natomiast spadkiem zawartości humusu w glebie (Gonet 2007, Maćkowiak
i Żebrowski 1999).
Właściwości i funkcje materii organicznej w glebie kształtowane są przez substancje
humusowe (kwasy huminowe, kwasy fulowe i huminy) (Gonet i Dębska 1993, KondratowiczMaciejewska 2004, Pikuła 2015, Pikuła i Rutkowska 2017). Związki humusowe w glebach
lekkich zwiększają ich pojemność wodną, co łagodzi negatywne skutki suszy. Ponadto kwasy
humusowe wpływają pozytywnie na zasobność gleb w składniki pokarmowe, zwiększają
aktywność mikrobiologiczną gleby i stymulują wzrost roślin.
Do oceny składu i właściwości materii organicznej stosuje się różne metody ekstrakcji
i separacji, za pomocą których można rozdzielić ją na poszczególne frakcje. Dzięki
rozdziałowi materii organicznej na frakcje węgla kwasów huminowych (CKH), węgla kwasów
fulwowych (CKF) oraz węgla humin (CH), można określić wpływ sposobu uprawy roślin na
ilość i jakość próchnicy. Stosunek zawartości węgla kwasów huminowych do węgla kwasów
fulowych (CKH/CKF) uznaje się za jeden ze wskaźników jakości próchnicy. Wartość stosunku
CKH/CKF, jak również procentowy udział poszczególnych frakcji w ogólnej puli węgla,
pozwala również ocenić stabilność próchnicy. Przyjmuje się, gleby żyzne, zawierające
próchnicę trwałą, bardziej stabilną (odporną na rozkład) charakteryzują się materią organiczną
o wartościach stosunku CKH:CKF większych od 1.
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2. Materiał i metody
Badania prowadzono w oparciu o wieloletnie doświadczenie założone w 1979 r.
zlokalizowane na polach doświadczalnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowego Instytutu Badawczego w Grabowie (woj. mazowieckie). Pierwszym
czynnikiem są dwa zmianowania różniące się doborem gatunków roślin: zmianowanie A
(kukurydza na ziarno (do 2007 r. ziemniaki), pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza na
silos) i zmianowanie B (kukurydza na ziarno (do 2007 r. ziemniaki), pszenica ozima +
gorczyca na poplon, jęczmień jary z wsiewką, mieszanka koniczyny z trawami). Drugim
czynnikiem jest pięć poziomów nawożenia obornikiem, stosowanym pod kukurydzę na ziarno
w obu zmianowaniach w dawkach: 0, 20, 40, 60 i 80 tha-1, raz na cztery lata, natomiast
trzecim czynnikiem są cztery poziomy nawożenia azotem mineralnym, w dawkach
dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin (N0- 0, N1-50, N2-100, N3-150 kg N· ha-1).
W pracy przedstawiono wyniki badań zgromadzone po VIII rotacji doświadczenia w
cyklu i (2011r.) i w cyklu II (2012 r.), z obu zmianowań. Oznaczono zawartość Corg. w
warstwie ornej gleby. W celu określenia wpływu nawożenia mineralnego i obornika na
zamiany jakości materii organicznej zastosowano metodę Schnitzera (Dziadowiec i Gonet
1999). Według tej metody wyizolowano następujące frakcje węgla glebowej materii
organicznej: CKH - węgiel kwasów huminowych, CKF - węgiel kwasów fulwowych i CHwęgiel humin. Na podstawie stosunku węgla kwasów huminowych do węgla kwasów
fulwowych CKH/CKF wyznaczono wskaźniki jakości próchnicy gleb w zmianowani A i B.

3. Wyniki
W

przeprowadzonym

doświadczeniu

potwierdzono

istotny

wpływ

rodzaju

zastosowanego nawozu i doboru roślin w zmianowaniu na zawartość węgla frakcji kwasów
huminowych (CKH). Kierunek tych zmian zależał od zawartości materii organicznej w glebie.
Pod wpływem wzrastających dawek obornika obserwowano tendencję spadkową zawartości
frakcji węgla kwasów fulowych (CKF) i wzrostową zawartości frakcji humin (CH) w stosunku
do obiektów bez nawożenia obornikiem (Tab. 1).
Na zmiany zawartości frakcji węgla kwasów huminowych w większym stopniu
oddziaływał natomiast dobór roślin w zmianowaniu. Procentowy udział frakcji kwasów
huminowych (CKH) w całkowitej puli węgla organicznego był wyższy w zmianowaniu
zubożającym (A) (Rys. 1), niż w zmianowaniu wzbogacającym glebę w materię organiczną
(Rys.2) jak również po zastosowaniu obornika w dawce 40 tha-1 (Tab.1). Gleba w
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zmianowaniu B charakteryzowała się istotnie większym udziałem frakcji węgla kwasów
fulwowych (CKF) (Rys.2.).
%CKF

%CKH

%CH

Cdek%

3%
18%

23%

56%

Rys. 1. Skład frakcyjny materii organicznej gleby w zmianowaniu A
%CKF

%CKH

%CH

Cdek%

3%
19%

20%
58%

Rys. 2. Skład frakcyjny materii organicznej gleby w zmianowaniu B
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Tabela 1. Skład frakcyjny materii organicznej gleby w zależności od nawożenia obornikiem i azotem
mineralnym
Czynniki

Corg.

%CKF

%CKH

%CH

CKH/CKF

doświadczenia
Dawka obornika tha-1
0

1,12

19,4

21,8

55,6

1,1

20

1,17

17,4

21,8

56,6

1,3

40

1,24

18,9

22,0

56,0

1,2

60

1,33

18,7

20,6

58,2

1,1

80

1,20

17,7

20,2

59,4

1,1

Dawki N mineralnego w kgha-1
0

20,1

20,1

23,4

53,4

1,2

50

18,0

18,0

20,8

58,4

1,2

100

17,7

17,7

21,0

58,4

1,2

150

18,0

18,0

20,7

58,5

1,1

Kierunek procesu humifikacji, wyznaczany na podstawie stosunku CKH/CKF wskazuje
na przewagę frakcji węgla kwasów huminowymi nad fulwowymi w zmianowaniu A (Rys.1.).
Materia organiczna gleby, na której uprawiano rośliny zaliczane do grupy roślin
wzbogacających (kukurydza, pszenica ozima + gorczyca, jęczmień jary z wsiewką, koniczyna
z trawami) charakteryzowała się niższymi wartościami stosunku CKH/CKF, w porównaniu do
próchnicy gleby, na której stosowano zmianowanie zubożające (kukurydza, pszenica ozima,
jęczmień jary, kukurydza na silos). Niższe wartości tego stosunku były spowodowane uprawą
w tym zmianowaniu rośliny motylkowatej.
Konsekwencją zmian zawartości węgla kwasów huminowych i węgla kwasów
fulowych, pod wpływem stosowania azotu mineralnego oraz nawożenia obornikiem w
zróżnicowanych dawkach są zmiany stosunku CKH/CKF (Tab.1). Bardziej stabilną próchnicą
charakteryzowała się gleba nawożona obornikiem w dawce 20 i 40 tha-1 dla której stosunek
CKH/CKF wynosił odpowiednio 1,3 i 1,2. Świadczy to o lepszej jakości próchnicy i mniejszej
jej podatności na rozkład w porównaniu do gleb w obiektach nienawożonych obornikiem, w
których wartość stosunku CKH/CKF była niższa (Tab.1).
Huminy są pozostałą po ekstrakcji frakcją, która reprezentuje trwałe połączenia
związków próchniczych z mineralną fazą gleby, nierozpuszczalną w całym zakresie pH.
Zawartość tej frakcji odzwierciedla intensywność procesu humifikacji, a jej ilość zmniejsza
się w miarę natężenia procesów mineralizacji materii organicznej. W badaniach własnych,
wyższy procentowy udział humin w puli węgla organicznego stwierdzano na glebach
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nawożonych obornikiem powyżej 20 tha-1, w zmianowaniu B (Rys.2.) oraz pod wpływem
nawożenia mineralnego w obu zmianowaniach (Tab.1).

4. Dyskusja
Od jakości materii organicznej zależy jej podatność na rozkład, który powoduje wiele
niekorzystnych zmian środowiskowych. Ogranicza retencję wody, w tym sorpcję związków
szkodliwych, a także zwiększa ryzyko przechodzenia zanieczyszczeń organicznych w formy
bardziej mobilne i dostępne dla organizmów żywych. Nadmierna mineralizacja związków
organicznych może obniżać żyzność gleby, a w konsekwencji plonowanie roślin. Stosunek
CKH:CKF poniżej 1 świadczy o tym, że w składzie materii organicznej przeważają kwasy
fulwowe, mało jest natomiast frakcji stabilizujących próchnicę, a więc kwasów huminowych
i humin. Zmiany te należy niwelować wprowadzając odpowiednie nawożenie. Uzyskane
wyniki wskazują, że intensywność zmian jakości materii organicznej pod wpływem
stosowanego nawożenia i doboru roślin w zmianowaniu , uzależniona jest w dużym stopniu
od rodzaju resztek pozbiorowych wprowadzanych do gleby (Gonet i Dębska 1993, Dębska
2004, Kondratowicz-Maciejewska 2004). Zwiększony udział frakcji węgla kwasów fulowych
w zmianowaniu B, w którym uprawia się roślinę motylkowatą jest prawdopodobnie
konsekwencją wzrostu szybkości mineralizacji materii organicznej kosztem bardziej
stabilnych frakcji próchnicy – humin, co w rezultacie może prowadzić do zmniejszenia
materii organicznej w glebie (Pikuła 2015). Jak podaje literatura, proces humifikacji resztek
roślinnych bogatych w azot nie wzbogaca znacząco powstałych kwasów huminowych w ten
pierwiastek (Aleksandrowa 1980 i Sotakova 1983). Rośliny motylkowate charakteryzują się
dużą zawartością azotu i niską wartością C:N, w porównaniu z roślinami zbożowymi
(Kondratowicz-Maciejewska 2004). Wartość stosunku C:N jest podstawowym parametrem
wpływającym na intensywność procesu rozkładu (mineralizacji i humifikacji) substancji
organicznych. Motylkowate wpływają na wzrost zawartości węgla w glebie, ale nie wpływają
na zmianę stosunku CKH/CKF. Wprowadzenie dodatkowej materii organicznej przyspiesza
natomiast procesy humifikacji i mineralizacji, ale nie zmienia ich charakteru, gdyż oba
pozostają w równowadze.
Wyniki wielu statycznych doświadczeń nawozowych potwierdzają, że systematyczne
nawożenie organiczne i naturalne wpływa istotnie za zawartość materii organicznej w glebie.
Zawartość ta może ulegać wahaniom, ale w większości doświadczeń obserwowano wzrost
ogólnej zawartości węgla organicznego w glebach nawożonych obornikiem i NPK.
W literaturze krajowej i zagranicznej brakuje natomiast informacji odnośnie wpływu
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nawożenia gnojowicą na jakość materii organicznej. Dębska (2004) wskazuje, że w związku
ze stosowaniem na coraz większa skalę gnojowicy, kosztem obornika, istnieje konieczność
prowadzenia badań nad oddziaływaniem tego nawozu na ilość i jakość materii organicznej.
W przeprowadzonych przez autorkę badań w tym zakresie wynika, że wieloletnie nawożenie
gnojowicą gleby lekkiej w dawkach powyżej 50 m3ha-1 rok wpływało korzystnie na wzrost
zawartości węgla ograniczanego w glebie oraz zróżnicowanymi właściwościami kwasów
huminowych nawet dekadę po zaprzestaniu nawożenia gnojowicą, w porównaniu z glebą
nawożoną wyłącznie nawozami mineralnymi. Próchnica gleby nawożonej gnojowicą
charakteryzowała się także wyższą wartością stosunku CKH/CKF. Z badań Koca (1990b) nad
powyższym zagadnieniem wynika natomiast, że stosowanie gnojowicy na gleby lekkiej
powoduje zmiany składu frakcyjnego również w głębszych warstwach jej profilu. Wykazał
on, że zawartość kwasów huminowych w podglebiu gleby lekkiej, nienawożonej, nawożonej
wyłącznie mineralnymi nawozami NPK i nawożonej gnojowicą, zawartość jest niższa niż
kwasów fulowych. Zwiększenie dawki gnojowicy powoduje wzrost zawartości kwasów
huminowych, a w mniejszym stopniu kwasów fulowych konsekwencją czego jest miano
stosunku CKH/CKF. Wiśniewski i in. (1986) podaje, że stosowanie wyłącznie nawożenia
mineralnego azotowego zapobiega jedynie spadkowi materii organicznej, ale nie wpływa na
jej zwiększenie w glebie. Podobnie jest także w przypadku azotu mineralnego na jakość
próchnicy mierzoną stosunkiem CKH/CKF. Większość badaczy utrzymuje, że nawożenie
mineralne nie zwiększa zawartości materii organicznej w glebie, a jedynie stabilizuje ją oraz
poprawia jej jakość.
Badania własne dowodzą, że pod wpływem nawożenia obornikiem, łącznego
stosowania obornika i nawozów mineralnych zawierających NPK oraz przyorywania słomy,
następuje przyrost zawartości materii organicznej w glebie oraz istotnie poprawia się jej
jakość (wyższe wartości CKH/CKF). Pod wpływem stosowania wyłącznie nawozów
mineralnych nie stwierdzono wzrostu zawartości próchnicy w glebie ani poprawy jej jakości.
W składzie frakcyjnym badanych substancji humusowych gleb nawożonych
obornikiem przeważały frakcje węgla kwasów huminowych i węgla humin, stabilizujących
próchnicę i decydujących o wytworzeniu poziomów próchnicznych dużej miąższości ponad
50 cm. W obiektach badawczych, w których nie stosowano obornika, notowano natomiast
zmniejszenie zawartości materii organicznej w glebie i obserwowano tendencję wzrostową
zawartości kwasów fulowych. Z trwających obecnie badań, nie zamieszczonych w pracy,
wynika, że gleba w zmianowaniu B ma wyraźnie niższy (bardziej kwaśny odczyn w
porównaniu z glebą w zmianowaniu A. Niższy odczyn może być wynikiem dużego dopływu
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materii organicznej do gleby, w zmianowaniu, w którym oprócz nawożenia co 4 lata
obornikiem, przyorywana jest mieszanka trawy z koniczyną, oraz gorczyca po zbiorze
pszenicy ozimej (Martyniuk i in. 2015). Kwaśne środowisko gleby nie sprzyjało humifikacji
próchnicy, tylko jej mineralizacji. Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że ilość
i jakość humusu w glebie jest w większym stopniu powiązana z doborem roślin w
zmianowaniu, niż z nawożeniem obornikiem.

5.Wnioski
Analiza składu frakcyjnego materii organicznej i wyznaczony na jej podstawie
wskaźnik jakości próchnicy jest dobrym narzędziem do oceny jakości materii organicznej w
zależności od stosowanych praktyk agrotechnicznych. Stosunek CKH/CKF ma również wymiar
środowiskowy, gdyż rozpoznanie kierunku jej przemian umożliwia ochronę stabilnych jej
form w glebie. O szybkości rozkładu świeżej materii organicznej w początkowych jej fazach
w glebie decyduje zawartość azotu, która w połączeniu z dużą zawartością związków
labilnych węgla powoduje szybkie jego utlenianie czyli mineralizację. Natomiast w
późniejszych fazach intensywnego rozkładu materii organicznej, o szybkości tego procesu
decyduje zawartość odpornej na rozkład mikrobiologiczny ligniny. Rozkład ligniny następuje
bardzo wolno i trwa latami. To właśnie z jej powodu, gdy wyczerpią się łatwo dostępne
związki węgla, dochodzi do spowolnienia procesów rozkładu, następuje transformacja ligniny
i jej produktów i zachodzi proces humifikacji. Nawożenie mineralne stabilizuje jakość materii
organicznej.
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Summary
Getting stable harvests on the territory of Belarus in changeable weather conditions requires irrigation. The
abundant precipitation in a short period has a significant, dangerous effect on the water regime of soils, and
causes a surface and deep percolation runoff. Analysis of the distribution of precipitation will help to determine
how often abundant rainfall affects the irrigation scheduling. In this study, daily data with atmospheric
precipitation for 37 years were analyzed and the probability of abundant precipitation for Belarus was estimated.
The results of the study show that abundant rains are expected for the entire territory of Belarus. The abundant
precipitation unevenly distributed throughout the country. The abundant precipitation most often falls in June,
the total probability of precipitation reaches the highest values for the southern and central part of the country
and is 21.85% and 20.43% respectively. The efficiency of irrigation under such conditions can be increased by
taking into estimation the probability of abundant rains during irrigation scheduling.
Keywords: water balance, soil, runoff, precipitation, irrigation.

Wpływ obfitych opadów atmosferycznych na planowanie nawadniania na
Białorusi
Streszczenie
Uzyskanie stabilnych zbiorów na terenie Białorusi w zmiennych warunkach pogodowych wymaga nawadniania.
Obfite opady występujące w krótkim okresie mają znaczny, niebezpieczny wpływ na reżim wodny gleb
i powodują odpływ powierzchniowy i głęboka perkolacja. Analiza rozkładu opadów pomoże określić, jak często
obfite opady wpływają na harmonogram irygacji. W tym badaniu analizowano dzienne dane z opadami
atmosferycznymi przez 37 lat i oszacowano prawdopodobieństwo obfitych opadów dla Białorusi. Wyniki badań
pokazują, że obfite deszcze są spodziewane na całym terytorium Białorusi. Obfite opady występują
nierównomiernie na terenie całego kraju. Największe opady występują najczęściej w czerwcu, całkowite
prawdopodobieństwo opadów osiąga najwyższe wartości dla południowej i środkowej części kraju i wynosi
odpowiednio 21,85% i 20,43%. Skuteczność nawadniania w takich warunkach można zwiększyć, biorąc pod
uwagę prawdopodobieństwo obfitych deszczy podczas planowania irygacji.
Słowa kluczowe: bilans wodny, gleba, spływ, opady, nawadnianie.

1. Introduction

The territory of the Republic of Belarus has a significant spatial and temporal
variability of climatic conditions. An increase in the frequency of soil droughts and an uneven
distribution of atmospheric precipitation lead to a significant moisture deficit in the
development of most hygrophilous crops [Vikhrov V. 2016, Likhatcevich A. 2011].
Sustainable agricultural production in such conditions requires additional moistening, since
moisture supply is one of the factors that limit crop yields [Likhatcevich A. 2017].
The agricultural lands of the Republic of Belarus occupy an area of 9.1 million
hectares. The area of irrigated agricultural land in Belarus is 30,000 hectares. The main
irrigated crops are vegetables, fruits and forage grass. These crops are very sensitive to water
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regime and deficit of moisture water negatively affects the final yields. Irrigation scheduling
helps to avoid lack of moisture.
Irrigation scheduling consists of distributing irrigation during the growing season and
determining the amount of irrigation water that is required to create an optimal water regime.
Two methods of calculation and instrumental are used to irrigation scheduling [Golchenko M.
and other 2016]. These methods allow you to determine the amount of moisture in the soil and
make a decision about the need for irrigation. The instrumental method makes it possible to
determine the current moisture reserves of the soil, but it is difficult and expensive to use in
large areas. From the calculation methods of irrigation management in Belarus, the most
widely used water balance method [Orositel'nyye sistemy 2009].
The method of water balance is to determine the amount of moisture that infiltrates
and is consumed plants from the soil. The incoming part of the water balance includes
atmospheric precipitation, irrigation water and capillary water. The expenditure part includes
evapotranspiration and drainage of moisture beyond the root zone of the plant. The accuracy
of determining the elements of the water balance determines the accuracy of irrigation
scheduling [Zaidelman F. 2003].
The long rainy periods and abundant precipitation in the inter-irrigation interval leads
to an excess of the water-holding capacity of the soil and the occurrence of a deep percolation
runoff. Due to climate change in Belarus, the number of long rainy periods reaches significant
values [Vikhrov V. 2005]. However, prolonged rainy periods are easier to predict and the
average daily rainfall rarely exceeds the value of the maximum evapotranspiration. The
abundant precipitation for one day exceeds the norm of irrigation and is the main cause of
runoff.
The existing methods for assessing runoff give a significant error due to which there is
an overestimation of the moisture reserves of the soil and a shift in the timing of irrigation,
which violates the established water regime of the soil [Likhatcevich A. and other 2016].
In order to avoid high errors in determining the timing of irrigation with the help of water
balance calculations after abundant rainfall can be recommended to adjust the water balance
calculations by determining the current moisture reserves of the soil after the flow of gravity
with the help of instrumental methods [Orositel'nyye sistemy 2009].
In cases where the determination of soil moisture by means of instrumental methods is not
always possible, the adaptation of methods for calculating the deep percolation runoff to
specific soil conditions will increase the accuracy of the calculation. Calculations of the deep
percolation run proposed [Allen R. and other 2006] when excess moisture exceeds the
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minimum moisture capacity, all surpluses of moisture go to the discharge has a significant
error, since it does not take into account the delay in the discharge of gravitational moisture
[Likhatcevich A. and other 2016]. In some sources [Orositel'nyye sistemy 2009], it is also
recommended to leave a reserve for absorbing precipitation after irrigation, but in case of
abundant rain this reserve will not be enough. Thus, abundant rains make an error in water
balance calculations and reduce the efficiency of irrigation.
Estimating the frequency of abundant rainfall will help to understand how often
abundant rainfall can cause runoff and make a mistake when irrigation scheduling. The
calculation of the number of rainy days will show the distribution of precipitation during the
growing season and will help to identify the days when the probability of heavy rains is as
high.

2. Materials and methods
The regulation of the water regime under irrigation conditions is carried out in a small
range. After watering on various soils, there is a reserve for absorbing rain in the amount of 8
mm on light soils up to 15 mm on heavy soils [Orositel'nyye sistemy 2009]. In this work,
abundant atmospheric precipitation is such a rain, the value of which exceeds the reserve for
absorption and is more than 15 mm per day.
To estimate the probability of precipitation of abundant precipitation during the
vegetation period (April-September). To analyze the entire territory of Belarus were analyzed
the daily rainfall for the central part (weather station Minsk, WMO id 26850), west (Grodno,
WMO id 26825), north (Verhnedvinsk, WMO id 26554), east (Horki, WMO id 26774), and
south (Gomel, WMO id 33041) of Belarus for the period from 1980 to 2016. For the analysis
weather data provided by the "Republican Center for Hydrometeorology, Control of
Radioactive Pollution and Environmental Monitoring" were used.
The number of days with precipitation was calculated by a layer of 1-15 mm and a
layer of more than 15 mm for every day with April to September. Precipitation with a layer of
more than 15 mm was taken as abundant, and a layer of 1-15 mm as usual. The distribution of
precipitation was determined by days, months, and the probability of precipitation for the
entire vegetative season was assessed.
The probability of abundant precipitation by months and in general during the
vegetative season was also determined.
The probability for the month was determined by the formula:
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𝑚
𝑃 = ( ) ∙ 100
𝑛
where:
P is the probability of precipitation for the month;
m is the average number of days in the month for 37 years in which precipitation was
observed with a layer of more than 15 mm;
n is the number of days in a month.
The probability for the vegetative season was determined by summing up the
probabilities for the month. To process weather data, the Instat plus and Microsoft excel
programs were used.

3. Outcomes
A comparison of the daily rainfall and abundant precipitation showed that the
distribution of rainy days is not evenly distributed during the vegetative season. Picture 1
presents the results of comparing the number of days to precipitation for the central part of the
country.

Rainy days
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Pic. 1 Distribution of days with precipitation for the 1980-2016 period by the meteorological station Minsk

Analysis of picture 1 shows that the maximum number days with precipitation (rain 115 mm) is observed on separate days of June and July and reaches 18 days for 37 years of
observations. The number of days with precipitation for April - September is 1784 days for 37
years of observations. The average number days with precipitation is 9,7 cases per day.
Variance is 7.3 days. Noticeably, the number of precipitation was decreased in May and
August. The minimum 4 days for 37 years of observations is observed on April and August.
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The distribution of abundant rains increases in the number of cases more evenly since
April and decreases by September. The maximum number days with of number days with
abundant precipitation (rain >15 mm) is observed on July 13 and is 7 days in 37 years. The
number of days with abundant precipitation for April - September is 231 days for 37 years of
observations. The average number of abundant precipitation is 1,3 cases per day in 37 years.
Variance is 1.7 days. Noticeably, the number of precipitation was decreased in May and
August.
Picture 2 present the results of comparing the number of days to the precipitation for
the north of the country.
Verkhnedvinsk
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Pic. 2 Distribution of days with precipitation for the 1980-2016 period by the meteorological station
Verhnedvinsk

As can be seen in picture 2 for the north of the country, the number days with
precipitation is extremely uneven from April to August, in some periods of June and July
there is a sharp decrease in the amount of precipitation.
The maximum number of days with precipitation (rain 1-15 mm) was observed on
June 18 and was 19 days for 37 years of observations. The minimum 1 day for 37 years of
observations is observed on August 4. The number of days for April - September is 1837 days
for 37 years of observations. The average number of precipitation is 10 cases per day for 37
years of observations. Variance is 8.9 days for 37 years of observations. The minimum 1 days
for 37 years of observations is observed on April and August.
The maximum number days with of number days with abundant precipitation (rain
>15 mm) is observed on June 16 and July 12 and is 6 days for 37 years of observations. The
distribution of abundant precipitation is intermittent and increases only on individual days.
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The number of days with abundant precipitation for April - September is 214 days for 37
years of observations. The average number of abundant precipitation is 1,2 cases per day.
Variance is 1.4 days.
Picture 3 present the results of comparing the number of days to the precipitation for
the south of the country.

Gomel
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Pic. 3 Distribution of days with precipitation for the 1980-2016 period by the meteorological station Gomel

Picture. 3 shows the number of days with precipitation for the south of the country.
Distribution of precipitation is relatively even, with a slight decrease in August. The
maximum number of days with precipitation (rain 1-15 mm) was observed on 08 April is 17
days for 37 years of observations. The minimum 3 days for 37 years of observations is
observed on April 11. The number of days of precipitation for April - September is 1604 days
for 37 years of observations. The average number days with precipitation is 8,8 cases per day
for 37 years of observations. Variance is 7.1 days.
The distribution of abundant precipitation increases from April to August relatively
evenly. The maximum number days with of number days with abundant precipitation (rain
>15 mm) is observed on 16 June and 10 July and is 6 days for 37 years of observations. The
distribution of abundant precipitation is intermittent and increases only on individual days.
The number of days of precipitation for April - September is 247 days for 37 years of
observations. The average number days with abundant precipitation is 1,34 cases per day.
Variance is 1.5 days. Picture 4 present the results of comparing the number of days to
precipitation for the east of the country.
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Horki
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Pic. 4 Distribution of days with precipitation for the 1980-2016 period by the meteorological station Horki

For the east of the country (picture 4), a large number of cases are observed when the
frequency of precipitation falls significantly from the mean. In April and September,
precipitation falls less often than in the whole season. The maximum number of days with
precipitation (rain 1-15 mm) was observed on 05 June and 30 August is 17 days for 37 years
of observations. The minimum 3 days for 37 years of observations is observed on 11 April
and 29 April. The number of days of precipitation for April - September is 1703 days for 37
years of observations. The average number days of precipitation is 9,6 cases per day. Variance
is 8.1 days.
The maximum number days with of number days with abundant precipitation (rain
>15 mm) is 4 days for 37 years of observations. The number of days of abundant precipitation
for April - September is 225 days for 37 years of observations. The average number days of
precipitation is 1,23 cases per day for 37 years of observations. Variance is 1.1 days. Picture 5
present the results of comparing the number of days to precipitation for the west of the
country.
Grodno
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Pic. 5 Distribution of days with precipitation for the 1980-2016 period by the meteorological station Grodno
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According to picture 5, the west of the country is characterized by rare cases with
rains, without protracted periods. April and August differ in less precipitation than in the
average for the season. The maximum number of days with precipitation (rain 1-15 mm) was
observed on June 24 is 18 days for 37 years of observations. The minimum 3 days for 37
years of observations is observed on 23 April and 2 May. The number of days of precipitation
for April - September is 1719 days for 37 years of observations. The average number days of
precipitation is 9,4 cases per day. Variance is 8.8 days.
The maximum number days with of number days with abundant precipitation (rain
>15 mm) is observed on 23 June 4 days for 37 years of observations. The number of days for
April - September is 159 days for 37 years of observations. The average number of day
precipitation is 0,86 cases per day for 37 years of observations. Variance is 0.77 days.
Table 1 presents an estimate of the probability of abundant rainfall in layers over a
month. The analysis of Table 1 shows that the smallest amount of abundant precipitation is
observed in April, while the largest is in July. When the sediment layer increases, the
probability decreases. In April, there is practically no precipitation more than 20 mm in the
north-west of the country. In July, for the whole of the country, there is a high probability of
heavy rainfall, which decreases from east to west and increases from north to south. Table 2
shows the probability of precipitation over the entire growing season.
According to Table 2, the greatest amount of abundant rainfall is typical for the south
and central part of the country. The least amount of abundant rains is observed in the west.
The probability of precipitation with increasing the layer decreases by approximately 1.5
times.
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Table 1. Probability of abundant rainfall in April - September
Month

April

May

June

July

August

September

Weather station

Probability of precipitation
>15 mm

>20 mm

>25 mm

>30 mm

>35 mm

>36 mm

>45 mm

Verhnedvinsk

0,99

0,09

0

0

0

0

0

Gomel

1,17

0,63

0,36

0,27

0,09

0,09

0,00

Horki

1,62

0,54

0,09

0,09

0

0

0

Grodno

0,81

0,27

0

0

0

0

0

Minsk

0,99

0,63

0,09

0,09

0,09

0,09

0

Verhnedvinsk

2,09

1,31

0,44

0,09

0,09

0,09

0,09

Gomel

2,44

1,13

0,96

0,44

0,35

0,17

0,09

Horki

2,79

1,57

0,7

0,44

0,17

0,09

0

Grodno

2,27

0,78

0,35

0,17

0,17

0,17

0

Minsk

2,62

1,66

0,96

0,52

0,26

0,17

0

Verhnedvinsk

4,86

2,52

1,35

0,81

0,54

0,36

0,18

Gomel

5,86

3,24

1,44

0,81

0,54

0,18

0,18

Horki

3,42

1,8

1,08

0,54

0,45

0,27

0,27

Grodno

2,34

1,17

0,9

0,45

0,27

0,09

0

Minsk

5,5

3,15

1,8

0,99

0,54

0,45

0,18

Verhnedvinsk

4,71

2,27

1,48

0,78

0,44

0,35

0,26

Gomel

5,67

3,57

2,53

1,74

1,13

0,52

0,44

Horki

4,45

3,14

1,83

0,7

0,61

0,44

0,17

Grodno

3,84

2,7

1,57

0,7

0,52

0,35

0,17

Minsk

4,97

3,23

2,01

1,57

1,31

1,05

0,7

Verhnedvinsk

3,57

1,66

0,96

0,52

0,17

0

0

Gomel

4,01

2,35

1,31

0,7

0,35

0

0

Horki

4,1

2,62

1,48

1,31

0,96

0,35

0

Grodno

2,44

1,48

0,78

0,44

0,35

0,09

0,09

Minsk

4,01

2,62

1,57

0,87

0,52

0,44

0,35

Verhnedvinsk

2,7

1,26

1,08

0,81

0,27

0,18

0,09

Gomel

2,7

1,71

0,99

0,63

0,27

0,18

0,18

Horki

3,51

1,62

1,08

0,72

0,36

0,18

0,09

Grodno

2,34

1,17

0,54

0,36

0,18

0,18

0,09

Minsk

2,34

1,17

0,54

0,36

0,18

0

0
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Table 2. Probability of heavy rainfall in April - September
Probability of precipitation, %
Month

IV-IX

Weather station
>15 mm

>20 mm

>25 mm

>30 mm

>35 mm

>36 mm

>45 mm

Verhnedvinsk

18,92

9,11

5,31

3,01

1,51

0,98

0,62

Gomel

21,85

12,63

7,59

4,59

2,73

1,14

0,89

Horki

19,89

11,29

6,26

3,8

2,55

1,33

0,53

Grodno

14,04

7,57

4,14

2,12

1,49

0,88

0,35

Minsk

20,43

12,46

6,97

4,4

2,9

2,2

1,23

4. Discussion
Analysis of the distribution of precipitation showed that abundant rainfall is
distributed unevenly throughout the country. The average number of days with abundant
precipitation (> 15 mm) varies from 0.77 days in the west to 1.34 in the south of the country,
while the average amount with precipitation (1-15 mm) is more evenly distributed throughout
the country and varies from 8.8 in the south to 10 in the north for 37 years of observations. On
some days, the number of observed abundant (>15 mm) precipitation is approaching the
average number of days with precipitation (1-15 mm) and is from 4 to 7 days in 37 years of
observations, which indicates a significant probability of such rain.
During the growing season, the number of days with precipitation can be changed on
average by a factor of two, which is typical for ordinary precipitation (1-15 mm) and for
abundant precipitation (>15 mm). It is also possible to identify days in which abundant
precipitation falls most often, this is the second decade of June and July.
The probability of abundant rainfall is greatest in July throughout the country, and the
largest number of days with heavy rainfall observed in the south can be concluded that the
abundant rainfall the more the more the temperature.
The greatest amount of abundant precipitation falls in the range from 15 to 20 mm and
is observed almost regularly during the growing season.

5. Conclusions
The abundant precipitation makes significant adjustments to the sprinkler irrigation
regime in the territory of Belarus. As the results of the study showed, the number of days with
abundant precipitation on certain days of the growing season reaches significant values for the
central and northern parts of the country. For the east and south, abundant rainfall is relatively
equiprobable throughout the period from May to September. In the west of the country, the
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total number of days with precipitation decreases, the probability of heavy rainfall is
extremely low.
The second decade of June are characterized by the fact that during this period the
frequency of precipitation of abundant rainfall is the highest on individual days for the entire
country. The total probability of precipitation reaches the highest values for the southern and
central part of the country and is 21.85% and 20.43% respectively.
Regular occurrences of abundant rainfall require a change in the irrigation strategy.
Changing the irrigation strategy, taking into account short-term over moistening can reduce
water losses to the drain, which will positively affect material costs and reduce the irrigation
amount while maintaining high yields.
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Uprawa hydroponiczna roślin jagodowych – przegląd badań
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Streszczenie
Bezglebowa, w tym między innymi hydroponiczna uprawa roślin staje się coraz bardziej popularna, szczególnie
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie Zachodniej, Japonii oraz Australii. Technologia ta mimo, iż jest
kapitałochłonna umożliwia osiąganie bardzo wysokiej produktywności roślin. Uprawa hydroponiczna pozwala
chronić środowisko, między innymi poprzez oszczędność wody i gleby (Martinez i in. 2012, Hernanz i in.
2007a). Ponadto zapewnia optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, co przekłada się na
zintensyfikowanie ich plonowania. Bezglebowe metody uprawy szklarniowej zdominowały zwłaszcza produkcję
pomidora i ogórka. Hydroponika jest jednak również korzystnym sposobem uprawy truskawek, poziomek,
malin, borówek oraz innych roślin jagodowych. Do ich produkcji używanych jest wiele systemów
hydroponicznych, m.in. systemy zamknięte, otwarte oraz z podłożem lub bez. Najbardziej popularnymi
podłożami są torf, piasek, żwir, pianka poliuretanowa, spieniony poliester, geotekstylia, perlit, wełna mineralna,
wermikulit, włókno kokosowe, gruz winogronowy, a także stałe odpady komunalne. Aktualnie nad
poprawnością działania instalacji hydroponicznych w szklarniach czuwają komputery, wykorzystując dziesiątki
parametrów wejściowych, aby utrzymać najbardziej pożądane środowisko uprawy. Technologia produkcji
żywności pochodzenia roślinnego w szklarniach ulega bardzo dynamicznym przemianom, o czym świadczy
wysokość plonów, która nigdy wcześniej nie była osiągana. Systemy uprawy bezglebowej są jedną z
najważniejszych współczesnych alternatyw dla upraw konwencjonalnych.
Słowa kluczowe: uprawa bezglebowa, hydroponika, truskawka, poziomka

Hydroponic cultivation of berry plants – a review
Summary
Soilless, including, among others, hydroponic cultivation of plants becomes more and more popular, especially
in the United States, Canada, Western Europe, Japan and Australia. This technology, despite being capitalintensive, enables achieving very high plant productivity. Hydroponic cultivation helps to protect the
environment, inter alia by saving water and soil (Martinez et al. 2012, Hernanz et al. 2007a). In addition, it
ensures the optimal supply of plants with nutrients, which translates into intensification of their yield. The
soilless methods of greenhouse cultivation were dominated in particular by the production of tomato and
cucumber. THydroponics, however, is also a good way to grow strawberries, wild strawberries, raspberries,
blueberries and other berry plants. Many hydroponic systems are used for this production, including closed and
open systems and with or without the substrates. The most popular substrates are peat, sand, gravel, polyurethane
foam, foamed polyester, geotextiles, perlite, mineral wool, vermiculite, coconut fiber, grape debris, and solid
municipal waste. Currently, the correctness of the operation of hydroponic installations in greenhouses is
supervised by computers, using dozens of input parameters to maintain the most desirable cultivation
environment. The technology of producing food of vegetable origin in greenhouses undergoes very dynamic
changes, as evidenced by the amount of yield that has never been achieved before. Soilless cultivation systems
are one of the most important modern alternatives to conventional crops.
Keywords: soilless cultivation, hydroponic, strawberry, wild strawberry

1. Wstęp

W dzisiejszych czasach ogromny odsetek ludzi żyje na obszarach pustynnych, gdzie
dostęp do zdrowej, niedrogiej i świeżej żywności jest niedostateczny. Nieodpowiedni dostęp
do żywności, zwłaszcza świeżych owoców i warzyw, jest problemem dla zdrowia
publicznego, ponieważ spożycie owoców i warzyw wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka
niektórych chorób przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, otyłość
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i niektóre rodzaje nowotworów (Treftz i Omaye 2015). Uprawa roślin dostarczających
świeżych produktów w systemach bezglebowych może być potencjalnym rozwiązaniem
powyższych problemów ze względu na fakt, iż są one niezależnie od jakości gleby, klimatu
i przestrzeni.
Produkcja żywności szklarniowej, do której należą również bezglebowe uprawy
hydroponiczne, często określana jest mianem rolnictwa kontrolowanego (CEA) (w
odróżnieniu od rolnictwa otwartego – OFA). Aktualnie uprawa roślin w roztworach
odżywczych jest bardzo powszechna (Massa i in. 2011). Takie systemy uprawy pozwalają na
wielopłaszczyznowe dostosowanie warunków wzrostu i rozwoju roślin oraz ich kontrolę.
Należy tutaj zaznaczyć, iż plon na roślinę jest wyższy w CEA niż w OFA ze względu na
optymalne warunki uprawy oraz zbilansowane odżywianie roślin (Jensen 1996).
Kontrolowane warunki uprawy pozwalają osiągnąć całoroczną produkcję, podczas gdy w
uprawie polowej produkcja możliwa jest tylko sezonowo. Dzięki zastosowaniu upraw
bezglebowych możliwa jest ochrona roślin przed chorobami przenoszonymi przez glebę,
szkodnikami, nieodpowiednim zasoleniem, nieodpowiednią strukturą gleby oraz jej drenażem
(Putra i Yuliando 2015). Pozwala to tym samym zmniejszyć czas i koszty związane ze
sterylizacją gleby. Uprawy hydroponiczne umożliwiają również bardziej efektywne
wykorzystanie wody (Treftz i Omaye 2015), co jest szczególnie istotne w dzisiejszych
czasach, ze względu na ocieplający się klimat i intensyfikację anomalii pogodowych, takich
jak susze (Hernanz i in. 2007a). Według Putra i Yuliando (2015) dobry producent może
osiągnąć taki sam plon w glebie, jak w uprawie bezglebowej, ale prawdopodobnie zużyje o
50-100% więcej wody w wyniku jej strat z powodu nadmiernego nawadniania i parowania
wody z powierzchni gleby.
Kultura hydroponiczna jest prawdopodobnie najbardziej intensywną metodą produkcji
roślinnej w dzisiejszym rolnictwie (Putra i Yuliando 2015, Jensen 1996). Szczególnie istotne
jest to w przypadku upraw roślin jagodowych, gdyż w rzeczywistości system bezglebowy
ułatwia zbiory i skutkuje wcześniejszą produkcją większych i bardziej jednolitych owoców
preferowanych przez rynek (Caruso i in. 2011, Ghazvini i in. 2007). Komercyjnie
prowadzone są uprawy bezglebowe nie tylko roślin jagodowych, ale również róż, gerberów,
goździków, szparagów (Breś 2010) oraz pomidorów i ogórków (Putra i Yuliando 2015,
Dyśko i in. 2008, Jensen 1996).

273

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
2. Systemy upraw hydroponicznych
Uprawy hydroponiczne są technologią produkcji roślin wykorzystującą wodne
roztwory odżywcze, dostarczające roślinom wszystkie składniki mineralne niezbędne do
optymalnego wzrostu (Putra i Yuliando 2015), gdzie to korzenie są częściowo lub całkowicie
zanurzone w roztworze. System zaopatrywania roślin w te składniki powinien również
zapewniać strefie korzeniowej optymalne napowietrzenie. Ponieważ regulacja środowiska
powietrznego i korzeniowego jest poważnym problemem w takich systemach rolniczych,
produkcja odbywa się wewnątrz obudów zaprojektowanych do kontrolowania temperatury
powietrza i korzeni, światła, wody, odżywiania roślin i niekorzystnego klimatu. Warto
zaznaczyć, iż praktycznie wszystkie systemy hydroponiczne w umiarkowanych regionach
świata są umieszczane w szklarniach, w celu zapewnienia kontroli temperatury, zmniejszenia
utraty wody wskutek parowania, ograniczenia epidemii chorób i szkodników oraz ochrony
upraw przed czynnikami pogodowymi, takimi jak wiatr i deszcz, szczególnie uciążliwymi w
regionach tropikalnych (Jensen 1996).
Istnieje wiele rodzajów systemów hydroponicznych, a także wiele projektów
konstrukcji szklarniowych i wiele metod kontroli środowiska. Biorąc pod uwagę sposób
prowadzenia uprawy wyróżnia się systemy statyczne (zamknięte) gdzie roztwór odżywczy,
który nie jest wykorzystywany ponownie, i przepływowe (otwarte), w których roztwór
odżywczy po wykorzystaniu przez rośliny jest odzyskiwany, uzupełniany i zwracany (Dyśko
i in. 2013, Berry i Knight 1997, Jensen 1996).
Systemy zamknięte (m.in. NFT (ang. nutrient film technique)) stosowane są w
uprawach wymagających kontroli wielu czynników jednocześnie (np. stężenie określonych
związków odżywczych, regulatorów wzrostu, związków ograniczających wzrost), co w
przypadku systemów przepływowych byłoby bardzo kosztowne. Należy jednak zaznaczyć, iż
stężenia substancji w uprawach statycznych nie są jednorodne zarówno w czasie, jak
i przestrzeni. Powodem tego jest różna szybkość pobierania tychże składników przez
określone fragmenty części korzeniowej oraz różne tempo ich wykorzystywania.
Problematyczne staje się zatem utrzymanie stałych szybkości napowietrzania, pH,
przewodności elektrycznej i koncentracji składników odżywczych w każdym naczyniu (Berry
i Knight 1997). Dzięki systemom zamkniętym osiąga się znaczne zmniejszenie zużycia wody
i składników odżywczych ze względu na ich wychwytywanie i recyrkulację (Putra i Yuliando
2015, Massa i in. 2011, Pardossi i in. 2006). Jednak zarządzanie nimi jest nieco trudniejsze
niż systemami otwartymi (Pardossi i in. 2006).
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Do tego typu upraw wykorzystuje się różne typy naczyń nieprzezroczystych
(zabieganie wzrostu glonów): zlewki z polietylenu (Rietveld 1982), szklane słoiki i pojemniki
wyłożone czarną folią polietylenową (Rousos i Harrison 1986). Na powierzchni
wykorzystywanych naczyć nie powinny znajdować się pierwiastki i związki o charakterze
fitotoksycznym.
Drugim typem systemu upraw hydroponicznych jest system przepływowy nazywany
również otwartym. System ten zapewnia spójne środowisko odżywcze dla korzeni (Asher
1981). Wymaga jednak stałej kontroli (np. poprzez wykorzystanie komputerowych systemów
alarmowych) ze względu na fakt, iż wystąpienie z jakiegoś powodu zatrzymania przepływu
roztworu odżywczego pociąga za sobą poważne, niekorzystne skutki dla roślin.
W zależności od potrzeb stosuje się metody uprawy wykorzystujące określony typ
podłoża stałego (substratu), w celu zapewnienia mechanicznego wsparcia roślinom (piasek,
żwir, wermikulit, wełna mineralna, torf, włókna kokosowe, trociny, kulki polistyrenu oraz ich
kombinacje) lub nie wykorzystujące podłoża (Paranjpe i in. 2003, Jensen 1996). Substratem
może być również pumeks, glinki, mocznikowe formaldehydy (Böhme i in., 2008), kora,
bagassa, łuski ryżu (Putra i Yuliando 2015), stałe odpady komunalne, płytki geotekstowe
(Palencia i in. 2015). Najpopularniejszym podłożem uprawowym do produkcji roślin w
szklarni jest jednak wełna mineralna (Putra i Yuliando 2015).
Ze względu na fakt, iż objętość roztworu odżywczego powinna być wyższa niż
wymagania roślin, co wynika z konieczności ustabilizowania stężenia soli i wartości pH w
strefie korzeniowej oraz wilgotności podłoża, wykazuje się, iż jego część może przedostawać
się do gleby (Dyśko i in. 2013, Massa i in. 2011, Breś 2010). W badaniach Bresia (2010)
wykazano, że wycieki te powodują akumulację znacznych ilości pierwiastków w glebie, które
w późniejszym czasie mogą migrować do wód gruntowych. Największe zagrożenie powoduje
łatwość przemieszczania się NO3-N (Breś 2010). Według Dyśko i in. (2013) płytkie wody
gruntowe znajdujące się bezpośrednio pod uprawami bezglebowymi pomidora i ogórka
zanieczyszczone były niemal wszystkimi związkami znajdującymi się w pożywkach
odżywczych. Wycieki te mogą zostać jednak wyeliminowane poprzez zastosowanie systemu
zamkniętego (Putra i Yuliando 2015). Z tego też względu dąży się do całkowitego
ograniczenia stosowania systemów otwartych.

Truskawka i poziomka (Fragaria sp.)
Rośliny z rodzaju Fragaria są bardzo wrażliwe na patogeny, co generuje duże koszty
w czasie ich produkcji ze względu na konieczność rutynowej dezynsekcji gleby, głównie
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bromkiem metylu (MB) (Palencia i in. 2015, Caruso i in. 2010, Ghazvini i in. 2007, Hernanz
i in. 2007a, Paranjpe i in. 2003). Potencjalną alternatywą dla uprawy tych roślin, są wszelkie
warianty systemów bezglebowych (Hernanz i in. 2007, 2008). W ciągu ostatnich lat
przeprowadzono wiele badań poddających analizie produktywność i wydajność roślin
uprawianych w glebie oraz metodą bezglebową, wykazując brak istotnych różnic
(Paraskevopolou-Paroussi i in. 1995, Tagliavini i in. 2005).
W badaniach Recamales i in. (2007) porównano jakość owoców truskawki, określoną
na

podstawie

wybranych

parametrów

fizjologicznych

oraz

zawartości

cukrów

rozpuszczalnych, kwasów organicznych i składników mineralnych między roślinami
uprawianymi metodą bezglebową w systemie otwartym oraz zamkniętym. Wyniki tego
badania wskazują, że czynniki związane z systemami hodowli wypływają na parametry
fizycznochemiczne i zawartość minerałów w truskawkach. Stwierdzono, że owoce
pochodzące z produkcji bezglebowej w systemie zamkniętym charakteryzują się m. in.
większą zawartością popiołu biomasie, wyższym pH, większą kwasowością, mniejszą
zawartością rozpuszczalnych substancji stałych, cukrów, fosforu, magnezu, potasu oraz
większą zawartością wapnia i cynku. Truskawki uprawiane w glebie zgodnie z
konwencjonalnymi metodami stosowanymi w tunelach foliowych, mają wyższe wartości pH,
wyższą zawartość rozpuszczalnych substancji stałych oraz cukrów niż truskawki uprawiane w
systemie bezglebowym. Wykazano również brak różnic pomiędzy roślinami uprawianymi w
glebie a roślinami rosnącymi w systemie bezglebowym na włóknie kokosowym stąd wniosek,
iż jest ono najlepszym substratem do hydroponicznej uprawy truskawek.
Podczas uprawy bezglebowej roślin z rodzaju Fragaria stosowanych jest wiele
różnych substratów (Paranjpe i in. 2003). Według badań Palencia i in. (2016) pomimo
pewnych niewielkich różnic w wydajności owocowania, podczas bezglebowej uprawy
truskawek można stosować wiele różnych substratów o różnych właściwościach
fizykochemicznych bez wpływu na końcową jakość lub skład owoców. Włókno kokosowe,
bagass winogronowy i korek kompostowy są szeroko stosowane jako ekologicznie
zrównoważone alternatywy dla torfu (wykorzystywanego najczęściej) w uprawie truskawek
(López-Medina 2002). Dobrze sprawdziła się również kora sosnowa (Cantliffe i in. 2007)
oraz mieszanina perlitu i zeolitu (Ghazvini i in. 2007). Według Kuisma i in. (2014) doskonale
sprawdzają się również włókna z trzciny cukrowej, ponieważ wydajność i jakość plonu
truskawek uzyskane na tym podłożu były porównywalne z tymi uzyskanymi na podłożu z
torfu i włókna kokosowego. Jednak według Lieten (2001) to torf jest najbardziej efektywnym
podłożem dla kultur hydroponicznych truskawek. Natomiast badania Paranjpe i in. (2003)
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wykazały, iż rodzaj wykorzystywanych pojemników do bezglebowej uprawy truskawek
(torebki foliowe, pojemniki z PVC) nie wpływał na wielkość plonowania.
W przypadku roślin z rodzaju Fragaria stosowane są różne systemy upraw
hydroponicznych. W badaniach Hernanz i in. (2007) wykazano, iż owoce truskawki
uprawianej w systemie zamkniętym (z recyrkulacją roztworu odżywczego) charakteryzowały
się większą, od owoców otrzymanych w systemach otwartych, całkowitą zawartością
antocyjanów i flawonoidów.
Według Caruso i in. (2011), najlepszym okresem dla szklarniowej uprawy
hydroponicznej gatunku Fragaria vesca L. jest lato-wiosna – w tym czasie uzyskano wyższy
plon w porównaniu z okresem jesień-wiosna.

Malina (Rubus sp.)
Komercyjna uprawa malin w systemach bezglebowych nie jest jeszcze powszechnie
stosowana. Hydroponiczna uprawa malin może dostarczać owoców o wysokiej jakości (Treftz
i Omaye 2015a). Badania Treftz i Omaye (2015) wykazały jednakże, że owoce malin
uprawianych w glebie zawierały większe ilości związków biologicznie czynnych w
porównaniu z malinami utrzymywanymi w uprawie bezglebowej. Wykazano mniejszą
zawartość kwasu askorbinowego, fenoli, glukozy i fruktozy oraz większą zawartość
tokoferolu u malin pochodzących z uprawy bezglebowej w porównaniu do owoców
otrzymanych konwencjonalnie.
Badania Qiu i in. (2016) wskazały na zależność, iż uprawa hydroponiczna w
porównaniu z uprawą w glebie intensyfikowała wzrost i rozwój malin odmiany Jeanne
d'Orléans wpływając na zwiększenie plonu (zwiększenie wartości rynkowej i całkowitej
liczby owoców) oraz zwiększenie liczby liści.. Autorzy ci nie wykazali natomiast różnic w
zawartości stałych substancji rozpuszczalnych w owocach.
Borówka (Vaccinium sp.)
Chociaż borówka amerykańska uprawiana jest przede wszystkim w glebie, to jednak
zainteresowanie bezglebowymi kulturami tego gatunku ostatnio znacząco wzrosło.
Bezglebową uprawę borówki prowadzić można wieloma metodami, w tym metodą NFT
(Schuch i in. 2012), choć pozycji piśmiennictwa na ich temat jest niewiele. Borówka jest
wieloletnią byliną, która preferuje pH gleby w zakresie 4,5-5,5, a więc jej wymagania różnią
się od wymagań innych roślin jagodowych. Metody bezglebowe od lat wykorzystywane są w
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rozmnażaniu borówki amerykańskiej (Fulcher i in., 2015), ale nie jest jasne, czy składniki
stosowane w matecznikach będą optymalne do długotrwałej produkcji.
Według badań Voogt i in. (2012) w porównaniu do innych roślin uprawianych metodą
bezglebową, całkowite zapotrzebowanie borówki na składniki odżywcze było małe,
szczególnie w przypadku potasu. Wyniki uzyskane przez tych autorów, nie wykazały
wyraźnych zmian w poziomie poboru składników odżywczych w okresie wegetacji.
Pobieranie sodu i chloru było bardzo ograniczone, co sugeruje, że do opłacalnej bezglebowej
produkcji borówki konieczna jest wysokiej jakości woda.
W pracy Kingston (2017) nie wykazano różnic w suchej masie roślin borówki
uprawianych metodą bezglebową na substratach takich jak torf oraz włókna kokosowe.
Zdaniem tego autora, duża zawartość perlitu w podłożu może natomiast, ze względu na
zatrzymywanie wody negatywnie wpływać na początkowy wzrost młodych roślin.
3. Podsumowanie
Uprawa hydroponiczna roślin jagodowych jest jedną z ważniejszych alternatyw dla
upraw konwencjonalnych. Te ostatnie stają się mało efektywne ze względu na wiele
patogenów glebowych, na które rośliny jagodowe są bardzo wrażliwe. Hydroponiki
pozwalają zwiększyć efektywność wykorzystania wody, zmniejszyć wykorzystanie nawozów
a

niejednokrotnie

przyczyniają

się

do

poprawy

właściwości

fizykochemicznych

produkowanych w ten sposób owoców. Mnogość substratów wykorzystywanych do
hydroponicznej uprawy roślin jagodowych sprawia, iż ich wybór może nie być podyktowany
obiektywnymi korzyściami płynącymi z danego medium, a brak badań w tym kierunku może
skutkować nieefektywną produkcją. Ponadto brakuje badań dotyczących składu pożywek
wykorzystywanych do tego rodzaju upraw. Metody upraw bezglebowych pomimo, iż są
szeroko stosowane wymagają wieloletnich badań nad poprawą efektywności produkcji roślin
jagodowych.
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Interakcja azotu i potasu w nawożeniu roślin uprawy polowej
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Agnieszka Rutkowska: agrut@iung.pulawy.pl
Streszczenie
W pracy omówiono zależności pomiędzy azotem i potasem w nawożeniu roślin uprawnych. Zaprezentowano
wyniki dwunastoletnich badań nad produkcyjnymi i środowiskowymi skutkami wieloletniego,
niezrównoważonego nawożenia N i K. Czynnikami doświadczenia były nawożenie potasem w wariancie K plus
i K minus oraz nawożenie azotem na pięciu poziomach. W zmianowaniu uprawiano rzepak ozimy, pszenicę
ozimą, kukurydzę na ziarno oraz jęczmień jary. Uprawa w warunkach niezbilansowanego nawożenia potasem
spowodowała spadek plonów ziarna kukurydzy w całym zakresie dawek azotu, średnio o 10% w stosunku do
obiektu K plus. W przypadku pozostałych roślin, redukcja plonów nastąpiła przy największych dawkach azotu.
W obiekcie bez nawożenia azotem, zawartość potasu w glebie zmniejszyła się z 12,5 do 5,73 mg K2O 100g -1
gleby, natomiast w obiekcie w którym stosowano największą dawkę azotu, zawartość przyswajalnych from tego
składnika spadła prawie czterokrotnie – do 3,14 mg K2O 100g -1.
Słowa kluczowe: nawożenie azotem, nawożenie potasem, plony roślin, potas przyswajalny

Interaction of nitrogen and potassium in crop fertilization
Summary
The relationship between nitrogen and potassium in crop fertilization was presented in the paper. The results of
twelve – years investigations on productive and environmental effects of unbalanced N and K fertilization was
discussed. Experimental factors were potassium fertilization in K plus and K minus variants, and five levels of
nitrogen fertilization. Winter oilseed rape, winter wheat, maize and spring barley were grown in crop rotation.
Cultivation in the conditions of unbalanced potassium fertilization caused the reduction in maize grain yield in
the whole range of nitrogen rates, by 10% on the average as compared to the K plus variant. For other crops,
grain yield reduction was observed under the highest N rates applied in the experiment. In the treatment without
nitrogen fertilization, the content of soil available potassium reduced from 12,5 to 5,73 mg K2O 100g -1 soil,
whereas in the treatment with the highest N rate, dropped almost four times – to 3,14 mg K2O 100g -1 soil.
Keywords: nitrogen fertilization, potassium fertilization, grain yields, available potassium

1. Wstęp

Azot (N) i potas (K) są głównymi pierwiastkami w żywieniu roślin, decydującymi o
wielkości oraz jakości plonu. Udowodniono, że zrównoważone nawożenie azotem i potasem,
pomimo że spełniają one odmienne funkcje w roślinie, zwiększa efektywność każdego z tych
makroskładników w uprawie wielu gatunków roślin (Milford i Johnson 2007). Kation K+ w
znacznym stopniu wpływa na gospodarkę azotową rośliny (Jiang i in. 2001), natomiast tempo
nagromadzania potasu przez rośliny zależy od dostępności azotu. Dzięki postępowi w
hodowli roślin, nowe odmiany, charakteryzujące się dużym potencjałem plonotwórczym mają
również duże potrzeby pokarmowe zarówno w stosunku do azotu jak i do potasu. Z praktyki
rolniczej wynika jednak, że relacja azotu do potasu w nawozach mineralnych jest bardzo
niekorzystna. Biorąc pod uwagę, że w Polsce przeważają gleby lekkie, mało zasobne w ten
składnik, preferowanie nawozów azotowych, kosztem stosowania nawozów zawierających
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potas, może prowadzić do znacznego zubożenia środowiska glebowego, wpływając również
na zmniejszenie efektywności azotu wnoszonego w nawozach.
2. Współdziałanie azotu i potasu w roślinie
Azot obecny jest glebie w kilku formach jonowych oraz niejonowych. Rośliny
absorbują go w postaci jonu NH4+, NO3_ oraz prostych związków organicznych (Marschner
1995). Pierwiastek ten jest głównym składnikiem białek, aminokwasów i kwasów
nukleinowych w roślinie. W przeciwieństwie do azotu, potas, będący koenzymem
i regulatorem uwodnienia komórek, występuje w glebie wyłącznie w formie jonowej, a przez
rośliny pobierany jest w postaci jednowartościowego kationu K+ (Mengel i Kirkby 2001).
Zasadnicze różnice pomiędzy azotem i potasem w odniesieniu do ich właściwości
chemicznych w glebie zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Porównanie właściwości potasu i azotu w glebie i roślinie (Bar Tal 2011)
Właściwości

Azot

Potas

Funkcja, jaką pełni w glebie

składnik materii organicznej gleby,

kation

występuje

minerałów glebowych

i kationu,

w
w

organicznych
gazowych,

postaci

anionu

formie

związków

oraz

związków

rozpuszczonych

nieorganiczny,

składnik

w

wodzie
Procesy, jakim podlega

złożone mechanizmy w glebie, w

proste reakcje zachodzące

w glebie

udziałem mikroorganizmów

w glebie
-

Mechanizm pobierania

pobierany w postaci jonów NO3

przez roślinę

i

Fizjologiczna rola w roślinie

składnik

NH4+

pobierany
kationu K

aminokwasów,

białek,

kwasów nukleinowych oraz innych

jedynie

w

postaci

+

regulator ciśnienia osmotycznego
w komórce

składników organicznych

W warunkach niedostatecznej ilości potasu, wzrost roślin jest spowolniony we
wczesnych fazach rozwojowych, skutkiem czego, z powodu niewłaściwej architektury łanu,
energia słoneczna nie jest wykorzystywana efektywnie, co powoduje spadek wydajności
fotosyntezy, a tym samym zniżkę plonów (Wang i Wu 2010). Ponadto potas niezbędny jest
do transportu cukrów z liści, w których zachodzi ich synteza do organów o intensywnym
wzroście (Hermans i in. 2006). Plony roślin uprawianych na glebach ubogich w potas są
mniejsze aniżeli możliwe do osiągnięcia w warunkach optymalnego zaopatrzenia we
wszystkie składniki pokarmowe (Kruczek i Szulc 2005, Grzebisz i in. 2009).
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Interakcję azotu i potasu, dostrzegalną na poziomie agronomicznym w postaci
ogólnego wyglądu łanu, a następnie mierzalną wielkością uzyskiwanych plonów, należy
tłumaczyć współdziałaniem tych składników na poziomie tkanek, a nawet poszczególnych
komórek roślinnych. Potas jest kationem towarzyszącym w transporcie azotanów w ksylemie,
decyduje zatem o zaopatrzeniu wszystkich organów roślinnych w azot oraz jego prawidłowej
gospodarce (Lu i in. 2005). Tempo nagromadzania potasu przez rośliny zależy natomiast w
dużym stopniu od poziomu nawożenia azotem (Brar i in 2011, Brennan i Bolland 2007). Przy
dużych dawkach azotu rośliny pobierają więcej zarówno azotu jak i potasu (Rutkowska
i Pikuła 2014).
Właściwe nawożenie potasem zwiększa zatem efektywność nawożenia azotem. Jak
donoszą Fixen i West (2001) zbilansowane nawożenie azotem i potasem zwiększa
wykorzystanie azotu przez rośliny w pierwszym roku po zastosowaniu nawozów o 54%. Dla
porównania wykorzystanie azotu z ogólnej puli składnika dostępnego dla roślin w danym
sezonie

wegetacyjnym

po

zastosowaniu

wyłącznie

nawożenia

azotem

zwiększa

wykorzystanie tego składnika jedynie o 21% .
Efektywność azotu i potasu wprowadzonych do gleby w formie nawozów zależy od
wielu czynników, z których najważniejsze to: typ gleby, zawartość N i K w glebie, gatunek
uprawianej rośliny, zawartość materii organicznej oraz innych składników pokarmowych.
Reakcja roślin na nawożenie azotem słabnie wraz ze zmniejszaniem się ilości potasu
wymiennego w glebie poniżej krytycznej zawartości (Timsina i in. 2001). Zawartość ta jest
jednak trudna do ustalenia ponieważ niedobory potasu w glebie nie są tak widoczne jak
niedobory azotu. Utrzymanie właściwego poziomu potasu w glebie w długim okresie ma
bardzo ważne znaczenie ponieważ w glebach wyczerpanych z potasu utrudnione jest
równomierne rozprowadzenie nawozu potasowego w strefie korzeniowej w sezonie
wegetacyjnym, w którym został on zastosowany, tak aby zapewnić maksymalna jego
efektywność.
3. Zasobność gleb w potas
Od ponad dwudziestu lat potas jest najbardziej deficytowym składnikiem
pokarmowym w polskim rolnictwie. Zgodnie z danymi GUS (2018), zużycie nawozów
potasowych w roku gospodarczym 2016/2017 wyniosło zaledwie 38,1 kg czystego składnika
na 1 ha UR. Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu wynosi aż 40%.
W województwach łódzkim i mazowieckim udział gleb o niskiej i bardzo niskiej zawartości
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tego składnika stanowi ponad 60%. Najmniejszą ilością gleb o takiej zasobności
charakteryzują się województwa warmińsko-mazurskie, dolnośląskie i opolskie.
Zawartość potasu jest ścisłe związana z kategorią agronomiczną gleby. Przeciętna
zawartość potasu przyswajalnego w glebach bardzo glebach lekkich wynosi 9,4 mg, w
glebach lekkich - 13,5 mg, w średnich – 15,3 mg, a w ciężkich – 19 mg K2O na 100 g gleby
(dane niepublikowane). W Polsce przeważają gleby lekkie, które charakteryzują się małym
kompleksem sorpcyjnym, co sprzyja wymywaniu potasu, zwłaszcza w okresie zimowym.
Starty potasu w Polsce na skutek wymywania mogą wynosić 40-50 kg K·ha-1 (Grzebisz
2008).
Dostępność potasu dla roślin w całym okresie wegetacji regulowana jest poprzez
zmiany zachodzące pomiędzy czterema frakcjami tego składnika w glebie: fosforu
strukturalnego, fosforu związanego (niewymiennego), wymiennego oraz rozpuszczonego w
roztworze glebowym (bezpośrednio dostępnego dla roślin) (Syers 2003, Römheld i Kirkby,
2010). W poszczególnych frakcjach potas wiązany jest z różną siła, co decyduje o jego
dostępności dla roślin.
Potas w roztworze glebowym obecny jest wyłącznie w formach uwodnionych,
jednowartościowych kationów K+. Stężenie potasu w roztworze glebowym jest jednak
niewielkie i waha się w granicach 0,1-1,0 mmol K+ na dm3. W Polsce, w warstwie ornej gleb
uprawnych zawartość potasu w roztworze glebowym wynosi od 5 do 25 kg K ha-1, czyli
nawet trzykrotnie mniej niż rośliny mogą w tym czasie pobrać (Łabętowicz 1995).
Prawie cały potas glebowy (90-98%) występuje w formie mineralnej. Potas frakcji
niewymiennej w ogólnej puli potasu glebowego jest największy. W glebach średnich
i ciężkich, zasobnych w potas, ponad 50% ogólnej ilości tego pierwiastka stanowi potas
strukturalny, występujący w formach niedostępnych dla roślin (Römheld i Kirkby 2010).
Proces wietrzenia minerałów glinokrzemianowych i krzemianowych zachodzi jednak bardzo
wolno, zależnie od czynników środowiska, przede wszystkim temperatury, odczynu gleby
i dostępności wody. W ciągu roku w następstwie zachodzących procesów wietrzenia uwalnia
się średnio od 0,1% do 2% potasu (Öborn i in. 2005).
Potencjał gleby do zaopatrzenia roślin w potas zależy w dużej mierze od zawartości
cząstek ilastych a tym samym od kategorii agronomicznej gleby. Wraz ze wzrostem
zawartości

cząstek

ilastych

zmniejsza

się

udział

form

aktywnych,

wymiennych

i niewymiennych.
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4. Materiał i metody
Badania nad skutkami wieloletniego wyczerpywania gleb z potasu prowadzono w
latach 2003-2014 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie (woj.
mazowieckie). Doświadczenie założone zostało na glebie wytworzonej na glinie lekkiej. W
zmianowaniu uprawiano następujące rośliny: rzepak ozimy, pszenica ozima, kukurydza na
ziarno, jęczmień jary. Doświadczenie prowadzono czterema polami roślin równocześnie.
Czynnikami doświadczenia były nawożenie potasem: w optymalnej dawce (obiekt K plus)
i bez stosowania potasu (obiekt K minus) oraz nawożenie azotem na sześciu poziomach
(Tab. 2).
Tabela 2. Dawki nawozów azotowych stosowane pod poszczególne rośliny w zmianowaniu (kg N·ha -1)
Roślina
Obiekt
Rzepak ozimy

Pszenica
ozima

Kukurydza

Jęczmień jary

N0

0

0

0

0

N1

50

40

50

30

N2

100

80

100

60

N3

150

120

150

90

N4

200

160

200

120

N5

250

200

250

160

W obiekcie K plus stosowano następujące dawki K2O: pod rzepak - 130 kg·ha -1, pod
pszenicę – 90 kg·ha -1, pod kukurydzę - 140 kg·ha
rzepak i jęczmień stosowano 70 kg P2O5·ha

-1

-1

oraz pod jęczmień - 70 kg·ha

, pod rzepak 90 kg·ha

-1

-1

. Pod

, pod kukurydzę –

90 kg ha -1.
Wyjściowa zawartość fosforu, potasu i magnezu wyniosła odpowiednio: 16 mg P2O5, 12 mg
K2O i 5,05 mg MgO·100g-1 gleby.
Celem realizowanych badań była ocena skutków wieloletniego wyczerpywania gleb z potasu.
Określono wielkość plonów uprawianych roślin. Sporządzono bilanse azotu i potasu za
dwanaście lat doświadczenia metodą na powierzchni pola. Dokonano również oceny wpływu
niezrównoważonego nawożenia azotowo – potasowego na zawartość przyswajalnych form
potasu w warstwie ornej gleby. Zawartość przyswajalnych from potasu oznaczono metodą
Egnera – Riehma.
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5. Wyniki badań
Plony roślin
Średnie dla lat 2003-2014 plony rzepaku wyniosły 3 t·ha-1, pszenicy ozimej
4,95 t ha-1, kukurydzy 7,0 t·ha-1 i jęczmienia jarego 3,7 t·ha-1 (Tab. 3). Wielkość plonów w
poszczególnych latach badań uwarunkowana była nie tyle zawartością potasu przyswajalnego
w glebie, co przebiegiem pogody, zwłaszcza sumą i rozkładem opadów w sezonie
wegetacyjnym. Jedynie w przypadku jęczmienia jarego, w każdej z trzech rotacji
doświadczenia zaznaczył się trend redukcji plonów ziarna w obiekcie, w którym nie
stosowano nawożenia potasem, w porównaniu z obiektem, w którym stosowano nawozy
potasowe. W ostatniej, trzeciej rotacji, plony ziarna jęczmienia w obiekcie K minus były o
10% mniejsze w porównaniu z obiektem K plus.
Tabela 3. Średnie plony roślin w kolejnych rotacjach, zależnie od nawożenia potasem
2003-2006
Roślina

2007-2010

2011-2014

-1

(t·ha )
K plus

K minus

K plus

K minus

K plus

K minus

Rzepak ozimy

2,85

2,81

2,90

2,90

3,27

3,30

Pszenica ozima

4,60

4,78

5,10

5,12

5,16

5,00

Kukurydza

4,64

4,50

8,37

7,74

8,24

8,85

Jęczmień jary

3,28

3,25

3,80

3,72

4,35

3,94

W warunkach nawożenia potasem, plony rzepaku i jęczmienia wzrastały w całym
zakresie stosowanych dawek nawozów azotowych, plony kukurydzy i pszenicy w zakresie
dawek N1-N4. Efektywność azotu zmniejszała się natomiast w obiekcie, w którym nie
stosowano nawożenia potasem. Dotyczyło to przede wszystkim kukurydzy, która plonowała
gorzej, niezależnie od ilości zastosowanego azotu. W przypadku jęczmienia zniżka plonów
wystąpiła już przy dawce 60 kg N·ha-1, a w przypadku rzepaku i pszenicy ozimej,
odpowiednio przy dawkach 200 i 250 kg N/ha oraz 120 i 160 kg N/ha (Rys. 1).
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Plony nasion rzepaku

Plony ziarna pszenicy ozimej

4,0
3,5

2,5

t ha -1

t ha -1

3,0
K plus

2,0

K minus

1,5
1,0
0

50

100

150

200

6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

K plus

K minus

0

250

50

150

200

250

Plony ziarna jęczmienia jarego

Plony ziarna kukurydzy

5,0

8,0

4,5

7,5

4,0

6,5

K plus

6,0

K minus

t ha -1

7,0
t ha -1

100

Dawka N (kg ha -1 )

Dawka N (kg ha -1 )

3,5
3,0

5,5

2,5

5,0

2,0

4,5

1,5

K plus
K minus

1,0

4,0
0

50

100

150

200

250

0

Dawka N (kg ha -1 )

50

100

150

200

250

Dawka N (kg ha -1 )

Rysunek 1. Średnie dla lat 2003-2014 plony ziarna uprawianych roślin

Bilanse składników pokarmowych
Całkowita dawka potasu w obiekcie K plus zastosowana w okresie dwunastoletnim
wyniosła 1095 kg K·ha-1, natomiast całkowite dawki azotu, wyniosły odpowiednio: 0, 510,
1020, 1530, 2040 oraz 2550 kg N·ha-1.
W okresie 12 - letnim, w obiekcie kontrolnym (K plus), zrównoważony bilans potasu
uzyskano w zakresie dawek N0 - N3. Przy całkowitej dawce 1020 kg N ha-1 bilans potasu
wyniósł + 37 kg K·ha-1. W obiekcie K minus, przy tym samym poziomie nawożenia azotem,
saldo bilansu potasu wyniosło -865 kg K ha-1. W obiekcie N5, z największą dawką nawozów
azotowych, bilans potasu w obiekcie K plus wyniósł – 204 kg K·ha-1, a w obiekcie K minus
aż -1032 K·ha-1.
W warunkach optymalnego zaopatrzenia roślin w potas, najsilniej ujemny bilans azotu
wystąpił w obiekcie kontrolnym, w którym nie stosowano nawozów azotowych. Dodatnie
saldo bilansu azotu uzyskano w obiektach N4 i N5, zarówno obiekcie K plus, jak i K minus
(Tab. 4)
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Tabela 4. Bilans azotu i potasu za 12 lat doświadczenia
Dawka N/
kg N·ha-1

Bilans azotu

Bilans potasu

-1

(kg K·ha-1)

(kg N·ha )
K plus

K minus

K plus

K minus

N0 / 0

-853

-828

367

-557

N1 / 510

-590

-611

196

-685

N2 / 1020

-496

-511

37

-865

N3 / 1530

-278

-258

-96

-900

N4 / 2040

46

44

-204

-998

N5 / 2550

401

400

-325

-1032

Zmiany zawartości przyswajalnych form potasu w glebie
Zamiana zawartości potasu przyswajalnego w warstwie ornej gleby ścisłe zależała od
poziomu nawożenia azotem (Tab. 5). W okresie 12 lat doświadczenia, na skutek znacznego
wynoszenia tego składnika z plonami roślin (słoma corocznie jest zbierana z pola) zawartość
potasu przyswajalnego w obiekcie bez nawożenia azotem spadła ze 125 mg K2O 100g -1 gleby
(klasa zawartości średniej) do 5,73 mg K2O 100g

-1

gleby (klasa zawartości niskiej). W

obiekcie w którym stosowano największą dawkę azotu zawartość przyswajalnych from potasu
spadła prawie czterokrotnie – do 3,14 mg K2O 100g

-1

gleby, do klasy zawartości bardzo

niskiej.
Tabela 5. Zawartość przyswajalnego potasu w warstwie ornej gleby w kolejnych rotacjach
Dawka N

I rotacja

II rotacja

III rotacja

Średnia

mg K2O·100g gleby-1

N0

8,87

7,05

5,73

7,21

N1

8,24

7,39

5,11

6,91

N2

7,49

5,42

4,69

5,86

N3

6,52

5,42

4,33

5,42

N4

6,74

5,59

3,87

5,40

N5

6,81

5,17

3,14

5,01

6. Dyskusja

System doradztwa nawozowego zakłada optymalne zaopatrzenie roślin we wszystkie
składniki pokarmowe, przy uregulowanym odczynie gleby. Wysokoplonujące odmiany roślin
wykazują duże potrzeby pokarmowe zarówno w stosunku do azotu jak i potasu, dla
przykładu, kukurydza uprawiana na ziarno z jedną toną ziarna wraz z odpowiednią ilością
słomy pobiera 33 kg azotu i 34,6 kg potasu, rzepak 51 kg azotu i 51,1 kg potasu, a pszenica
ozima 27 kg azotu i aż 15,6 kg potasu (Kocoń 2014). Dodatkowo, w Polsce ze względu na
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spadającą obsadę zwierząt, potas nie jest dostarczany wraz z nawozami naturalnymi, stąd
utrzymywanie przez wiele lat niewłaściwych relacji N i K w nawozach mineralnych może
doprowadzić do znacznego wyczerpania gleb z potasu dostępnego dla roślin, a w
konsekwencji zaburzeń funkcji fizjologicznych roślin, co ostatecznie przekłada się na spadek
plonów.
W doświadczeniu opisanym w pracy, uprawiano cztery gatunki roślin, które zajmują
znaczące miejsce w strukturze zasiewów w Polsce. Po pierwszym zmianowaniu, bez
stosowania nawozów potasowych, zawartość jego przyswajalnych form wyniosła średnio 5,10
mg K2O·100 g-1 gleby, po drugim - 4,4 mg K2O·100 g-1 gleby. O ile przy małych dawkach
azotu, zawartość potasu przyswajalnego spadła o 35% w stosunku do wartości wyjściowej, to
przy największych, stosowanych w doświadczeniu dawkach N zmniejszyła się już o blisko
50%, co wpłynęło niekorzystnie na wielkość uzyskiwanych plonów uprawianych roślin.
Interakcję między azotem i potasem dobrze ilustrują wyniki wieloletnich doświadczeń
prowadzonych w Rothamsted (Johnson i Milford 2012). W doświadczeniu tym uwidoczniły
się wyraźne różnice w ilości potasu wymiennego w glebie w obiektach regularnie
nawożonych potasem i tych, w których składnik ten nie był stosowany. Zaobserwowano
znaczne różnice w reakcji jęczmienia, nawożonego azotem w ilości 50, 100 i 150 kg N·ha-1 na
zastosowaną dawkę azotu. W obiekcie bez nawożenia K, kiedy zawartość potasu wymiennego
w glebie wyniosła 55 mg K·kg-1 gleby rośliny nie reagowały na dawki azotu większe od 50 kg
N·ha-1 zwyżką plonów ziarna. Średnie plony w latach 2000-2005 wyniosły 3 kg·ha-1 i były
ponad dwukrotnie mniejsze od uzyskanych na glebie o dostatecznej ilości potasu 329 mg
K·kg-1, na której pod wpływem zwiększenia poziomu nawożenia azotem obserwowano
przyrost plonów. W badaniach własnych, w obiekcie, w którym nie stosowano nawożenia
potasem, zaobserwowano podobną reakcję jęczmienia jarego na dawki powyżej 30 kg N·ha-1,
chociaż zniżka plonów w porównaniu z obiektem kontrolnym nie była aż tak duża i wyniosła
około 8%.
W opisywanym w pracy doświadczeniu kukurydza, która charakteryzowała się
największą wartością pobrania azotu i potasu najsilniej reagowała na zaburzenie relacji
pomiędzy obydwoma składnikami, stąd w warunkach niedostatecznego zaopatrzenia roślin w
potas przyswajalny, efektywność azotu malała w całym zakresie dawek tego składnika, a
uzyskane plony były mniejsze w porównaniu z kontrolą o blisko 6,4 dt ziarna z hektara.
W doświadczeniu w Rothamsed z pszenicą ozimą, prowadzonym w latach
osiemdziesiątych, założonym na glebie wytworzonej na piasku gliniastym wyróżniono dwa
poziomy potasu wymiennego 106 oraz 133 kg K· kg-1 gleby. Stosowano równocześnie cztery
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poziomy nawożenia azotem - 120, 160, 200 i 240 kg N·ha-1. Plony ziarna pszenicy przy
mniejszej zawartości potasu wymiennego w glebie kształtowały się, zależnie dawki N na
poziomie 9,60; 9,23; 9,29 oraz 10,33 t·ha. Przy większej zawartości potasu wymiennego w
glebie, zwyżka plonu, zależnie od dawki azotu wyniosła odpowiednio 10%, 16%, 15% i 6%.
Na glebie o większej zawartości potasu wymiennego uzyskiwano również większa zawartość
białka w ziarnie (średnio o 17%).
Wyniki doświadczeń wskazują zatem na możliwość znacznych oszczędności w
nawozach azotowych, w warunkach właściwego nawożenia potasem.

7. Wnioski
Niezrównoważone nawożenie azotem i potasem prowadzi do zaburzeń funkcji
fizjologicznych roślin, co przejawia się mniejszą efektywnością plonotwórczą obydwu
składników. Na niedobór potasu w glebie najsilniej reagują rośliny o największych
potrzebach pokarmowych w stosunku do tego składnika, które charakteryzują się największą
wartością pobrania potasu. W warunkach prowadzonego doświadczenia wieloletniego,
zaniechanie nawożenia potasem spowodowało znaczne zubożenie gleby w jego przyswajalne
formy, przy czym było ono tym większe, im większe dawki nawozów azotowych stosowano
pod rośliny uprawne.

Literatura
Bar Tal A. 2011. The effects of nitrogen form on interactions with potassium.
International Potash Institute. Research Findings: e-ifc. No. 29, December 2011.
Brar M.S., Bijay-Singh, Bansal S.K., Srinivasarao Ch. 2011. Role of potassium nutrition
in nitrogen use efficiency in cereals. Research Findings: e-ifc No. 29, December 2011.
Brennan R.F., Bolland M.D.A. 2007: Influence of potassium and nitrogen fertiliser on
yield, oil and protein concentration of canola (Brassica napus L.) grain harvested in southwestern Australia. Australian Journal of Experimental Agriculture, 47: 976–983.
Fixen F. E., West F.B. 2001. Nitrogen fertilizers: Meeting contemporary challenges.
Ambio: A Journal of the Human Environment, 31: 169–176.
Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych.2. Nawozy i systemy nawożenia.
PWRiL, Poznań, 2008
Grzebisz W., Szczepaniak W., Gaj R., Barłóg P., Przygocka – Cyna K., 2009. Skutki
produkcyjne nawożenia potasem i magnezem na gruntach ornych. Nawozy i Nawożenie .
Fertilizers and Fertilization 34: 25-39.
291

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Hermans C., Hammond J. P, White P. J., Verbruggen N. 2006. How do plants respond to
nutrient shortage by biomass allocation? Trends Plant Science 11: 610-617
Jiang F., Jeschke W.D., Zhang F.S. 2001. Effect of top excision and replacement by 1naphthylacetic acid on partition and flow of potassium in tobacco plants. Journal of
Experimental Botany, 52: 2143–2150.
Johnson A. E., Milford G., F. 2012. Potassium and nitrogen interacions in crops. Potas
Development Association. Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire.
Kocoń A., 2014. Potrzeby pokarmowe roślin. Studia i Raporty IUNG-PIB, 37 (11):19-32.
Kruczek A., Szulc P. 2005. Wpływ wielkości dawki fosforu, rodzaju nawozu i sposób
nawożenia na plonowanie kukurydzy uprawianej na ziarno. Pamiętnik Puławski 140: 149157.
Lu Y. X., Li C.J., Zhang F.S. 2005. Transpiration, potassium uptake and flow in tobacco
as affected by nitrogen forms and nutrient levels. Annals of Botany: 95: 991–998.
Leigh R.A. 2001. Potassium homeostasis and membrane transport. Journal of Plant
Nutrition Soil Scince 164: 193-198
Łabętowicz J. 1995. Skład chemiczny roztworu glebowego w zróznicowanych
warunkach glebowych i nawozowych. W: Fotyma M. 2011. Potas w agrosystemach. Nawozy
i Nawożenie. Fertilizers and Fertilization, 45:33.
Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd Edition, Academic Press,
London.
Mengel i Kirkby 2001. Principles of plant Nutrition, 5 th edn. Kluwer Acad. Publishers,
Dordrecht, p. 849
Milford G.F.J., Johnson A.E. 2007. Potassium and nitrogen interaction in crop
production. Proc 615 International Fertilizers Society York UK
Öborn I., Andrist-Rangel Y., Askeaard M., Grant C.a., Watson C.A., Edwards A. C.,
2005. Critical aspects of potassium management in agricultural systems. Soil Use
Management 21: 102-112
Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym
2016/2017. Warszawa 2018
Römheld V., Kirkby E. A. 2010. Research on potassium in agriculture: Needs and
prospects. Plant and Soil 335(1):155-180.
Rutkowska A., Pikuła D. 2014. Nitrogen use efficiency of maize and spring barley under
potassium fertilization in long-term field experiment. Plant Soil Environ. Vol. 60, 2014, No.
12: 550–554
292

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Syers J. K., 2003. Potassium in soils: current concepts. In: Johnson AE (ed) Preceedings
of the IPI Golden Jubilee Congress 1952-2002 held at Basel Switzerland 8-10 October 2002.
Feed the soil to feed the people. The role of potash in sustainable agriculture. International
Potash Institute, Basel, pp. 301-310
Timsina J., Singh U., Badaruddin M., Meisner C., Amin M.R. (2001): Cultivar, nitrogen,
and water effects on productivity, and nitrogen-use efficiency and balance for rice-wheat
sequences of Bangladesh. Field Crops Research, 72: 143–161.
Wang Y., Wu W-H, 2010. Plant sensing and signaling in response to K+ deficiency.
Molecular Plant 3:280-287
⃰ Publikacja opracowana w ramach realizacji zadania 2.2 Programu Wieloletniego IUNG
– PIB "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej
przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata
2016-2020"

293

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”

Kiełkowanie nasion sorga w zależności od czasu moczenia oraz
zastosowanych preparatów
Tomasz R. Sekutowski(1), Marcelina Morelowska(1,2)
1

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we
Wrocławiu
1
Doktorantka IUNG-PIB, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
2
Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów w Długołęce
Tomasz R. Sekutowski: t.sekutowski@iung.wroclaw.pl
Streszczenie
Doświadczenia własne prowadzono w warunkach laboratoryjnych z użyciem testu II generacji Phytotoxkit. W
doświadczeniu zastosowano następujące preparaty: EM Farma Plus, Phytoamin SL, Arbolin 036 SL oraz Asahi
SL. W roztworach tych preparatów kondycjonowano przez okres 1h i 6h nasiona sorga. Z przeprowadzonych
obserwacji wynika, że szybkość kiełkowania oraz średni czas kiełkowania nasion sorga, uzależniony był od
czasu moczenia jak również od zastosowanych preparatów. Dynamika kiełkowania wyrażona indeksem WM,
wyraźnie wskazuje, że największą wartość, osiągnięto po zastosowaniu preparatu Arbolin 036 SL dla nasion
moczonych przez okres 1h oraz dla środka Asahi SL dla nasion moczonych przez okres 6h.
Słowa kluczowe: sorgo, nasiona, kiełkowanie, czas moczenia, Phytotoxkit, preparaty

Sorghum seeds germination of depending on the time of soaking and
applied preparations
Summary
My own experiment was conducted in laboratory conditions, with the use of II generation test Phytotoxkit. The
following preparations were involved in the experiment: EM Farma Plus, Phytoamin SL, Arbolin 036 SL and
Asahi SL. Sorghum seeds were conditioned in those preparations for 1h and 6h. It was possible to observe that
germination Speer, as well as mean time of sorghum seed germination depended on the time of seed soaking and
the preparations applied. Germination dynamics, expressed by WM index, definitely indicates that the highest
value was obtained due to introduction of Arbolin 036 SL, for the seeds soaked for 1h, and when Asahi SL was
used for the seeds soaked for 6h.
Key words: sorghum, seeds, germination, soaking time, preparations

1. Wstęp
Sorgo (Sorghum Moench), należące do rodziny wiechlinowatych (Poaceae), jest
jednoroczną rośliną jarą dnia krótkiego o cyklu fotosyntezy typu C4 (Kołodziej i Matyka
2012, Lewandowski i Ryms 2013). Pod względem spożycia zajmuje piąte miejsce wśród zbóż
na świecie obok kukurydzy, ryżu, pszenicy i jęczmienia (Awika i Rooney 2004). Na większą
skalę uprawia się jedynie sorgo dwukolorowe (Sorghum bicolor L.) i trawę sudańską
(Sorghum sudanense L.), a także ich liczne mieszańce (Chantereau i Nicou 1991, Vierling
i in. 1994, Kangama i Rumei 2005). Zboża te są wartościowymi roślinami żywieniowymi,
dlatego też ponad 35% światowej produkcji ziarna sorgo (szacowanej na ponad 60 mln ton
rocznie) jest podstawowym produktem żywieniowym dla ludzi w wielu krajach Afryki czy w
Indiach (Anglani 1998, Dicko i in. 2006). Ponadto stanowi ono paszę dla zwierząt, a
pozostała biomasa, w postaci łodyg i liści, może być wykorzystywana na cele energetyczne
(Śliwiński i Brzóska 2006, Michalski 2008).
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Wykorzystanie sorga obejmuje szerokie spektrum, m.in. jest to produkcja papieru,
alkoholu, paszy dla zwierząt czy energii odnawialnej (Kozłowski i in. 2007, Kordas i in.
2012). Ze względu na to, że gatunek ten posiada system fotosyntezy typu C4, jest
tolerancyjny na zasolenie oraz niedobory wody, a w skrajnych przypadkach nawet na
krótkotrwałą suszę, niestety jest bardzo mało odporne na chłody (Śliwiński i Brzóska 2006,
Michalski 2008).
W Polsce sporadycznie uprawiane są różne podgatunki i formy Sorghum bicolor. Nie
są one jednak wykorzystywane w przemyśle spożywczym, gdyż w warunkach glebowoklimatycznych Polski większość dostępnych na rynku odmian nie osiąga pełnej dojrzałości
nasion (Kołodziej i Matyka 2012, Lewandowski i Ryms 2013). Jednakże intensywne prace
hodowlane doprowadziły do powstania w ostatnich latach wielu nowych odmian sorgo, które
są zdolne do wydania nasion w klimacie umiarkowanym, w tym także w Polsce (Sowiński
i Szydełko-Rabska 2013, Szumiło i in. 2015).
Parametrami określającymi stopień wydajności produkcji rolniczej jest wielkość plonu
i jakość nasion (Grzesiuk i Kulka 1981, Szajsner i Drozd 2007, Ertekin 2011, Grzesik i in.
2012, Kleiber i in. 2013). Impulsem do wykształcenia się plonu jest jakość utrzymana na
dobrym poziomie oraz właściwe przygotowanie materiału siewnego. Jedną z metod poprawy
zdolności kiełkowania nasion jest proces ich uszlachetniania za pomocą różnych czynników
(Wójcik 1994, Emongor i in. 2004, Podleśny i in. 2004, Dziwulska-Hunek i in. 2009). Proces
uszlachetniania materiału siewnego, szczególnie dotyczy to nasion kiełkujących w
niesprzyjających warunkach środowiska lub nasion o obniżonej zdolności kiełkowania,
poprzez wykorzystanie niektórych czynników fizycznych, chemicznych czy biologicznych,
które mogą spowodować przyśpieszenie i wyrównanie wschodów oraz poprawę zdrowotność
nasion roślin. Obecnie do uszlachetniania nasion coraz częściej, stosuje się różne środki o
właściwościach biostymulujących. Są to najczęściej preparaty naturalne, których substancją
czynną mogą być np. ekstrakty z glonów morskich (np. Kelpak SL, Bio-Algeen 90), kwasy
humusowe (np. Humiplant, Rosahumus), polifenole (np. Asahi SL), fitohormony, tj.
giberelina (np. Arbolin 036 SL), chelat tytanu (np. Tytanit), nadtlenek wodoru + koloidalne
srebro (np. Huwa-San TR-50) oraz efektywne mikroorganizmy (np. EM 4, EM Farma, EM
Plus) (Naqvi i in. 2000, Dobromilska 2007, Kapłan 2006, Ertekin 2011, Grzesik i in. 2012,
Małuszyńska i in. 2012, Matysiak i in. 2011, Matysiak i in. 2012, Wojdyła 2012, Kocira i in.
2013, Sekutowski i in. 2014).
Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena wpływu czasu moczenia w
różnych preparatach na zdolność kiełkowania nasion sorga.
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2. Materiał i metody
W badaniach laboratoryjnych, które przeprowadzono w roku 2016, analizowano
wpływ czasu kondycjonowania nasion sorga dwukolorowego w różnych preparatach na
zdolność kiełkowania. Materiał do badań laboratoryjnych, stanowiły roztwory następujących
preparatów: Arbolin 036 SL ((ASL) – 5%)), EM Farma Plus ((EMFP) – 20%)), Phytoamin
SL ((PSL – 2%)) oraz Asahi SL ((ASH) – 0,15%)). W roztworach tych preparatów moczono
przez okres 1h i 6h nasiona sorga, odmiany Tarzan. Kontrolę absolutną (K) stanowił obiekt z
nasionami sorgo, które nie były moczone w roztworach badanych preparatów. Badania
laboratoryjne obejmowały 3 serie doświadczeń w 3 powtórzeniach i zostały wykonane przy
użyciu zmodyfikowanego mikrobiotestu (Phytotoxkit 2004).
Podłoże dla płytek testowych, testu Phytotoxkit, stanowiła gleba płowa (zawartość
materii organicznej 1,2%, pH – 5,6) pobrana z warstwy ornej, którą nasączano 25 ml wody
destylowanej, w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności przez cały okres trwania
doświadczenia. W dalszej kolejności płytki przykrywano papierowym filtrem, na wierzch
którego wysiewano odpowiednio kondycjonowane (moczone przez okres 1h i 6h) nasiona
sorga w ilości 7 szt./płytkę. Tak przygotowany test umieszczano w inkubatorze w pozycji
pionowej, w temperaturze 25°C bez dostępu światła przez cały okres 168h. Dokładny sposób
wykonania testu opisany został w standardowej procedurze operacyjnej mikrobiotestu
Phytotoxkit.
Pierwszej oceny kiełkowania nasion sorga, dokonano po 24h od momentu założenia
fitotestu, a kolejne odczyty wykonywano kolejno, po 48h, 72h i 96h, 120h, 144h i 168h,
rejestrując za każdym razem obraz pojedynczej płytki testowej, przy pomocy aparatu
cyfrowego. Podczas każdej oceny wydzielono nasiona zdrowe kiełkujące (siewki normalne),
nasiona martwe (spleśniałe) oraz nasiona zdrowe ale nie kiełkujące. Otrzymane w ten sposób
wyniki opracowano statystycznie, wykorzystując program ARM8, za pomocą którego
porównano różnice pomiędzy średnimi dla poszczególnych wariantów dla poziomu istotności
α=0,05. Ponadto pozyskane dane dotyczące liczby nasion, które skiełkowały w określonym
dniu pomiaru, posłużyły do wyznaczenia średniego czasu kiełkowania (t.) oraz dynamiki
kiełkowania (WM) (Moś i in. 2008).
Średni czas kiełkowania (t.) wg wzoru:
t. =
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Dynamika kiełkowania (WM) wg wzoru:
WM =
gdzie: ni – oznacza liczbę nasion skiełkowanych w czasie i-tej obserwacji, ti - oznacza liczbę
dni od rozpoczęcia eksperymentu.

3. Wyniki i dyskusja
W przeprowadzonym eksperymencie stwierdzono istotny wpływ czasu moczenia oraz
zastosowanych preparatów na zdolność kiełkowania nasion sorga. Stwierdzono, że po 168h
od momentu założenia testu, największą żywotnością (kiełkowanie na poziomie 76,4%),
charakteryzowały się nasiona sorga moczone przez okres 6h w preparacie Asahi SL. Zbliżoną
zdolność kiełkowania na poziomie 69,3%, odnotowano dla nasion, moczonych w preparacie
Arbolin 036 SL przez okres 1h. Natomiast najmniejszą zdolność kiełkowania (zaledwie 50%),
potwierdzoną statystycznie, wykazały nasiona, moczone w preparacie Phytoamin SL przez
okres 6h. W trakcie oceny zdolności kiełkowania nasion sorga, oceniano również procentową
liczebność nasion zdrowych, ale nie kiełkujących oraz nasion martwych. Najwięcej nasion
zdrowych, ale nie kiełkujących (27%), odnotowano w obiekcie z preparatem Asahi SL, w
którym moczono nasiona przez okres 1h. Zbliżoną wartość procentową, stwierdzono również
dla nasion moczonych w preparacie Arbolin 036 SL (23,2% - 6h oraz 20,1% - 1h), EM Farma
Plus (20,3% - 6h) oraz dla nasion moczonych w preparacie Phytoamin SL (21,1% - 1h oraz
20% - 6h). Najmniej nasion zdrowych niekiełkujących (10,4%) odnotowano w obiekcie z
preparatem Asahi SL, w którym moczono nasiona przez okres 6h. Zbliżoną wartość
procentową, stwierdzono również dla nasion moczonych w preparacie EM Farma Plus (15% 1h) oraz dla nasion z obiektu kontrolnego (15,6%). Kolejna ocena dotyczyła nasion
martwych, których najmniej stwierdzono jedynie w obiekcie w którym były one
kondycjonowane w preparacie Arbolin 036 SL przez okres 1h (10,6%). Najwięcej nasion
martwych stwierdzono w obiekcie w którym nasiona były moczone w preparacie Phytoamin
SL (30% - 6h) oraz EM Farma Plus (25%) przez okres 1h (tab. 1).
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Tabela 1. Zdolność kiełkowania sorga w zależności od czasu moczenia nasion oraz zastosowanych preparatów
Table 1. Sorghum seed germination energy depending on the soaking time and applied of preparations
Nasiona
Biopreparaty;

Czas moczenia (h);

Biopreparations

Soaking time (h)

kiełkujące;
Germinated
seeds
(%)

Kontrola; Control
Arbolin 036 SL (ASL)
EM Farma Plus (EMFP)
Phytoamin SL (PSL)
Asahi SL (ASH)

Nasiona zdrowe
niekiełkujące;

Nasiona

Fresh

martwe;

ungerminated

Dead seeds

seeds

(%)

(%)

-

64,3

15,6

20,1

1

69,3

20,1

10,6

6
1

59,3
60,0

23,2
15,0

17,5
25,0

6
1

64,3
66,4

20,3
21,1

15,4
12,5

6
1

50,0
55,0

20,0
27,0

30,0
18,0

6

76,4
3,51

10,4
1,92

13,2
1,83

NIR – LSD (0,05)
Źródło: opracowanie własne/Source: own study

Zdaniem Ertekina (2011) zdolność kiełkowania nasion Koelreuteria paniculata była
wyraźnie uzależniona od czasu moczenia jak i zastosowanych preparatów. W wyniku
moczenia nasion w preparacie EM-1 przez okres 72h, stwierdzono, że zdolność kiełkowania,
była istotnie większa w porównaniu do nasion kontrolnych. Z badań Mohammed i in. (2013)
wynika, że nasiona Coffea arabica kondycjonowane przez okres 4,5h w 100% roztworze
preparatu EM, uzyskały bardzo wyraźne zwiększenie zdolności kiełkowania w porównaniu do
obiektu kontrolnego jak i do pozostałych stężeń.
W wyniku przeprowadzonych badań własnych, stwierdzono, że czas moczenia nasion
oraz zastosowane preparatów nie miały istotnego wpływu na średni czas kiełkowania sorga.
Krótszy średni czas kiełkowania (jednak nie potwierdzony statystycznie), obserwowano dla
nasion sorgo kondycjonowanych przez okres 1h w następujących preparatach: EM Farma
Plus, Phytoamin SL oraz Asahi SL. Odwrotna sytuacja wystąpiła dla nasion sorgo moczonych
w preparacie Arbolin 036 SL, gdyż nieznacznie krótszy średni czas kiełkowania (nie
potwierdzony statystycznie) stwierdzono dla nasion moczonych przez okres 6h (rys. 1).
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Objaśnienia: patrz Materiał i metody oraz Tabela 1/Explanations see Material and methods and Table 1
Żródło: wyniki własne/Source: own results
Rys. 1. Średni czas kiełkowania nasion sorga w zależności od czasu moczenia oraz zastosowanych preparatów
Fig. 1. Sorghum seed germination average time in depending on the soaking time and applied preparations

Moś i in. (2008) w przeprowadzonych przez siebie badaniach oceniali między innymi
średni czas oraz dynamikę kiełkowania 5 odmian owsa, które różniły się między sobą formą
oplewienia (3 odmiany nagoziarniste oraz 2 odmiany oplewione). Z badań tych autorów
wynika, że istotne różnice w średnim czasie kiełkowania uzyskali jedynie pomiędzy formami
owsa (oplewiona i nieoplewiona), natomiast w obrębie odmian poszczególnych form nie
stwierdzili istotnych różnic. Również w badaniach własnych, w których oceniano dynamikę
kiełkowania nasion sorgo, wyrażoną za pomocą wskaźnika WM, stwierdzono istotny wpływ
czasu moczenia nasion oraz zastosowanych preparatów. Najwyższym wskaźnikiem WM
wynoszącym 51, odznaczały się nasiona sorgo kondycjonowane w preparacie Asahi SL przez
okres 6h oraz nasiona, moczone w preparacie Phytoamin SL ale przez okres 1 h. Natomiast
najniższy indeks WM stwierdzono dla nasion sorgo kondycjonowanych przez okres 6h w
preparacie Phytoamin SL (WM=35) oraz dla nasion moczonych przez okres 1h w preparacie
Asahi SL (WM=38). Dla pozostałych dwóch preparatów: Arbolin 036 SL, EM Farma Plus
oraz dla nasion z obiektu kontrolnego, wskaźnik WM zawierał się w przedziale 40-45 (rys. 2).
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Objaśnienia patrz Materiał i metody oraz Tabela 1/Explanations see Material and methods and Table 1
Żródło: wyniki własne/Source: own results
Rys. 2. Dynamika kiełkowania nasion sorga w zależności od czasu moczenia oraz zastosowanych preparatów
Fig. 2. Dynamics of germination sorghum seeds in depending on the soaking time and applied preparations

Z badań Moś i in. 2008 wynika również, że istotne różnice w dynamice kiełkowania,
autorzy ci uzyskali pomiędzy formami owsa (oplewiona i nieoplewiona), oraz w obrębie
3 odmian nieoplewionych. W obrębie form oplewionych różnice w dynamice kiełkowania
były statystycznie nieistotne. Faltyn i Miszkieło (2008) dowodzą natomiast, że zastosowanie
zaledwie dawki pojedynczej preparatu EM, już zwiększało dynamikę kiełkowania nasion
pszenicy jarej. Zaś zastosowanie dawki podwójnej powodowało istotne zmniejszenie
dynamiki kiełkowania. Odmiennego zdania są Małuszyńska i in. (2012), którzy nie stwierdzili
istotnych różnic w kiełkowaniu nasion pszenicy jarej, jęczmienia jarego oraz owsa
kondycjonowanych w biopreparacie EM-Farming i Ema Plus przez okres 0,5 h. Natomiast
istotne różnice były widoczne jedynie dla nasion łubinu żółtego, moczonych w preparacie
EM-Farming przez okres 2 h.

4. Wnioski
Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, że zdolność kiełkowania oraz dynamika
kiełkowania nasion sorga, uzależnione były od czasu kondycjonowania jak również od
zastosowanych preparatów. Średni czas kiełkowania nie był uzależniony zarówno od czasu
moczenia jak i zastosowanych preparatów.
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Największą zdolnością kiełkowania, charakteryzowały się nasiona sorga moczone
przez okres 6h w preparacie Asahi SL, natomiast najmniejszą zdolność kiełkowania,
wykazały się nasiona sorgo, moczone w preparacie Phytoamin SL przez okres 6h.
Dynamika kiełkowania wyrażona indeksem WM, wyraźnie wskazuje, że największą
wartość osiągnęły nasiona kondycjonowane w preparacie Arbolin 036 SL przez okres 1h oraz
nasiona moczone przez okres 6h w środku Asahi SL.
Najniższy indeks dynamiki kiełkowania (WM stwierdzono dla nasion sorgo
kondycjonowanych przez okres 6h w preparacie Phytoamin SL oraz dla nasion moczonych
przez okres 1h w preparacie Asahi SL.
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Streszczenie
W doświadczeniu przeprowadzonym w sezonach 2008 i 2009, oceniano wpływ warunków pluwiotermicznych
na plon oraz poszczególne frakcje bulw ziemniaka. W latach 2008 i 2009 wystąpiły, skrajnie różne warunki
wodne dla miesiąca maja, czerwca i lipca oraz temperaturowe w kwietniu i czerwcu, przyczyniając się do
wystąpienia różnic w wielkości plonu ogólnego oraz plonu bulw poszczególnych frakcji. Stwierdzono istotne
zmniejszenie plonu ogólnego bulw ziemniaka w roku 2009 (o 19,4%) w porównaniu do roku 2008. Ponadto
stwierdzono wyraźne zmniejszenie plonu bulw bardzo dużych (>60 mm) w porównaniu do sezonu
wcześniejszego z jednoczesnym zwiększeniem plonu bulw drobnych (<40 mm).
Słowa kluczowe: warunki meteorologiczne, ziemniak, plon, frakcje bulw ziemniaka, wskaźnik hydrotermiczny
Sielianinowa

Potato yielding in dependence on different pluviometric conditions
occurring in 2008 and 2009 season
Summary
The experiment, carried out in the years 2008 and 2009, aimed at determination of the effect of pluviometric
conditions on the yield of potato tubers and their particular fractions. In the years 2008 and 2009, extreme water
conditions, regarding May, June and July, as well as temperatures in April and June took place, which
contributed to considerable diversity of total yield size and that of particular potato tubers fractions. Significant
decrease in total yield of potato tubers was recorded for 2009 (by 19.4%) in comparison to 2008. Another
finding referred to significantly diminished yield of very large (>60 mm) potato tubers, as compared to the
earlier season, at simultaneous increase in the field of small tubers (<40 mm).
Key words: meteorological conditions, potato, yield, tuber yield of fractions, Sielianinov hydrothermal index

1. Wstęp
Głównym celem produkcji ziemniaka przeznaczonego do przetwórstwa spożywczego
jest uzyskanie plonu bulw o odpowiedniej jakości, wielkości i masie (Zarzecka 2004, 2006).
Plon ziemniaka oraz masa bulw w poszczególnych frakcjach plonu ogólnego uzależniona jest
w dużej mierze od czynników środowiskowych oraz agrotechnicznych (Gruczek 1995, 2001,
Krzysztofik i in. 2009, Wielogórska i in. 2010). Przyjmuje się, że w warunkach optymalnej
agrotechniki, czynniki wilgotnościowo-termiczne mogą decydować o zmienności w
plonowaniu ziemniaka nawet w granicach 30-35% (Trętowski i in. 1989, Kalbarczyk 2004,
Radzka i Jankowska 2015). Przebieg procesów fizjologicznych roślin Solanum tuberosum w
dużej mierze determinowany jest układem warunków hydro-termicznych (Kalbarczyk 2003).
Do prawidłowego rozwoju i wytworzenia dobrego ilościowo i jakościowo plonu, ziemniaki
potrzebują około 350 mm opadu w całym okresie wegetacyjnym, przy czym większe
znaczenie ma tu nie tyle sama suma opadów, co odpowiednie ilościowe ich rozłożenie w
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kolejnych fazach rozwojowych roślin (Głuska 1994, 2004, Biniak i in. 2007, Dzieżyc i in.
2012). Rośliny ziemniaka w pierwszych tygodniach swojego rozwoju korzystają z zapasów
wody zgromadzonej w glebie po okresie zimowym. Jednak intensywne opady deszczu w
okresie od marca do maja mogą spowodować obniżenie plonu bulw ziemniaka. Również
niedobór wody w okresie od początku do końca kwitnienia może być przyczyną spadku plonu
ogólnego (Górski i Doroszewski 1986, Chmura 1997). Ponadto nasilenie się ekstremalnych
zjawisk atmosferycznych (np. susze, gwałtowne opady deszczu, zmiany temperatury
powietrza i gleby) mogą być przyczyną zaburzenia procesów fizjologicznych roślin
ziemniaka, co przekłada się w późniejszym terminie na zmiany kształtu bulwy (np.
„paciorkowatość” kłębów, „bliźniaki”, „dzieciuchy„ czy brunatna pustowatość kłębów) oraz
ich mechaniczne uszkodzenia podczas zbioru (Marks i in. 1993ab, Jakubowski 2007, Rymuza
i in. 2012). Poszczególne sezony wegetacyjne charakteryzują się specyficznym, bardzo często
niepowtarzalnym przebiegiem elementów pluwiotermicznych (np. opadów). Takim sezonem
był rok 2009, który bardzo wyraźnie odbiegał od roku 2008 i średniej z wielolecia, zarówno
pod względem temperatury jak i opadów. Parametrem, który dobrze opisuje te dwa czynniki
klimatyczne (temperaturę i opady) jest wskaźnik hydrotermiczny Sielianinowa.
Celem badania była ocena wpływu różnych warunków hydrotermicznych panujących
w roku 2008 i 2009 na plon ogólny oraz wielkość plonu poszczególnych frakcji bulw
ziemniaka.

2.

Materiał i metody
Doświadczenie zostało założone na czarnej ziemi, klasy II na polu produkcyjnym

gospodarstwa indywidualnego w Turowie (170 55' E, 510 01' N). Badania polowe prowadzono
w sezonie 2008 i 2009, metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach na poletkach o
powierzchni 20 m2. Ziemniaki odmiany Vineta typu konsumpcyjnego AB, wysadzano w
ostatniej dekadzie kwietnia w rozstawie 0,3 x 0,75 m. Plantację ziemniaków od sadzenia do
wschodów odchwaszczano mechanicznie stosując na przemian dwukrotne bronowanie
i obsypywanie redlin. Po wschodach roślin ziemniaka zastosowano ochronę herbicydową w
postaci środka Proponit 720 EC w dawce 2,5 l/ha z pominięciem wybranych poletek
kontrolnych. W trakcie wegetacji roślin ziemniaka na poletkach kontrolnych (bez ochrony
herbicydowej) pojawiające się gatunki chwastów usuwano ręcznie. W trakcie trwania
wegetacji roślin ziemniaka w poszczególnych latach badań, wykonywane były zabiegi
zalecanymi w tej uprawie środkami chemicznymi, chroniącymi przed chorobami grzybowymi
(np. zarazą ziemniaka) jak również przed szkodnikami (np. stonką ziemniaczaną). Zbiór bulw
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ziemniaka z poletek przeprowadzono w II dekadzie września, wykopując je ręcznie i zbierając
wszystkie bulwy, które znajdowały się pod „krzakiem”. Dla potrzeb tego artykułu zostały
wyeksponowane tylko wyniki uzyskane z obiektów w których nie stosowano zabiegów
herbicydowych (poletka kontrolne). Pomiarami objęto rośliny z 3 rzędów (około 24 krzaków)
z pominięciem roślin brzegowych. Ocenę wielkości i struktury plonu określono poprzez
segregowanie (kalibrację) i zważenie bulw dla 4 frakcji: <40 mm, 40-50 mm, 50-60 mm oraz
>60 mm. Uzyskane wyniki dla poszczególnych frakcji przeliczono na powierzchnię 1 ha, a
następnie otrzymaną wartość (sumę wszystkich frakcji) wyrażono jako plon ogólny w t/ha.
W pracy wykorzystano wartości średnie miesięczne temperatury powietrza
i miesięczne sumy opadów atmosferycznych w miesiącach od kwietnia do września jakie
wystąpiły w sezonie 2008 i 2009 oraz w wieloleciu 1956-2007. Charakterystykę warunków
pluwiotermicznych przedstawiono za pomocą wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa
(Skowera i Puła 2004). Wyznaczono go dzieląc sumę opadów atmosferycznych (P) przez
sumę temperatur konkretnego miesiąca (t) pomniejszonych dziesięciokrotnie, wg wzoru:
K = P/(0,1·Σt),
gdzie:
K – wartość współczynnika hydrotermicznego,
P – suma miesięcznych opadów atmosferycznych [mm],
Σt – miesięczna suma średnich dobowych temperatur powietrza [0C].
Miesięczne sumy temperatury uzyskano w wyniku przemnożenia średniej miesięcznej
temperatury powietrza przez liczbę dni, jaka występuje w konkretnym miesiącu. Za warunki
ekstremalne przyjęto takie wartości współczynnika K, które mieszczą się w przedziale <0,7
(warunki suche do skrajnie suchych) oraz w przedziale >2,5 (warunki bardzo wilgotne do
skrajnie wilgotnych).
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W pracy wykorzystano następujące przedziały wartości K, wg Skowery i Puły (2004):
K≤0,4

Skrajnie suchy

K=0,4≤0,7

Bardzo suchy

K=0,7≤0,1

Suchy

K=1,0≤1,3

Dość suchy

K=1,3≤1,6

Optymalny

K=1,6≤2,0

Dość wilgotny

K=2,0≤2,5

Wilgotny

K=2,5≤3,0

Bardzo wilgotny

K>3,0

Skrajnie wilgotny

3. Wyniki i dyskusja
W

przeprowadzonym

doświadczeniu

polowym,

najważniejszymi

czynnikami

agrometeorologicznymi decydującymi o zmienności plonowania roślin ziemniaka oraz o
udziale bulw w poszczególnych frakcjach, były średnia temperatura powietrza w kwietniu,
maju i czerwcu oraz suma opadów atmosferycznych w okresie maja i czerwca. Przebieg
temperatury i opadów w wymienionych miesiącach, bardzo dobrze opisuje zmienność
plonowania bulw dla poszczególnych frakcji. Zdaniem Głuski (1994, 2004) największe
zapotrzebowanie roślin ziemniaka, na wodę przypada w okresie maja i czerwca, a więc w
czasie zachodzenia intensywnego procesu tuberyzacji (przyrostu masy bulw). Również
Kalbarczyk (2005) uważa, że optymalna suma opadów w czerwcu wpływa korzystnie na
plonowanie ziemniaka praktycznie na terenie całego kraju, za wyjątkiem Wielkopolski,
Niziny Szczecińskiej i Pogórza Karpackiego.
Porównując zebrane dane dla wielkości opadów w okresie od kwietnia do września,
pomiędzy sezonem 2008 i 2009, widać wyraźnie, że duże znaczenie ma tu nie tylko sama
suma opadów (206,3 mm – w roku 2008 i 407,6 mm – w roku 2009) ale również ich
rozłożenie w poszczególnych miesiącach podczas trwania wegetacji ziemniaka (tab. 1).
Prawdopodobnie przyczyną wystąpienia większej ilości bulw drobnych mieszczących się w
przedziale <40 mm oraz tworzenia się tzw. „dzieciuchów” był występujący w roku 2009,
nierównomierny rozkład opadów – suchy i cieplejszy kwiecień (20,7 mm i 12,10C) oraz
bardzo wilgotny i chłodniejszy czerwiec (176,2 mm i 15,60C) w porównaniu do roku
wcześniejszego – 2008 (rys. 1).
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Opad 2008 - Rainfall 2008
Opad 2009 - Rainfall 2009
Temperatura 2008 - Temperature 2008
Temperatura 2009 - Temperature 2009
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Rys. 1. Warunki hydro-termiczne panujące w czasie wegetacji ziemniaka (sezon 2008 i 2009). Źródło:
opracowanie własne
Fig. 1. Hydro-thermal conditions prevailing during the vegetation period of potato (season 2008 and 2009)
Source: own study

Zdaniem Kalbarczyk i Kalbarczyk (2009), największe wartości uzyskano dla średniej
temperatury powietrza od maja do września, a następnie dla sumy opadów atmosferycznych
w miesiącu czerwcu. Zdaniem tych Autorów, to właśnie te dwa elementy meteorologiczne
(temperatura i opad atmosferyczny) w tych miesiącach, najsilniej różnicowały wielkość plonu
bulw ziemniaka.
W polowych badaniach własnych, które przeprowadzono w sezonach 2008 i 2009
obserwowano wystąpienie skrajnie różnych warunków wodnych, szczególnie widoczne były
one dla miesiąca czerwca, przyczyniając się prawdopodobnie do wystąpienia różnic w
wielkości plonu ogólnego oraz plonu bulw poszczególnych frakcji. Różnice pomiędzy
plonami ogólnymi w analizowanych sezonach wynosiły blisko 6,5 t/ha, co stanowiło ubytek
plonu ogólnego aż o 19,4%. Natomiast porównując masę bulw w poszczególnych typach
frakcji, stwierdzono wyraźne zmniejszenie plonu bulw bardzo dużych (>60 mm) w roku 2009
(o 32,6%) w porównaniu do sezonu wcześniejszego z jednoczesnym zwiększeniem plonu
bulw drobnych (<40 mm) aż o 215,6%. Jedynie plon bulw mieszczących się w przedziale 4050 mm (bardzo często przeznaczanych do produkcji frytek i chipsów) pozostawał na
zbliżonym poziomie (około 10 t/ha), stanowiąc około 30% całego uzyskanego plonu bulw
ziemniaka, zarówno w sezonie 2008, jak i 2009 (rys. 2).
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Rys. 2. Wielkość plonu ogólnego bulw ziemniaka z podziałem na frakcje (sezon 2008 i 2009). Źródło:
opracowanie własne
Fig. 2. Total yield of potato tubers divided into fractions (season 2008 and 2009). Source: own study

Z badań przeprowadzonych przez Radzką i in. (2016) wynika, że największą częstość
(ponad 50%) występowania niedoboru opadów w Polsce, notowano w maju i sierpniu, a
nadmiaru opadów jedynie w miesiącu czerwcu. Różnice te dla poszczególnych regionów w
kraju, wynosiły od 11 mm do 24 mm. Autorzy ci największy nadmiar opadów, dla większości
obszaru naszego kraju, stwierdzali dla miesiąca czerwca, a odnotowane różnice, wahały się od
6 mm do 24 mm.
Potwierdzeniem tych obserwacji są badania własne, z których wynika, że w sezonie
2009 w miesiącu czerwcu, odnotowano bardzo intensywne opady deszczu wynoszące 176,2
mm, co stanowiło ponad 323,3% średniego opadu dla wielolecia 1956-2007. Dla porównania
rok wcześniej (sezon 2008), w miesiącu czerwcu, zanotowano sumaryczny opad w ilości 27,4
mm, co stanowiło jedynie 52,1% średniego opadu dla wielolecia 1956-2007 (tab. 1).
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Tabela 1. Miesięczne sumy opadów (mm) w okresie wegetacyjnym roku 2008 i 2009 na tle wielolecia 19562007
Table 1. Sums of rainfall (mm) in the months of the vegetation of year 2008 and 2009 against the background of
the period of 1956-2007

Miesiące;
Months

Miesięczne
średnie
sumy
opadów
(mm)
okresu
wegetacyjnego
1956-2007;
Average sums of
rainfall (mm) In
the months of the
vegetation period
1956-2007

Miesięczne
sumy opadów
(mm) w okresie
wegetacyjnym
2008 roku;
Sums of rainfall
(mm) in the
months of the
vegetation
of
year 2008

Kwiecień;
28,8
46,6
April
Maj;
60,1
37,3
May
Czerwiec;
54,5
27,4
June
Lipiec;
88,5
39,8
July
Sierpień;
67,3
20,1
August
Wrzesień;
36,7
35,1
September
Suma;
335,9
206,3
Sum
Źródło: opracowanie własne/Source: own study

%
średniego
opadu
z
wielolecia
1956-2007;
% of average
rainfall
from
years 1956-2007

Miesięczne
sumy opadów
(mm) w okresie
wegetacyjnym
2009 roku;
Sums of rainfall
(mm) in the
months of the
vegetation
of
year 2009

%
średniego
opadu
z
wielolecia
1956-2007;
% of average
rainfall
from
years 1956-2007

161,8

20,7

71,9

52,1

86,9

144,6

50,3

176,2

323,3

45,0

74,6

84,3

29,9

43,1

64,0

95,6

6,1

16,6

61,3

407,6

121,3

Jedną z metod interpretacji warunków pluwiotermicznych, jakie występują w sezonie
wegetacyjnym, jest wyznaczenie tzw. wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa, który
zawiera się w przedziale: K≤0,4 – skrajnie suchy do K=2,5≤3,0 – bardzo wilgotny. Wskaźnik
ten bardzo dobrze oddaje przebieg warunków pluwiotermicznych w poszczególnych
miesiącach, przez co można bardzo trafnie interpretować uzyskane wyniki badań dotyczące
np. plonowania różnych roślin rolniczych. Szczególnie dotyczy to ziemniaka i kukurydzy, dla
których wielkość i rozkład opadów w poszczególnych miesiącach jest niezwykle istotny.
Zdaniem Kalbarczyka (2003), przy wartości wskaźnika Sielianinowa 0,4 w czerwcu
potencjalne obniżenie średniego plonu produkcyjnego ziemniaka może wynieść około 8%,
natomiast w lipcu około 14%. Natomiast zbyt duże wartości wskaźnika Sielianinowa,
stanowią dwa razy większe zagrożenie plonu, gdy występują w czerwcu, gdyż przy wartości
wskaźnika np. 2,4 w czerwcu, plon ziemniaka w warunkach produkcyjnych może być
mniejszy nawet o 12%, podczas gdy przy tej samej wartości w lipcu jedynie o 7%.
Również w badaniach własnych, stwierdzono zależność pomiędzy wielkością
wskaźnika Sielianinowa w sezonie 2008 i 2009 w miesiącu maju i czerwcu, (które uważane są
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przez większość badaczy za najbardziej istotne dla przebiegu procesu tuberyzacji), a
wielkością plonu ogólnego i poszczególnych frakcji bulw ziemniaka. W sezonie 2008
wskaźnik Sielianinowa dla maja wyniósł 0,8 (okres suchy), a dla czerwca 0,5 (okres bardzo
suchy). Przeciwieństwem sezonu 2008 był rok 2009, gdzie wskaźnik Sielianinowa dla maja
wyniósł 2,0 (wilgotny), a dla czerwca aż 3,8 (skrajnie wilgotny) (tab. 2).
Tabela 2. Charakterystyka wilgotnościowa poszczególnych miesięcy dla okresu wegetacyjnego w roku 2008
i 2009 w zależności od wartości współczynnika hydrotermicznego Sielianinowa
Table 2. Humidity characteristic of individual the months of the vegetation period in 2008 and 2009, depending
on the value of the Sielianinov hydrothermal coefficient
Charakterystyka
wilgotnościowa
Wartość
poszczególnych
współczynnika
miesięcy
sezonu
Sielianinowa
2008 wg Skowery
Miesiące;
(sezon 2008);
i Puły (2004);
Months
Values
of
the
Humidity
Sielianinov
characteristic
of
hydrothermal index
individual the season
(season 2008)
2008 to Skowera and
Pula (2004)
Kwiecień;
Dość wilgotny;
1,9
April
Quite humid
Maj;
Suchy;
0,8
May
Dry
Czerwiec;
Bardzo suchy;
0,5
June
Very dry
Lipiec;
Suchy;
0,8
July
Dry
Sierpień;
Bardzo suchy;
0,4
August
Very dry
Wrzesień;
Suchy;
0,9
September
Dry
Źródło: opracowanie własne/Source: own study

Wartość
współczynnika
Sielianinowa
(sezon 2009);
Values
of
the
Sielianinov
hydrothermal index
(season 2009)

0,6
2,0
3,8
1,3
0,7
0,1

Charakterystyka
wilgotnościowa
poszczególnych
miesięcy
sezonu
2009 wg Skowery
i Puły (2004);
Humidity
characteristic
of
individual the season
2009 to Skowera and
Pula (2004)
Bardzo suchy;
Very dry
Wilgotny;
Humid
Skrajnie wilgotny;
Extremely humid
Optymalny;
Optimum
Suchy;
Dry
Skrajnie suchy;
Extremely dry

Wydawać by się mogło, że sezon 2009, obfitujący w opady w maju i czerwcu,
spowoduje wzrost plonowania. Okazało się jednak, że zbyt obfite opady deszczu w tych
miesiącach był prawdopodobnie przyczyną zmniejszenia się plonu ogólnego o 19,4% oraz
znacznego obniżenia plonu bulw dużych, z jednoczesnym wzrostem plonu bulw drobnych, co
niestety mocno ogranicza możliwość uzyskania przez plantatora, zadawalającego plonu
handlowego (rys. 2, tab. 2).

4. Podsumowanie
Analizując otrzymane wyniki badań dla plonu ogólnego oraz plonu bulw dla
poszczególnych frakcji, można stwierdzić, że na ich wielkość wyraźny wpływ miały czynniki
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pluwiotermiczne, jakie wystąpiły w poszczególnych sezonach wegetacyjnych. Nadmierna
ilość opadów w szczególności w miesiącu maju i czerwcu w sezonie 2009, była
prawdopodobnie przyczyną zmniejszenia się plonu ogólnego oraz znacznego obniżenia plonu
bulw dużych, mieszczących się w przedziale >60 mm z jednoczesnym wzrostem plonu bulw
drobnych w przedziale <40 mm. Potwierdzeniem tej tezy są wielkością wskaźnika
Sielianinowa, jakie uzyskano dla miesiąca maja i czerwca w sezonie 2008 i 2009. W sezonie
2009, wskaźnik Sielianinowa dla okresu maja i czerwca zawierał się w przedziale 2,0 do 3,8
czyli miesiące te wg tego wskaźnika można określić jako wilgotne do skrajnie wilgotnych.
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Rola krzemu w łagodzeniu skutków stresu wodnego u roślin
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Streszczenie
Krzem występuje glebie w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku krzemu SiO2 i wchodzi w skład wielu
podstawowych minerałów skałotwórczych. Dla roślin dostępny jest w postaci kwasu krzemowego H4SiO4, który
jest akumulowany w ścianach komórkowych roślin spełniając ochronne. Krzem wykazuje dobre działanie
szczególnie u roślin rosnących w warunkach stresowych, stymuluje procesy życiowe i zwiększa ich tolerancję na
niekorzystne warunki środowiskowe m.in. na deficyt wody. Badania światowe dowodzą, że zarówno nawożenie
doglebowe jak i dolistne tym pierwiastkiem wpływa na poprawę parametrów wzrostu roślin i zwiększenie
efektywności fotosyntetycznej. Podstawowe funkcje biochemiczne i mechanizmy działania krzemu w roślinie
nie są dokładnie poznane i wymagają dalszych badań. W monografii przedstawiono stan światowej wiedzy
i wyniki badań własnych na temat pozytywnego wpływu krzemu na rośliny rosnące w warunkach stresu
wodnego.
Słowa kluczowe: krzem, stres wodny, biomasa, chlorofil, aldehyd malonowy, azotany.

Role of silicon in alleviation of water stress in plants
Abstract
Silicon occurs in soil in form of insoluble silicon dioxide (SiO2) and is a component of many basic
rock-forming minerals. It is available for plants in the form of silicic acid (H 4SiO4) that is bound/accumulated in
plants cell walls and has a protective role. Silicon shows advantageous activity for plants exposed to stress
conditions, stimulates their life processes and increases tolerance to adverse environmental conditions, e.g. water
deficit. Scientific investigations prove that soil- and foliar application of silicon improves plants growth
parameters and increases photosynthetic efficiency. Basic biochemical functions of silicon and its mode of action
are not thoroughly known and, therefore, they require further investigation. This article presents the status of
knowledge on the positive effect of silicon on plants grown under water stress.
Key words: silicon, water stress, biomass, chlorophyll, malonaldehyde, nitrates.

1. Wstęp
Krzem (Si) pod względem ilości jest drugim po tlenie pierwiastkiem występującym w
skorupie ziemskiej. W skorupie ziemskiej krzem stanowi wagowo około 27%. W glebie
występuje w postaci różnego rodzaju minerałów - glinokrzemianów krzemianów sodu,
wapnia, potasu oraz krzemionki SiO2, odpornych na wietrzenie i trudno rozpuszczalnych
w wodzie. Każdy kilogram gleby zwykle zawiera bardzo duże ilości dwutlenku krzemu w
zakresie 50-400 g. Ilość krzemu przyswajalnego dla roślin jest natomiast stosunkowa
niewielka i często niewystarczająca dla roślin. W roztworze glebowym, niezależnie od pH,
występuje jedyna dostępna forma - kwas krzemowy H4SiO4, którego przeciętna zawartość w
glebie wynosi 10-70 mg H4SiO4 (Brogowski 2000; Knight, Kinrade 2001).
Krzem jest stosowany powszechnie w świecie głównie w uprawach sadowniczych
i warzywniczych. W ostatnich latach nawożenie tym pierwiastkiem zdobywa uznanie
i zwolenników także w uprawie roślin rolniczych.
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Przemiany krzemu w glebie
Pobieranie krzemu przez rośliny, pomimo dużej ilości w glebie potencjalnych źródeł
tego pierwiastka jest utrudnione, ponieważ transformacja kwasu krzemowego z krzemianów
i krzemionki (SiO2) jest procesem bardzo powolnym i ograniczonym. Wystarczy nadmienić,
że krzemionkę rozpuszcza tylko kwas fluorowodorowy. Na ilość kwasu krzemowego
występującego w glebie wpływa rozpuszczalność minerałów zawierających krzem, pH gleby,
temperatura, ilość materii organicznej i potencjał redox, ale to głównie pH reguluje
rozpuszczalność i mobilność krzemu. Zachodzące procesy adsorpcji-desorpcji wpływają na
stężenie kwasu krzemowego w roztworze glebowym. Maksymalna adsorpcja występuje przy
pH 9-10 a jego obniżenie stopniowo zwiększa dostępność tego składnika dla roślin.
Kwas krzemowy jest adsorbowany przez minerały ilaste oraz wodorotlenki glinu
i żelaza, co powoduje jego „usunięcie” rozpuszczalnego krzemu z roztworu glebowego
(Epstein 2003). Adsorpcja, polimeryzacja (łączenie się cząsteczek w żel koloidalny)
i koagulacja (szybko opadające agregaty tworzące osad), którym podlega jest szczególnie
wysoka w glebach zasolonych. Duża zawartość materii organicznej i wapnia obniża
koncentrację i mobilność krzemu. Uwolniony do roztworu kwas krzemowy jest niestabilny,
wykazuje wysoką skłonność cząsteczek do polimeryzacji i łatwo przechodzi w formy
nierozpuszczalne, niedostępne dla roślin (Kaczorek, Sommer 2004). Krzem tworzy koloidalne
polimery glinowo-krzemowe (cząstki zawieszone w roztworze glebowym), kompleksy z
metalami ciężkimi i składnikami pokarmowymi z ładunkiem dodatnim (adsorpcji na
powierzchni krzemianów). Kwas krzemowy uwalnia fosfor przyswajalny H3PO4 z trudno
rozpuszczalnych fosforanów wapnia, glinu i żelaza tworząc krzemiany Ca/Al/Fe-SiO4x.
Wiele prac mówi o łagodzeniu toksyczności glinu, który występuje w nadmiarze w uprawach
ryżu (pH<4). Jony Al3+ są adsorbowane i unieruchamiane na powierzchni krzemianów, co
ogranicza ich toksyczność w warunkach redukcyjnych gleby (Ma, Jamayi 2006).

Transport i pobieranie
Kwas ortokrzemowy przemieszcza się przez błony cytoplazmatyczne korzeni roślin za
pomocą dwóch mechanizmów: 1/ transportu biernego na drodze dyfuzji u roślin
dwuliściennych, 2/ transportu aktywnego za pomocą specyficznych transporterów u traw np.
ryżu. Wielkość pobrania i rozmieszczenie tego pierwiastka w roślinie zależy od
intensywności transpiracji. Największe ilości Si akumulują się bezpośrednio pod warstwą
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epidermy liści (kutikuli) w postaci bezpostaciowych polimerów SiO2 x nH2O (żel
krzemionkowy opal), tworząc tzw. warstwę kutykularno-krzemową. Poza liśćmi duże ilości
krzemu gromadzą także korzenie, oraz plewy zbóż. Największą ilość krzemu zawierają zboża
od 1,0 - 3,0 % s.m. i ryż > 5% s.m (tzw. akumulatory krzemu). Rośliny motylkowate
natomiast, wykluczają krzem ze swoich tkanek (rejective uptake) i nie mają zdolności
akumulowania tego pierwiastka. Krzem zalegając po kutykulą, usztywnia ściany komórkowe
epidermy i zwiększa odporność roślin na wyleganie, zwiększa efektywność fotosyntetyczną w
wyniku lepszej ekspozycji liści na promienie słoneczne, oraz chroni rośliny przed nadmierną
utratą wody poprzez ograniczenie transpiracji naskórkowej(Ma i in. 2007, Laane 2011, Sahebi
i in. 2015).
Działanie w warunkach stresowych
Z badan przeprowadzonych dotychczas na świecie wynika, że krzem łagodzi
negatywne skutki stresów. Zwiększa wytrzymałość mechaniczną, sztywność i elastyczność
ścian komórkowych epidermy, co wpływa na: 1/ ograniczenie wnikania patogenów,
2/zwiększenie efektywności fotosyntetycznej roślin w wyniku lepszej ekspozycji liści na
promienie słoneczne) 3/ zwiększenie odporności roślin na wyleganie, 4/ zmniejszenie
transpiracji naskórkowej i ochronę roślin przed nadmierną utratą wody. Pierwiastek ten bierze
udział w detoksykacji metali ciężkich na glebach zakwaszonych (zmniejsza potencjał redox)
oraz wspomaga pobieranie przez rośliny innych składników, głównie fosforu.
Funkcja obronna jaką krzem spełnia w roślinach jest specyficzna. Warstwa krzemowa
skutecznie ogranicza wnikanie patogenów i hamuje aktywność szkodników (Rice 2007,
Grzebisz i in. 2010, Wolff i in. 2012, Sakr 2016). Badania wykazują, że krzem działa jak
fungicyd i choć nie zabija zarodników grzyba indukuje swoisty system obronny ograniczający
rozwój grzybni i rozprzestrzenianie się choroby (Datnoff i in. 1997; Datnoff, Rodrigues 2005;
Guevel i in. 2007, Rice 2007; Ma, Yamaji 2010). Ważnym problemem środowiskowym na
świecie jest również zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi. Badania ostatnich lat
wykazały, że przy dużym stężeniu kwasu krzemowego metale są wytrącanie i uruchamianie w
postaci krzemianów w ścianach komórkowych lub w wakuolach (Ma, Yamaji 2006; Cunha
i in. 2009, Imitaz i in. 2016).
Jednym z głównych czynników środowiskowych, które ograniczają wzrost
i plonowanie roślin jest dostępność wody w roztworze glebowym. Niedobór wody może
wynikać z jej braku w glebie spowodowanej suszą (brak opadów) lub problemu z jej
pobieraniem - susza fizjologiczna. W warunkach suszy fizjologicznej woda znajduje się w
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roztworze glebowym, ale rośliny nie mogą jej pobierać ze względu na zbyt duże stężenie soli
czyli nadmierne zasolenie. Obydwa te czynniki zaburzają funkcjonowanie roślin i powodują u
nich liczne biochemiczne i fizjologiczne dysfunkcje.
Od lat 70. XX w., głównie z powodu globalnego ocieplenia, powierzchnia bardzo
suchych obszarów na ziemi wzrosła z 20% do blisko 40% (Dai i in. 2004; Schmidhuber
i Tubiello 2007). Regiony o niedostatecznej wilgotności stanowią obecne blisko 30%
powierzchni użytków rolnych. W warunkach stresu suszy zakłócona jest gospodarka wodna
roślin, ograniczona jest transpiracja i zamykanie aparatów szparkowych. Według Jaing i in.
(2009) w tych warunkach zachodzą zmiany w strukturze i funkcji aparatu fotosyntetycznego.
Przy silnym stresie suszy, wskutek wysokiego ciśnienia osmotycznego w glebie dochodzi do
odwodnienia i nawet wycofywania się wody z komórek roślin (Bohnert, Jensen 1996).
Utrudniony jest transport cząsteczek wody, gazów (CO2, NO) i wielu związków niejonowych
przez aquaporyny AQP na poziomie międzykomórkowym. Największą wrażliwość na deficyt
wody wykazuje proces elongacji komórek.
Zbyt duże stężenie soli prowadzi do degradacji, zniszczenia struktury, zaskorupienia
i utraty żyzności gleb (tzw. efekt pustynnienia). Oszacowano, że na całym świecie 20%
wszystkich uprawianych i 33% nawadnianych obszarów rolniczych cierpi z powodu
wysokiego zasolenia. Z powodu niskich opadów atmosferycznych, wysokiego parowania
powierzchniowego, wietrzenia skał rodzimych, nawadniania słoną wodą. W UE powierzchnia
gleb zasolonych wynosi szacunkowo 1-3 mln ha. Takie gleby występują na Węgrzech, w
Grecji, we Włoszech i na Półwyspie Iberyjskim. Wraz ze wzrostem temperatury
i zmniejszeniem wielkości opadów na przestrzeni lat problem zasolenia w Europie wciąż się
pogłębia się. Obecność soli powoduje obniżenie potencjału wody w roztworze glebowym jest
przyczyną ograniczenia pobierania wody przez rośliny. Jony Na+ wypierają jony wapnia z
błon plazmatycznych komórek i powodują zwiększenie ich przepuszczalności (Zhu 2001).
Deficyt wody wpływa negatywnie na fotosyntezę oraz pobieranie i transport niezbędnych
składników odżywczych (jonów K +, Ca2 + i NO3-). Niedobór wody prowadzi do zaburzeń
w pobieraniu składników pokarmowych, w szczególności azotanów.
Przypuszcza się, że pierwotnym miejscem odbioru sygnału o powstaniu deficytu wody
są błony plazmatyczne komórek. Odpowiedzią roślin na długotrwały stres wodny jest tzw.
stres oksydacyjny, polegający na wzmożonym generowaniu wolnych rodników i nadtlenków
(O2-, 1O2, OH, H2O2) tzw. reaktywnych form tlenu (RFT, ROS). Te bardzo reaktywne
cząsteczki uszkadzają błony lipidowe komórek, DNA białek, węglowodanów i barwników
asymilacyjnych. Najgroźniejsza w skutkach jest peroksydacja lipidów. Łańcuchowa reakcja
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utleniania lipidów błonowych powoduje ich destrukcję i poważne zaburzenia metabolizmu
roślin (Shen i in. 1997, Hasegawa i in. 2000, Griffin J.J. i in. 2004, Reddy i in. 2004).
W komórkach dochodzi do niespecyficznego utleniania lipidów i w konsekwencji do wzrostu
przepuszczalności błon. Szczególnie podatne na utlenianie są nienasycone kwasy tłuszczowe,
w których atomy wodoru zastąpione rodnikami tworzą nadtlenki lipidów. Końcowym
produktem peroksydacji błon jest m.in. dialdehyd malonowy (MDA), który przez niektórych
badaczy uważany jest za wskaźnik stopnia uszkodzenia błon (Zhu 2001, Anjaneyulu i in.
2014).
Linia obrony roślin w warunkach stresowych polega na dostosowaniu osmotycznym
poprzez zwiększenie w komórkach organicznych związków ochronnych m.in. aminokwasów
i cukrów prostych, zwanych substancjami kompatybilnymi, osmoprotektantami albo
osmolitami. Ich rola polega na utrzymywaniu turgoru, stabilizowaniu białek i struktur
komórkowych i usuwaniu reaktywnych form tlenu (Atkinson i Urwin, 2012; Griffin i in.
2004; Shen et al. 1997). W warunkach stresu osmotycznego znacznym zakłóceniom może
ulegać również gospodarka azotowa z powodu zahamowania aktywności reduktazy
azotanowej, a więc asymilacji azotu mineralnego.
Efekty zasilania roślin krzemem, wyniki badań
Jednym z niekonwencjonalnych sposobów zwiększenia odporności roślin na stresy
abiotyczne i biotyczne może być zasilanie roślin krzemem. Doniesienia naukowe na temat
nawożenia krzemem dotyczą głównie roślin strefy tropikalnej i pochodzą z Azji, Ameryki Pd.
jak również z USA, Kanady i Australii. W praktyce rolniczej tych regionów świata plantacje
ryżu i trzciny cukrowej nawozi się krzemem z uwagi na jego bardzo niską zawartość w
glebach. Zarówno nawożenie doglebowe jak i dolistne tym pierwiastkiem wpływa na
poprawę kondycji i odporności roślin. Przyrosty plonów dochodzą na glebach organicznych
nawet do 50%. W świetle badań pierwiastek ten istotnie wspomagał pobieranie przez rośliny
innych składników pokarmowych, głównie fosforu (Ma 2006, Liang 2006, Epstein 2009).
Krzem skutecznie zmniejszał w roślinie presję stresu wodnego poprzez poprawę
osmoregulacji, wpływ na zwiększenie akumulacji substancji kompatybilnych, ograniczenie
strat wody i poprawę zaopatrzenia roślin w składniki mineralne (Ahmed i in. 2014; Datnoff
i in. 2007, Sacała 2009). Efektywność stosowania krzemu w uprawie roślin w Europie i w
kraju jest nowym, otwartym zagadnieniem.
W IUNG –PIB w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
przeprowadzono doświadczenie hydroponiczne na siewkach pszenicy jarej. Rośliny rosły w
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fitotronie przez okres 8 dni na pożywce Knopa. Stres wodny indukowany był obecnością w
pożywkach: glikolu polietylenowego 10% PEG 6000 (stres suszy) i chlorku sodu 100 mM
NaCl (stres solny). Obiekty z czynnikiem stresowym wzbogacono w krzem (kwas krzemowy
100 mM H4SiO4).
Obiekty doświadczalne:
1/ kontrolny (bez Si), 2/ 15% PEG, 3/ PEG + Si, 4/ NaCl, 5/ NaCl + Si
Pod wpływem dodanego do pożywki samego Si masa pędów pszenicy zwiększyła się o 15%,
w porównaniu z uzyskaną na pożywce kontrolnej. W wyniku wywołanego stresu suszy
i zasolenia nastąpiła wyraźna redukcja ich masy odpowiednio o 39 i 25% (Fot. 1).
Na dodatek krzemu do pożywki silniej niż część nadziemna reagowały korzenie pszenicy u
których stwierdzono intensywny przyrost biomasy o 31%. Obecność NaCl w pożywce
spowodowało redukcję ich masy korzeni o 70% w stosunku obiektu kontrolnego. Aplikacja
krzemu skutecznie wpłynęła na wzrost i rozwój korzeni. Po wprowadzeniu Si do roztworu
kontrolnego odnotowano przyrost długości korzeni aż o 46%.

Fot. 1. Siewki pszenicy przed sprzętem doświadczenia
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Rys. 1. Masa pędów i korzeni
( za 100% przyjęto wartości masa z obiektów kontrolnych)

Miarą efektywności fotosyntetycznej roślin jest występujący w liściach poziom
zawartości barwników asymilacyjnych występujących w chloroplastach – chlorofili a i b.
Stwierdzony w badaniach poziom Chl a i b był niższy na obiektach zawierających w pożywce
PEG i NaCl (tab. 1). Obecność krzemu w pożywkach z czynnikami stresogennymi
spowodował istotny wzrost jego zawartości do poziomu występującego w obiekcie
kontrolnym. W pędach roślin rosnących w warunkach suszy i nadmiernego zasolenia
stwierdzono zwiększenie zawartości dialdehydu malonowego kolejno o 67% i 43% w
stosunku do warunków kontrolnych, co świadczy o dużym nasileniu peroksydacji lipidów.
Obecność krzemu w na obiekcie z PEG wpłynęła istotnie na obniżenie stężenia MDA o 30%.
Krzem łagodził również skutki stresu solnego ograniczając produkcji MDA, czego dowodzi
mniejsza o 33% koncentracja aldehydu. Przemawia to za antyoksydacyjną rolą tego
pierwiastka i jego korzystnym wpływie na integralność błon komórkowych przy deficycie
wody. Indukowany stres solny i stres suszy drastycznie obniżał zawartość azotanów w pędach
i korzeniach siewek. Aplikacja krzemu do pożywki z PEG poprawiała zaopatrzenie roślin w
azotany – odnotowano istotny wzrost stężenia NO3- w liściach, natomiast w przypadku NaCl w korzeniach. Można to uznać za skutek korzystny, zarówno w kontekście osmoregulacji
komórek, jak i funkcjonowania metabolizmu azotanowego. Krzem nie modyfikował
natomiast istotnie zawartości cukrów w liściach.
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Tabela 1. Zawartość chlorofilu, aldehydu malonowego (MDA) i azotanów
Obiekt

Chl a+b (mg/g)

MDA

Azotany (µmol/g)

(nmol/g)

pędy

korzenie

K (bez Si)

1.92 b

11,1 a

749 c

882 c

Si

2.12 b

13,0 ab

1015 d

830 c

PEG

1.32 a

18,5 c

404 a

412 a

PEG+Si

1.84 b

14,2 b

621 b

476 a

NaCl

1.56 a

15,9 b

543 b

466 a

NaCl+Si

1.83 b

12,2 a

600 b

620 b

Wartości oznaczone inną literą różnią się od siebie istotnie w świetle testu Tukeya
Obiekt

Chl a+b (mg/g)

MDA

Azotany (µmol/g)

(nmol/g)

pędy

korzenie

K (bez Si)

100 b

100 a

100 c

100 c

Si

110 b

117 ab

135 d

94 c

PEG

69 a

167 c

54 a

47 a

PEG+Si

96 b

128 b

83 b

54 a

NaCl

1.56 a

143 b

72 b

53 a

NaCl+Si

1.83 b

110 a

80 b

70b
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Występowanie grzybów z rodzaju Fusarium oraz sposoby ograniczenia
chorób fuzaryjnych
Ryszard Weber
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
Ryszard Weber: rweber@iung.pulawy.pl
Streszczenie
W pracy przedstawiono najczęściej występujące grzyby z rodzaju Fusarium. Opisano zróżnicowanie gatunkowe
tych grzybów i środowiska w których najczęściej występują. Grzyby powodujące fuzariozy obniżają plonowanie
i pogarszają wartość technologiczną zbóż poprzez produkty przemiany materii – mikotoksyny. Mikotoksyny
wykazują w dawkach kilku miligramów silne działanie toksyczne dla ludzi i zwierząt. Ograniczenie porażenia
można osiągnąć poprzez dobór odmian odpornych, zróżnicowane zmianowanie, odpowiednie postępowanie z
resztkami pożniwnymi i unikanie bezpłużnych wariantów uprawy roli.
Słowa kluczowe: Fusarium, mikotoksyny, odporność, uprawa

Fungal occurrence of genus Fusarium and ways to reduce disease
Abstract
The work involves the most common fungi of Fusarium genus. The author described species diversity, as well as
the environment they most often occur. The fungi causing fusariosis do contribute to diminished yielding and
impair technological quality of cereals through metabolic products – mycotoxins. The latter ones, in the doses of
several milligrams, feature strong toxic effect on people and animals. Reduced fungi infestation can be achieved
due to selection of resistant cultivars, diversified crop rotation, appropriate management of crop residues and
avoiding zero – tillage systems.
Key words : Fusarium, mycotoxins, resistance, tillage.

1. Wstęp

Znaczące ocieplanie klimatu spowodowało, że grzyby z rodzaju Fusarium stały się
jednym z najbardziej ekonomicznie ważnych czynników ograniczających plonowanie i jakość
ziarna roślin uprawnych. Grzyby rodzaju Fusarium występują na wielu gatunkach roślin
uprawnych i chwastach. Gatunki Fusarium spp. wyizolowano z buraków cukrowych, lnu,
fasoli, grochu, szparagów i koniczyny czerwonej (Scherm i in. 2012). Najczęściej
spotykanymi objawami chorób fuzaryjnych w zbożach są: zgorzel siewek, fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza liści i fuzarioza kłosa. Porażenie zbóż może nastąpić
poprzez grzybnię lub zarodniki występujące na resztkach pożniwnych przedplonu. Również
zainfekowany materiał siewny, szczególnie na obszarze Europy Środkowej, jest głównym
źródłem infekcji kiełkujących roślin pszenicy. Jednak największe straty plonu i pogorszenie
się jakości technologicznej ziarna jest spowodowane poprzez bezpośrednie porażenie kłosa
lub kolb przez zarodniki grzybów przenoszone wiatrem. Infekcja kłosów w okresie początku
kwitnienia prowadzi do przedwczesnego zasychania kłosów i znacznego ograniczenia
wysokości i jakości plonu.
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2. Występowanie poszczególnych gatunków grzybów
Obecnie na obszarze Europy, najczęściej występują takie gatunki grzybów rodzaju
Fusarium jak: Fusarium culmorum(W.G. Sm.) Sacc (Gibberella sp.), F. graminearum Schw.
(Gibberella zeae), F. avenaceum( Fr.) Sacc. (Gibberella avenacea), F. poae (Peck) Wollenw.
Pozostałe gatunki o mniejszym znaczeniu to: F. equiseti (Corda) Sacc. F. oxysporum
Schlecht. emend. Snyder et Hanasen. F. sporotrichioides Sherb., F. moniliforme J. Sheld.
mogą być główną przyczyną chorób fuzaryjnych na plantacjach kukurydzy. Skład gatunków
patogenicznych na polu jest dynamiczny, często w obrębie Fusarum spp. występuje
konkurencja w infekcji rośliny żywicielskiej (Tillmann 2013). F. graminearum, F. poae i F.
culmorum zaliczane są do najgroźniejszych grzybów patogenicznych na obszarze Europy
(Blandino 2010). Fusarium graminearum preferuje środowisko ciepłe i wilgotne natomiast F.
poae występuje w znacznych ilościach w klimacie suchym (Backhouse 2014). F.
graminearum rozprzestrzenia się w kierunku chłodniejszych rejonów i staje się dominującym
gatunkiem w Polsce, Rosji, Szwecji i Finlandii. (Yli-Mattila i in. 2008). Znaczna zmienność
genetyczna F. poae spowodowała również, że gatunek ten występuje w znacznym nasileniu w
zasiewach pszenicy i żyta w Niemczech (Büttner 2006). Badania wykazały, że niektóre
biotypy F. graminearum wymagają wyższych temperatur dla rozwoju niż F. culmorum
(Häberle i in. 2005). F. culmorum został również zidentyfikowany jak dominujący gatunek w
zasiewach pszenicy, jęczmienia i owsa w Niemczech Zachodnich (Muthomi i in. 2000).
Kosiak i in. (2003) wykazali również, że F. culmorum należał do najczęściej izolowanych
grzybów w Norwegii. Badania z ostatniego dziesięciolecia na terenie Holandii i Niemiec
wykazują zwiększającą się przewagę F. graminearum na obszarach gdzie dominującym
gatunkiem był F. culmorum. Rozsiewane przez wiatr askospory F. graminearum mogą w
krótszym czasie porażać zasiewy zbóż niż przenoszone przez krople deszczu konidia F.
culmorum. Fusarium verticillioides jest gatunkiem pospolicie występującym na świecie o
bardzo szerokim zakresie roślin żywicielskich zarówno jedno – jak i dwuliściennych.
W uprawie kukurydzy F. verticillioides uważany jest za kluczowy czynnik sprawczy
fuzariozy kolb i zanieczyszczenia materiału roślinnego mikotoksynami. W badaniach na
obszarze Polski F. verticillioides odznaczał się szczególnie dużą frekwencją (Wit i in. 2007).
Dominacja F. verticillioides wśród izolatów Fusarium obserwowano w Europie (Bladino i in.
2010), Afryce (Fandohan i in. 2003), Azji (Mohammadi i in. 2016) i Ameryce Płn. (Stumpf
i in. 2013). F. subglutinans jest szeroko rozpowszechniony w chłodniejszych strefach
umiarkowanych. Powoduje gnicie kolb i łodyg kukurydzy. Grzyb jest główną przyczyną
fuzariozy kolb w Australii i Stanach Zjednoczonych. F. proliferatum jest podobny
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do F. verticillioides pod wieloma względami. Występuje na całym świecie w wielu różnych
ważnych gospodarczo roślinach również w kukurydzy (Chełkowski i Lew 1992). F.
subglutinans i F. proliferatum są umiarkowanie agresywnymi patogenami i wymagają
chłodniejszych temperatur , natomiast F. verticillioides preferuje wyższe temperatury (Wit
i in. 2011).

3. Mikotoksyny
Fusarium graminearum i F. culmorum wytwarzają mikotoksyny: zearalenon (ZEA)
i trichoteceny typu B w skład których wchodzą deoksynivalenol (DON) oraz jego acetylowe
postacie,

3-acetylodeoksnivalenol(3-ADON)

i 15-acetylo-deoksynivalenol

(15-ADON).

Gatunki te mogą wytwarzać również nivalenol (NIV) i jego actylową postać lub fusarenon.
Badania sugerują, że F. graminearum w pszenicy, chemotyp 3-ADON stanowi bardziej
konkurencyjną populację w porównaniu do pozostałych chemotypów. Deoksynivalenol może
powodować zarówno efekty przewlekłe jak zmniejszenie wzrostu i anoreksję jak również
ostre zatrucia powodujące wymioty, działanie immunotoksyczne i zmiany neurochemiczne w
mózgu. U trzody chlewnej i bydła prowadzi do zaburzeń rozrodczych. Nivalenol jest silnym
inhibitorem syntezy białka, RNA i DNA w komórkach ssaków i może prowadzić do martwicy
komórek nabłonkowych jelit (Alassane-Kpembi 2014). Mikotosyna ta jest bardziej toksyczna
niż DON. Mikotoksyny T-2 i HT-2 wytwarzane są przede wszystkim przez F. sporotrichoides
, F. poae i F. langstehiae zwłaszcza w Europie Północnej (Edwards i in. 2012). Toksyny T-2
i HT-2 są silnym induktorem stresu oksydacyjnego i inhibitorów DNA, RNA i syntezy białek
oraz funkcji mitochondrialnych (Yang i in. 2016). Zearalenon (ZEA) jest produkowany przez
Fusarium graminearum , F. culmorum, F. equiseti i F. cerealis. Mikotoksyna ta często
występuje z DON. Zearalenol wykazuje działanie hepatotoksyczne, immunotoksyczne
i rakotwórcze. Wykazano również, że zearalenon jest odpowiedzialny za niepłodność u
zwierząt gospodarskich. F. proliferatum i F. verticillioides są głównymi źródłami skażenia
fumonizynami (FB). Znaczne zanieczyszczenie ziarna tą mikotoksyną notowano zarówno w
klimacie umiarkowanym jak również ciepłym Europy. Fumonizynę można podzielić na cztery
grupy: A, B, C, i P. Grupa B zawiera najbardziej aktywne fumonizyny FB1, i jego izomery
FB2, FB3, i FB4 (Bartók i in. 2010). Największe znaczenie przypisuje się fumonizynie FB1.
Fumonizyna ta jest czynnikiem kancerogennym. FB1 u kukurydzy stanowi 70-80%
wszystkich mikotoksyn w porównaniu z 15-25% FB2, 3-8% FB3 i 1-2% FB4 (Szécsi i in.
2010). Konie odznaczają się szczególną wrażliwością na tą mikotoksynę. Skażona pasza
powoduje uszkodzenia układu nerwowego. Objawami są konwulsje, zaburzenia ruchowe u
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koni. Fumonizyny często uszkadzają nerki i wątrobę. Powodują również nowotwory wątroby
i przełyku (Voss i in. 2007). Poza wymienionymi mikotoksynami najczęściej występującymi
w na plantacjach zbóż i kukurydzy w mniejszych ilościach wykrywano skażenie enniatynami
i beauvericynami. Enniatyny (EN) i beauvericyna (BEA) to mikotoksyny wytwarzane przez
kilka gatunków Fusarium (Santini i in. 2012). Toksyny te wykazują działanie antybiotyczne,
przeciwbakteryjne, owadobójcze i cytotoksyczne. Związki te łatwo przenikają do błon
komórkowych zaburzając homeostazę komórek. Wysokie skażenie EN wykazano na
plantacjach pszenicy i jęczmienia w Europie Północnej i Wschodniej (Bolechová i in. 2015).
Analiza ziarna zbóż w Hiszpanii wykazała skażenia kukurydzy w 89%, pszenicy w 62%
i jęczmienia w 50% tą mikotoksyną (Meca i in. 2010). Beauvericynę mogą wytwarzać F.
poae, F. avenaceum, i F. temperatum (Logrieco i in. 2002). BEA była obecna w 26,5% w
marokańskich próbach ziarna (Zinedine i in. 2011), natomiast niskie zanieczyszczenie tą
mikotoksyną zanotowano w zbożach z Portugalii (Blesa i in. 2012).
4. Odporność roślin na Fuzariozy
Najbardziej skutecznym sposobem ograniczenia strat plonu spowodowanych przez
fuzariozy jest uprawa odmian odpornych. Obecnie w hodowli pszenicy wielu krajach
poszukuje się źródeł odporności na choroby wywołane przez grzyby rodzaju Fusarium. W
Europie zaawansowane programy badawczo-hodowlane stworzono w Niemczech, Austrii i na
Węgrzech. Odporność roślin na grzyby z rodzaju Fusarium można podzielić na 5 typów :


odporność na infekcję pierwotną



odporność na rozprzestrzenianie się Fusarium w roślinie



odporność na porażenie ziarniaków przez Fusarium



tolerancja rośliny na Fusarium i mikotoksyny



odporność na kumulację mikotoksyn w ziarnie (podgrupa 1: chemiczna modyfikacja
toksyn; podgrupa 2: blokowanie syntezy toksyn

Odporność zbóż na fuzariozy jest cechą ilościową. Występowanie genów odporności –
licznych loci cech ilościowych QTL (quantitative trait loci) wykryto przy pomocy markerów
molekularnych na prawie wszystkich chromosomach pszenicy (Buerstmayr i in. 2009). Efekty
działania QTL uzależnione są od tła genetycznego i warunków środowiskowych. Jednym
częściej opisywanych genów jest Fhb1 pochodzący od odpornej odmiany chińskiej Sumai 3.
Gen ten ogranicza rozprzestrzenianie patogenu w roślinie żywicielskiej i warunkuje
odporność na toksyczne działanie detoksynivalenolu. Badania wykazały, że Fhb1 może
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zmniejszyć koncentrację DON o 17,5% Natomiast interakcja Fhb1 z genem QFhs.nau-2DL
zredukowała DON o 25,5% w badanej populacji pszenicy (Clark i in. 2016). Większość
publikacji donosi o odporności typu V, która jest związana z małą kumulacją DON w roślinie
(Ma i in. 2006). Natomiast niewiele odmian zostało przetestowanych pod kątem ich zdolności
do detoksykacji DON lub zwiększenia odporności na mikotoksyny. Biosynteza DON u
grzybów z rodzaju Fusarium kodowana jest poprzez gen Tri 5. Mutanty grzyba wykazujące
brak tego genu odznaczają się wprawdzie zdolnością do porażenia lecz grzybnia nie jest w
stanie rozprzestrzeniać się wewnątrz tkanek rośliny żywicielskiej (Bormann i in. 2014).
W ostatnich latach pojawiły się mieszańce kukurydzy o podwyższonej odporności na choroby
fuzaryjne i gromadzenie mikotoksyn w ziarnie. Jednak uzyskanie pełnej odporności jest
utrudnione z powodu wielu skupisk QTL, które wykazują zróżnicowane efekty plejotropowe
(Martin i in. 2011).

5. Agrotechnika
Rolnik poprzez wykonanie odpowiednich zabiegów uprawowych może w dużym
stopniu ograniczyć niebezpieczeństwo wystąpienia chorób fuzaryjnych. Podstawowymi
czynnikami zapobiegającymi wystąpienie epifitoz są: Zmianowanie roślin i nawożenie, dobór
odpowiedniego przedplonu (rys.1) (możliwe wczesny zbiór przedplonu), uprawa roli (jak
najszybszy rozkład resztek pożniwnych przedplonu). W ostatnich latach, głównie z powodów
ekonomicznych płodozmiany zbożowe lub monokultury kukurydzy stały się zjawiskiem
dominującym na obszarze Polski. Badania wykazały, że korzenie pszenicy ozimej najsłabiej
zainfekowane były w stanowiskach po rzepaku jarym i rzodkwi oleistej najsilniej natomiast
po owsie (Majchrzak i in. 2005). Zastosowanie międzyplonów ścierniskowych rzepaku
ozimego, gorczycy białej lub rzodkwi oleistej w ogniwie zmianowania pszenica – pszenica
może w znacznym stopniu zmniejszyć niebezpieczeństwo wystąpienia chorób fuzaryjnych.
Miedaner (2012) podkreśla, że rozdrobnienie resztek pożniwnych i powierzchniowe
przykrycie glebą przyśpiesza ich rozkład. Górne warstwy gleby charakteryzują się
podwyższoną aktywnością biologiczną, która wpływa na ograniczenie rozwoju grzybów
patogenicznych i szybkie rozłożenie masy organicznej. W przypadku braku możliwości
zastosowania uprawy płużnej po przedplonie kukurydzy należy szczególną uwagę poświecić
technologii przyśpieszającej rozłożenie resztek pożniwnych.
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Rysunek 1. Względna zawartość DON w ziarnie pszenicy w zależności od przedplonu w latach 1993 – 99 w
Bawarii (Beck i Lepschy 2000).

Efektywność uprawy roli uzależniona jest od przedplonu i zmianowania roślin
stosowanego na danym polu. Zalecane bezpłużne warianty, szczególnie na terenach
narażonych na erozję wodną lub wietrzną, mogą przyczynić się do nasilenia chorób
grzybowych. Większość publikacji podkreśla, że systemy bezorkowe zwiększają liczbę
grzybów rodzaju Fusarium na plantacjach zbóż. Steinkellner i Langer (2004) stwierdzili, że
wraz z zwiększaniem głębokości uprawy roli następuje spadek liczby izolatów Fusarium spp.
Również badania w Niemczech wykazały, że niezależnie od stosowanego przedplonu uprawa
bezpłużna zwiększa zawartość deoksyniwalenolu w ziarnie pszenicy (Bartels i in. 2003).
Uprawa płużna, w porównaniu do bezpłużnego wariantu, wykonana po szczególnie
niebezpiecznym przedplonie kukurydzy może zmniejszyć o 90% porażenie pszenicy grzybem
F. graminearum (Miedaner 2012).

6. Podsumowanie
Obserwowane w ostatnich latach ocieplanie się klimatu przyczyni się prawdopodobnie
do zwiększenia nasilenia chorób wywołanych przez grzyby rodzaju Fusarium. Znaczna
zmienność genetyczna Fusarium spp. wskazuje, że hodowla odpornościowa powinna
odgrywać decydującą rolę w tworzeniu nowych odmian zbóż. Częsta wymiana materiału
siewnego i stosowanie urozmaiconego składu odmian w gospodarstwach może zmniejszyć
zagrożenie

przełamania

odporności

wysiewanych

odmian.

Należy

podkreślić,

że

niedostateczna skuteczność fungicydów może przyczynić się do przyspieszonego dryfu
genetycznego populacji poszczególnych gatunków grzybów rodzaju Fusarium. Dlatego
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stosowanie zróżnicowanych substancji czynnych fungicydów powinno być obowiązkiem
każdego rolnika.

Literatura
Alassane-Kpembi, I.; Puel, O.; Oswald, I.P. Toxicological interactions between the
mycotoxins deoxynivalenol, nivalenol and their acetylated derivatives in intestinal epithelial
cells. Arch. Toxicol. 2014, 89: 1337–1346.
Bartels G., Rodeman B. Strategien zur Vermeidung von Mykotoxinen im Getreide.
Gesunde Pflanzen. 2003, 55(5): 125-135.
Bartók T., Tölgyesi L., Szekeres A., Varga M., Bartha R., Szécsi Á., Bartók M.,
Mesterházy Á. Detection and characterization of twenty-eight isomers of fumonisin B1 (FB1)
mycotoxin in a solid rice culture infected with Fusarium verticillioides by reversed-phase
high-performance liquid chromatography/electrospray ionization time-of-flight and ion trap
mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2010, 2: 35–42.
Blesa J., Marín R., Lino C.M., Mañes J. Evaluation of enniatins A, A1, B, B1 and
beauvericin in Portuguese cereal-based foods. Food Addit. Contam. A. 2012, 29: 1727–1735
Bladino M. Pilati A., Reyneri A., Scudellari D. Effect of crop residue density on
Fusarium head blight and on deoxynivalenol contamination of common wheat grains. Cereal
Research Communications. 2010, 38(4): 550-559.
Backhouse, D. Global distribution of Fusarium graminearum, F. asiaticum and F. boothii
from wheat in relation to climate. Eur. J. Plant Pathol. 2014, 139: 161–173.
Balconi, C.; Berardo, N.; Locatelli, S.; Lanzanova, C.; Torri, A.; Redaelli, R. Evaluation
of ear rot (Fusarium verticillioides) resistance and fumonisin accumulation in Italian maize
inbred lines.Phytopathol. Mediterr. 2014, 53: 14–26.
Bolechová M., Benešová K., Běláková S., Čáslavský J., Pospíchalová M., Mikulíková R.
Determination of seventeen mycotoxins in barley and malt in the Czech Republic. Food
Control 2015, 47: 108–113.
Borman J., Ilgen P., Boenisch M.J., Schäfer W. 2014. Mykotoxinbildung während der
Ifection der Weizenähre durch den pathogenen Pilz Fusarium graminearum 2014. Gesunde
Pflanzen 66, 23-27.
Buerstmayr, H., Ban, T. and Anderson, J.A. QTL mapping and marker-assisted selection
for Fusarium head blight resistance in wheat: a review. Plant Breeding, 2009, 128: 1–26.
Büttner P. Das Artenspektrum der Gattung Fusarium an Weizen und Roggen in Bayern
in den Jahren 2003 i 2004. Gesunde Pflanzen. 2006, 58: 28-33.
331

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Clark A.J., Dvorjak D.A., Brown – Guedira G., Dong Y., Baik B.K., Van Sanford D.
Identifying rare FHB-resistant segregants in intransigent backcross and F2 winter wheat
populations. Front. Microbiol. 7, 145-158: 2016.
Häberle J., Schmolke M., Zimmermann G., Miedaner T., Korzun V., Ebmeyer E., He
J., Boland G.J., Zhou T. Concurrent selection for microbial suppression of Fusarium
graminearum, Fusarium head blight and deoxynivalenol in wheat. J. Appl. Microbiol., 2009.
106: 1805–1817.
Edwards, S.G.; Imathiu, S.M.; Ray, R.V.; Back, M.; Hare, M.C. Molecular studies to
identify theFusarium species responsible for HT-2 and T-2 mycotoxins in UK oats. Int. J.
Food Microbiol. 2012, 156: 168–175.
Fandohan P.; Hell K.; Marasas W.F.O.; Wingfield M.J. Infection of maize
by Fusarium species and contamination with fumonisin in Africa. Afr. J. Biotechnol. 2003, 2:
570–579.
Kosiak B., Skjerve E., Thrane U., Trop M. The prevalence and distribution of Fusarium
species in Norwegian cereals. Acta Agric. Scand., 2003, 53: 168-176.
Logrieco A., Rizzo A., Ferracane R., Ritieni A. Occurrence of beauvericin and enniatins
in wheat affected by Fusarium avenaceum head blight. Appl. Environ. Microbiol. 2002, 68:
82–85.
Majchrzak B., Chodorowski B., Okorski A. Choroby podstawy źdźbła pszenicy ozimej
uprawianej po roślinach przedplonowych z rodziny Brassicaceae. Acta Agrobotanica. 2005,
58(2): 307-318.
Martin M., Miedaner T., Dhillon B.S., Ufermann U., Kessel B., Ouzunova M.,
Schipprack W., Melchinger A.E. Colocalization of QTL for Gibberella ear rot resistance and
low mycotoxin contamination in early European maize. Crop Sci. 2011, 51: 1935–1945.
Meca G., Zinedine A., Blesa J., Font G., Mañes J. Further data on the presence
of Fusariumemerging mycotoxins enniatins, fusaproliferin and beauvericin in cereals
available on the Spanish markets. Food Chem. Toxicol. 2010, 48: 1412–1416.
Miedaner T. Mykotoxine in Weizen und Mais. 2012. DLG Verlag. 3-84.
Mohammadi A.; Shams-Ghahfarokhi, M.; Nazarian-Firouzabadi F.; Kachuei R.;
Gholami-Shabani M.; Razzaghi-Abyaneh M. Gibberella fujikuroi species complex isolated
from maize and wheat in Iran: Distribution, molecular identification and fumonisin B1 in
vitro biosynthesis. J. Sci. Food Agric. 2016, 96: 1333–1340.

332

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Ma H., Zhang K., Gao L., Bai G., Chen H., Cai Z., Lu W. 2006. Quantitative trait loci for
resistance to Fusarium heat blight and deoxynivalenol acucumulation in Wangshuibai wheat
under field conditions. Plant. Pathol. 55: 739-745.
Muthomi J.W., Schütze A., Dehne H.W., Mutitu E.W., Oerke E.C. Characterization of
Fusarium culmorum isolates by mycotoxin production and aggressiveness to winter wheat. J.
Plant Dis. Prot., 2000, 107: 113-123.
Santini A., Meca G., Uhlig S., Ritieni A. Fusaproliferin, beauvericin and enniatins:
Occurrence in food—A review. World Mycotoxin J. 2012, 5: 71–81.
Steinkellner S., Langer I. Imapact of tillage on the incidence of fusarium spp. in soil.
Plant and Soil. 2004, 267 (1-2): 13-22.
Stumpf R.; dos Santos J.; Gomes L.B.; Silva C.N.; Tessmann,D.J.; Ferreira F.D.;
Machinski Junior M.; Del Ponte E.M. Fusarium species and fumonisins associated with
maize kernels produced in Rio Grande do Sul State for the 2008/09 and 2009/10 growing
seasons. Braz. J. Microbiol. 2013, 44: 89–95.
Szécsi Á., Szekeres A., Bartók T., Oros G., Bartók M., Mesterházy Á. Fumonisin B1-4producing capacity of

Hungarian Fusarium

verticillioides isolates. World

Mycotoxin

J. 2010, 3: 67–76.
Tilmann M. Fusarium–Artenspektren an Halmbasis und Körnern von Weizen in
unterschiedlichen Weizenfruchtfolgen. Disseration zur Erlangung des Doktorgrades.
Göttingen 2013: 3-185.
Voss K.A., Smith G.W., Haschek W.M. Fumonisins: toxicokinetics, mechanism of action
and toxicity. Animal Feed Science and Technology, 2007, 137(3-4): 299- 325.
Wit M, Ochodzki P., Warzecha R., Wakuliński W. Zanaczenie Fusarium verticillioides
(Sacc.) Nirenberg w etiologii fuzariozy kolb kukurydzy. Biuletyn IHAR. 2007, 245: 171 –
180.
Wit M.; Warzecha R.; Mirzwa-Mroz E.; Jabionska E.; Ochodzki P.; Waskiewicz A.;
Wakulinski

W.

Susceptibility

of

flint

and

dent

maize

ears

to Fusarium species. Phytopathologia 2011, 60: 35–45.
Yang, L.; Yu, Z.; Hou, J.; Deng, Y.; Zhou, Z.; Zhao, Z.; Cui, J. Toxicity and oxidative
stress induced by T-2 toxin and HT-2 toxin in broilers and broiler hepatocytes. Food Chem.
Toxicol. 2016, 87: 128–137.
Yli-Mattila T.; Paavanen-Huhtala S.; Jestoi M.; Parikka P.; Hietaniemi V.; Gagkaeva T.;
Sarlin T.; Haikara A.; Laaksonen S.; Rizzo A. Real-time PCR detection and quantification

333

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
of Fusarium poae, F. graminearum, F. sporotrichioides and F. langsethiae in cereal grains in
Finland and Russia. Arch. Phytopathol. Plant Prot. 2008, 41: 243–260.
Zinedine A., Meca G., Mañes J., Font G. Further data on the occurrence
of Fusarium emerging mycotoxins enniatins (A, A1, B, B1), fusaproliferin and beauvericin in
raw cereals commercialized in Morocco. Food Control 2011, 22: 1–5.

334

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”

Effects of Nitrogen Fertilization on Productivity of Sugar Beet
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Abstract
In the experiment, set up in “split-plot” were evaluated effects of nitrogen fertilisation on yielding and
technological quality of sugar beet. To this end, various doses (0, 80, 120, 160 kg N⋅ha-1), forms (nitrate with
ammonium and amide with ammonium), and periods of application (pre-sowing or top dressing) of the nitrogen
fertilisers were used. Higher growth in root yield and technological sugar yield were recorded after the
application of the ammonium nitrate form. The highest root yield was recorded after the application of 160
kg·ha-1 (105.3 t·ha-1A similar dependence was observed in the biological and technological sugar yield. The
most favourable effect on the sucrose content, compared to the control, had the dose of 160 kg·ha -1, at which the
sucrose content was 18.27%. Increasing the nitrogen doses reduced the technological value of roots because of
the increase in the content of α-amino nitrogen and potassium and sodium cations.
Keywords: sugar beet, nitrogen, yield, sugar content, melassigenic substances

Wpływ nawożenia azotem na produkcyjność buraka cukrowego
Streszczenie
W doświadczeniu założonym metodą ,,split-plot’’ oceniano wpływ nawożenia azotem na produkcyjność buraka
cukrowego. W tym celu zastosowano różne dawki - 0, 80, 120, 160 kg N⋅ha-1, formy nawozów azotowych –
saletrzana z amonowa i amidową z amonową, a także termin ich stosowania – przedsiewnie lub pogłównie.
Wyższe przyrosty plonu korzeni oraz technologicznego plonu cukru odnotowano po zastosowaniu formy
saletrzanej z amonowa. Najwyższy plon korzeni odnotowano po zastosowaniu dawki 160 kg·ha-1 (105,3 t·ha-1)
i był to plon o 56,6 t·ha-1 wyższy w stosunku do kontroli, o 27,2 t·ha-1 w stosunku do dawki 80 kg·ha-1, oraz 39,1
t·ha-1 w stosunku do dawki 120 kg·ha-1. Podobną zależność odnotowano przy biologicznym i technologicznym
plonie cukru. Najkorzystniej na zawartość sacharozy w stosunku do kontroli oddziaływała dawka 160 kg·ha-1
przy której zawartość sacharozy wyniosła 18,27%. Zwiększanie dawek azotu pogarszało wartość technologiczną
korzeni przez wzrost zawartości azotu α-aminowego oraz kationów potasu i sodu.
Słowa kluczowe: burak cukrowy, azot, plon, zawartość cukru, melasotwory

1. Introduction
The ecologic and economic problems of crop production contribute to the search for
new solutions in the cultivation and fertilisation technology, in the context of reducing the
level of mineral fertilisation and improving the yield quality (Koch et al. 2009). The sugar
beet has the yielding potential of 70–80 t·ha-1, although the yields produced in Central Europe
are much lower. The primary causes of too low yields are insufficient soil abundance in basic
elements such as potassium, phosphorus and magnesium, as well as a fertilisation system
based on application of high doses of nitrogen fertilisers (Barłóg et al. 2010). The sugar beet
cultivation focuses on achieving high yields of appropriate technological quality. Qualitative
and quantitative parameters depend on many factors, e.g. a genotype of a variety, hygrothermal conditions during vegetation, as well as the cultivation technology. Among the factors
most significantly affecting the yielding and technological quality of sugar beet, also nitrogen
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fertilisation is mentioned (Bagherzadeh et al. 2014, Borówczak, Grześ 2002, Grzebisz, Barłóg
2002, Ouda 2002, Rajewski et al. 2008, Barłóg et al. 2010, Laufer et al. 2016).
One of the most significant issues in the sugar beet fertilisation is the availability of
essential nutrients throughout the whole vegetation time, in particular during critical growth
periods. Nitrogen is one of the most important nutrients. The technological progress in the
field of fertilisation with regard to the fertiliser types used, the period and dose of their
application, is the sine qua non for achieving a high yielding potential in sugar beet
cultivation (Barłóg et al. 2010). For this reason, in sugar beet cultivation, attention should be
paid to the efficiency of nitrogen fertilisation. Fertilising with this element can be applied both
before and after sowing. Application of nitrogen in these periods contributes to a better
utilisation and smaller losses of nitrogen in the soil (Märländer et al. 2003). The optimal doses
of nitrogen given in the literature are between 70 and 200 kg N∙ha-1, but too high doses may
contribute to the deterioration in the technological quality of the raw material (Wyszyński et
al.). It becomes also important to choose the right form of nitrogen, not only with regard to
proper nutrition of plants but also in order to reduce their losses and protect the environment
(Borówczak et al. 2007).
Due to the long vegetation time of sugar beet (180–190 days) and the introduced
normative acts on nitrogen fertilisation, the choice of appropriate form, dose, and period of
application of nitrogen becomes a key aspect. In order to demonstrate the influence of
fertilisation period, fertiliser type, and nitrogen dose, the effects of these factors on the
yielding and technological quality of sugar beets were analysed.

2. Material and methods
The experiment on the effect of nitrogen fertilisation on the productivity of sugar beet
was set up in “split-plot” design in four replications, and the analysed factors included: i –
fertilisation period (pre-sowing or top dressing), II – form of a fertiliser (nitrate + ammonium,
ammonium + amide), III – nitrogen dose (0, 80, 120, 160 kg·ha-1). The experiment was set up
in the Agricultural Experimental Unit of the Wrocław University of Environmental and Life
Sciences, on a slightly acidic soil of a good wheat suitability complex and quality class IIIb.
The content of assimilable nutrients was high and very high for potassium (14.9–
25.2 mg·100g-1 of soil) and magnesium (5.4–8.9 mg·100g-1 of soil), medium to high for
phosphorus (13–16.9 mg·100g-1 of soil), and low to medium for nitrogen (52–94 kg N·ha-1).
The experiment was carried out using the Tapir variety, sown in the first decade of April.
Before setting up the experiment, phosphorous-potassium fertilisers were sown, in doses of
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80 kg·ha-1 for P2O5 and 160 kg·ha-1 for K2O. The main criteria for evaluating the impact of
the analysed factors were root yield and technological quality of roots. The root yield was
determined from the area of 4 m2 of each experimental plot, while the parameters of
technological quality of roots – the content of sucrose, α-amino nitrogen, and potassium and
sodium cations – were determined on the Venema automatic line after harvesting the
experimental material in the BBCH 49 stage. The biological sugar yield was presented as the
product of two factors: root yield and sucrose content of roots. The technological yield of
sugar was calculated using the Reinfield’s formula (1997):

-1

Technological yield of sugar (t·ha ) =

Root yield (t·ha-1) × W
100%

where: W – technological sugar productivity; W = Pol – 0.343 (K+Na) – 0.094 N-NH2 –
0.29; Pol – percentage of sucrose; K, Na, N-NH2 – content expressed as mmol·100 g of pulp1

; 0.094 – experimental allowance; 0.29 – indeterminate losses allowance.

Weather conditions were conducive to the vegetation of sugar beet. During the vegetation, the
total precipitation was 426.5 mm, whereas the multi-annual precipitation was 359.5 mm. In
May, June and August, the precipitation was lower than the average multi-annual
precipitation by 27.2 mm, 7 mm, and 18.1 mm respectively. In April, the precipitation
exceeded the average multi-annual precipitation by 26.5 mm, in July by 33.1 mm, in
September by 20.4 mm, and in October by 39.1 mm. During the vegetation of sugar beets,
average temperatures in April, May, July and September were lower than the average multiannual temperature. The temperatures higher than the average multi-annual temperature were
recorded in June and August (Fig. 1).
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Figure 1. Temperature and monthly averages in 2017 and long-term averages.

In the statistical elaboration, the analysis of variance was used, and the smallest significant
variance with a confidence level of α = 0.05 was determined.

3. Results and discussion
Nitrogen is one of the minerals having a very strong impact on growth and yielding of
crops, especially on sugar beet (Sroller, Pulkrabek 1997, Etemadi 2000, Horn, Fürstenfeld
2001, Grzebisz, Barłóg 2002, Wyszyński et al. 2002, Kucińska et al. 2004, Borówczak et al.
2006, Borówczak et al. 2007, Bagherzadeh et al. 2014, Laufer et al. 2016). Its deficiency
leads to disturbances in many physiological processes, in which it plays a key role. Nitrogen
fertilisation is the factor which has the strongest impact not only on the size but also on the
quality of yields, since changes in yields and the technological value of roots caused by
nitrogen fertilisation determine the profitability of cultivation and yield of purified sugar. The
literature data indicate that sugar beets produce the best yield after the application of nitrogen
doses in the range of 70 to 200 kg N∙ha-1 (Wyszyński et al. 2002, Sroller, Pulkrabek 1997).
In the own experiment, sugar beet yielding was significantly altered by the form and dose of
the nitrogen applied (Tab.1.). Compared to amide and ammonium form, higher increases in
root yield and technological sugar yield were recorded after applying ammonium and nitrate
form. Root yield was significantly altered by the applied nitrogen dose. The most favourable
effect was observed in case of application of 160 kg·ha-1 (105.3 t·ha-1) – the yield was 56.6
t·ha-1 higher than in the control, 27.2 t·ha-1 higher than for application of 80 kg·ha-1, and 39.1
t·ha-1 higher than for application of 120 kg·ha-1.
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Table 1. Influence of nitrogen fertilization on the productivity of sugar beet
Roots yield
-1

Biological

Technological
-1

(t·ha )

sugar yield (t·ha )

sugar yield (t·ha-1)

Experience factors
Aplication

Presowing

79,6

14,5

12,7

time

Top dressing

79,3

14,4

12,6

LSD

n.s.

n.s.

n.s.

81,4

14,7

13,0

77,5

14,1

12,4

LSD

3,3

n.s.

0,6

Control

48,7

8,9

7,8

80

75,9

13,6

11,9

120

87,8

16,0

14,0

160

105,3

19,3

16,9

LSD

4,6

0,9

0,9

Fertilizer

Ammonim

form

nitrate
Amid
ammonium

Dose
-1

(kg·ha )

+

*d.n.- insignificant difference

A similar dependence have been proved by Prośba-Białczyk (2004). A similar
dependence was noted in the biological and technological yield of sugar. The application of
all three doses of nitrogen fertilisation contributed to the increase in the analysed parameters
compared to the control, and the analysed doses between each other. After application of: 80
kg N⋅ha-1, the biological sugar yield increased by 4.7 t·ha-1; 120 kg N⋅ha-1, it increased by 7.1
t·ha-1; and 160 kg N⋅ha-1, it increased by 10.40 t·ha-1 – compared to the control. Increasing the
nitrogen dose from 80 kg N⋅ha-1 to 120 kg N⋅ha-1 and 160 kg N⋅ha-1 also contributed to a
significant increase in the biological yield of sugar by 2.4 and 5.7 t·ha-1. After application of:
80 kg N⋅ha-1, the technological sugar yield increased by 4.1 t·ha-1; 120 kg N⋅ha-1, it increased
by 6.2 t·ha-1; and 160 kg N⋅ha-1, it increased by 9.1 t·ha-1 – compared to the non-fertilised
plants. Increasing the nitrogen dose from 80 kg N⋅ha-1 to 120 kg N⋅ha-1 and 160 kg N⋅ha-1 also
contributed to a significant increase in the technological yield of sugar by 2.1 and 5.0 t·ha-1.
The research of Bagherzadeh et al. (2014) indicates significant increase in the root yields after
application of 90, 135, 180 and 225 kg N⋅ha-1. However, in the experiments conducted by
Borówczak et al. (2006), the highest increases in root yield in relation to non-fertilised plants
were recorded after applying the dose of 150 kg·ha-1. In the research of Borówczak and Grześ
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(2002) on the sugar beet cultivation in sprinkling conditions, the nitrogen doses of 200 kg
N⋅ha-1 contributed to an increase in root yield. In her research on the influence of nitrogenpotassium fertilisation on chards, also Dzida (2004) noted a yield increase after application of
higher doses of nitrogen fertilisation. In the experiments conducted by Kucińska et al. (2004),
the root yields increased along with the nitrogen doses, and after application of 60–180 kg
N⋅ha-1, the root yields increased by 38.18%-65.70% compared to non-fertilised plants (Tab. 1)
The research to date shows a deterioration in the technological value of roots as the
nitrogen doses increase. This is usually demonstrated by a reduction of sugar content and an
increase in the content of the so-called technologically harmful components (α-amino
nitrogen, sodium and potassium cations) – components hindering the extraction of sugar
during the processing and increasing its loss in molasses (Leilah et al. 2005, Borówczak et. al.
2006). In the own research, the content of sucrose and melassigenic substances was
significantly altered only by the dose of nitrogen fertilisation (Tab. 2).
Table 2. Influence of nitrogen fertilization on the technological quality of roots
Sucrose

α-amino

acid
-1

N

Potassium cations
-1

Sodium

cations
-1

content (%)

(mmol·kg pulp)

(mmol·kg pulp)

(mmol·kg pulp)

Experience factors
Aplication

Presowing

18,17

18,60

48,31

3,0

time

Top dressing

18,11

18,88

47,71

2,93

LSD

d.n.

d.n.

d.n.

d.n.

18,07

19,18

47,21

2,84

18,21

18,30

48,80

3,09

LSD

d.n.

d.n.

d.n.

d.n.

Dose

Control

17,91

16,10

46,73

2,80

(kg·ha-1)

80

18,19

17,50

47,51

2,81

120

18,20

19,95

48,17

3,04

160

18,27

21,41

49,62

3,21

LSD

0,3

2,81

2,70

0,38

Fertilizer

Ammonim

form

nitrate
Amid

+

ammonium

*d.n.- insignificant difference

The sucrose content increased along with the increase of nitrogen fertilisation dose
(Tab.2.). The most favourable effect, as compared to the control, had the dose of 160 kg·ha -1,
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at which the sucrose content was 18.27%. A similar dependence was demonstrated by Leilah
et al. 2005, where the increase of nitrogen dose from 150 kg·ha-1 to 200 kg·ha-1 contributed to
a 4.99-7.53% increase in the sucrose content. However, in the research of Horn and
Fürstenfeld (2001), and Bagherzadeh et al. (2014), under the influence of increasing nitrogen
fertilisation doses, the sucrose content decreased. Borówczak et al. (2006) demonstrated that
increasing of nitrogen doses resulted in a reduction in sugar content. Compared to an object
without nitrogen and a dose of 60 kg N·ha-1, a dose of 100 kg N·ha-1 reduced the sugar
content by 0.46% and 0.23% respectively.
Increasing the nitrogen doses in own research contributed to an increase in the content
of melassigenic substances in sugar beet roots. Application of 120 and 160 kg N·ha-1
significantly altered the content of α-amino nitrogen. The increase of this parameter compared
to the control was, respectively, 3.85 and 5.31 mmol·kg-1 of pulp, and 3.91 mmol·kg-1 of pulp
after application of 160 kg N·ha-1 compared to 120 kg N·ha-1 (Tab.3). Many authors –
Moraghan et al. (2003), Morris et al. (2009) and Koga, Tsuji (2009) – indicate that the
nitrogen fertilisation to the greatest extent determines the increase of α-amino nitrogen in the
roots. The content of sodium cations was also determined by the dose of nitrogen fertilisation
(Tab.2.). Application of 160 kg N·ha-1, compared to non-fertilised plants and the dose of 80
kg N·ha-1, contributed to the increase in the content of this melassigenic substance. An
increase in the content of potassium cations was also noted after the application of the highest
dose of nitrogen compared to non-fertilised plants. In the research of Borówczak et al. 2006,
the content of α-amino nitrogen and sodium also increased along with the nitrogen doses.
Also in the research of Mehran Salami, Samad Saadat (2013), the increase in nitrogen dose
from 143 kg N⋅ha-1 to 285 kg N⋅ha-1 contributed to an increase in harmful nitrogen content by
approximately 3.61 to 4.75 mmol·kg-1 pulp.
4. Conclusion
The sugar beet yielding was significantly altered by the form and dose of the nitrogen
applied. Higher increases in root yield and technological sugar yield were recorded after
applying ammonium and nitrate form.
The highest root yield, as well as biological and technological sugar yield, were
achieved after application of the 160 kg N⋅ha-1 dose.
The sucrose content increased along with the increase of nitrogen fertilisation dose.
The most favourable effect, as compared to the control, had the dose of 160 kg·ha-1, at which
the sucrose content was 18.27%.
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The application of the 120 and 160 kg N⋅ha-1 doses contributed to an increase in the αamino nitrogen content, while the dose of 160 kg N⋅ha-1 contributed to an increase in the
content of potassium and sodium cations.
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Ocena produkcyjnych efektów stosowania różnego rodzaju środków
wapnujących w uprawie żyta ozimego2
Ryszard Winiarski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
Ryszard Winiarski: rwin@iung.pulawy.pl
Streszczenie
W doświadczeniu testowano działanie wybranych środków wapnujących (kreda, wapno węglanowe, wapno
tlenkowe (60% CaO), wapno węglanowe-magnezowe, wapno tlenkowe-magnezowe, wapno posodowe, gips,
wapno defekacyjne) stosowanych w dawce 0,5 i 1,0 dawki optymalnej, odpowiednio: 1,75 i 3,5 t CaO/ ha, na tle
obiektu kontrolnego (bez wapnowania ze standardowym nawożeniem NPK. W przeprowadzonych
doświadczeniach zaobserwowano istotną reakcję plonową na nawożenie wapniem rzędu 28,3%. Najwyższy plon
produkcyjny ziarna żyta w doświadczeniu uzyskano po zastosowaniu kredy i był on 9,4% wyższy w odniesieniu
do pozostałych obiektów na których zastosowano wapnowanie. Potwierdzone statystycznie różnice w plonie
ziarna były najwyższe miedzy kredą i wapnem tlenkowym bądź kredą i gipsem. Zwiększenie dawki wapnia w
nawożeniu powodowało istotny 4,6% wzrost plonu ziarna żyta.
Słowa kluczowe: środki wapnujące, dawki wapna, plon ziarna

Evaluation of the production effects of using different types of liming agents
in winter rye cultivation
Summary
The experiment tested the effects of selected liming agents (chalk, carbonate lime, oxide lime of 60% CaO,
carbonate magnesium lime, oxide magnesium lime, post-sodium lime, gypsum, defecation lime) used at the dose
of 0.5 and 1.0 of the optimum dose, amounting to 1.75 and 3.5 t CaO/ha, respectively. The control was a
treatment without liming, with standard NPK fertilization. In the conducted experiments, a significant yield
response (28.3% increase) to calcium fertilization was observed. The highest production yield of rye grain was
obtained after the application of chalk, being by 9.4% higher compared to other plants onto which liming was
applied. The statistically confirmed differences in grain yield were the highest between chalk and oxide lime,
and chalk and gypsum. Increasing the calcium dose in the fertilizer caused a significant increase (by 4.6%) in the
rye grain yield.
keywords: liming agents, lime doses, grain yield

1. Wstęp
Ponad 90% obszaru Polski zajmują gleby wytworzone ze skał osadowych, głównie
okruchowych luźnych przyniesionych przez lodowce ze Skandynawii (Boguszewski 1980,
Filipek 2001, Filipek i Fotyma 2006, Filipek i Skowrońska 2013, Fotyma i Zięba 1988,
Jadczyszyn 2012, Jadczyszyn i Ochal 2013, Krasowicz i in. 2009, Ochal 2012, Ochal 2014).
W związku z tym, większość naszych gleb z natury jest silnie lub umiarkowanie zakwaszona,
o małej zdolności zatrzymywania wody i składników pokarmowych oraz niskiej zawartości
substancji organicznej (Boguszewski 1980, Filipek 2001, Filipek i Skowrońska 2013, Fotyma
i Zięba 1988). Nakładają się na to także procesy antropogenicznego zakwaszania, a jednym z
ważniejszych jest działalność przemysłu w wyniku której następuje emisja związków SO2 ,
2

Opracowanie wykonano w ramach zadania 1.6 w programie wieloletnim IUNG-PIB
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NOx i NH3 (Filipek 2005, Filipek i Skowrońska 2013). Antropogeniczna emisja tlenków
azotu pochodzi prawie wyłącznie ze spalania surowców energetycznych, głównie węgla
i pochodnych ropy naftowej (Filipek 2001, Filipek i Skowrońska 2013).
Odczyn gleb jest podstawowym i najłatwiej mierzalnym wskaźnikiem ich jakości, a
wartości pHKCl <4,5 wskazują na niebezpieczeństwo degradacji środowiska glebowego
(Filipek 2001, Filipek i Skowrońska 2013, Fotyma i Zięba 1988, Grzebisz i in. 2006, Lipiński
2005, Ochal 2012). Według Grzebisza i in. (2013) pierwotnym skutkiem środowiskowym
zakwaszenia gleb jest redukcja (zmniejszenie wielkości) systemu korzeniowego, mająca
charakter przestrzenny, a prowadząca do dysfunkcji rośliny w całym profilu glebowym.
W konsekwencji prowadzi to do zwiększonego wymycia azotanów, chlorków i siarczanów
oraz do braku możliwości pobierania kationów, głównie wapnia i magnezu, w ilościach
niezbędnych do prawidłowego pobierania, wzrostu i rozwoju roślin oraz gospodarki azotem.
Jest to szczególnie niebezpieczne w warunkach utrzymujących się od wielu lat w Polsce
niekorzystnych relacji pomiędzy N:P:K w stosowanych nawozach mineralnych na niekorzyść
fosforu i potasu (Kopiński 2017).
W celu przeciwdziałania zakwaszeniu i jego negatywnym skutkom w środowisku
należałoby stosować na szeroką skalę nawozy zawierające związki wapnia lub wapnia
i magnezu (środki wapnujące, wapna nawozowe) (Filipek 2001, Filipek i Skowrońska 2013,
Fotyma i Zięba 1988, Grzebisz i in. 2005, Igras i in. 2010). Wapnowanie jest ważnym
zabiegiem zarówno agrotechnicznym, jak i środowiskowym, o wielostronnym wpływie na
właściwości fizyczne, fizykochemiczne i biologiczne gleby. Sprzyja zwiększeniu aktywności
mikrobiologicznej środowiska glebowego, aktywizacji procesów mineralizacji, zwiększeniu
dostępności i efektywności wielu składników mineralnych. Wapnowanie poprzez wpływ na
zmniejszenie rozpuszczalności soli metali ciężkich jest również czynnikiem ograniczającym
ich przemieszczanie w łańcuchu troficznym (Goulding i Blake 1998, Grzebisz i in. 2006,
Grzebisz i in. 2013).
Celem niniejszego opracowania było określenie wpływu wybranych środków
wapnujących na plon ziarna żyta ozimego.
2. Materiał i metody
W sezonie wegetacyjnym 2015-16 przeprowadzono doświadczenie polowe z
zastosowaniem wybranych środków wapnujących. Doświadczenie zlokalizowane było w
gospodarstwie rolnym w miejscowości Osobne (woj. podlaskie).

346

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Doświadczenie

założono

na

glebie

brunatnej

wyługowanej

o

składzie

granulometrycznym piasków słabo gliniastych pylastych zawierającej od 6 do 10% części
spławianych, należącej do kompleksu żytniego dobrego o odczynie pH KCl 4,2. Zasobność
gleby w fosfor, potas i magnez została podana w mg formy tlenkowej na 100 g gleby
i wynosiła odpowiednio P2O5 – 10,7; K2O – 6,9; Mg – 1,4 co wskazuje, że gleba
charakteryzowała się średnią zasobnością w fosfor, niską zasobnością w potas, oraz bardzo
niską zasobnością w magnez. Dodatkowo gleba cechowała się uregulowanymi warunkami
wodnymi i dobrym stanem agrotechnicznym pola.
W doświadczeniu testowano działanie wybranych środków wapnujących (kreda,
wapno węglanowe, wapno tlenkowe (60% CaO), wapno węglanowe-magnezowe, wapno
tlenkowe-magnezowe, wapno posodowe, gips, wapno defekacyjne) stosowanych w dawce 0,5
i 1,0 dawki optymalnej, co stanowiło odpowiednio: 1,75 i 3,5 t CaO/ha, na tle obiektu
kontrolnego bez wapnowania ze standardowym nawożeniem NPK. Powierzchnia poletek do
zbioru wynosiła 480 m2 (80 m długości i 6 m szerokości).
W zebranym materiale roślinnym określono plon suchej masy ziarna żyta.
Wyniki badań opracowano metodą analizy wariancji (ANOVA), z wykorzystaniem
programu statystycznego Statistica 10. Istotność różnic określono stosując test Tukey’a przy
poziomie istotności  = 0,05.

3. Wyniki
Przebieg warunków pogodowych
Warunki pogodowe w sezonie wegetacyjnym 2015-16 były na ogół sprzyjające dla
wzrostu i rozwoju żyta. Suma opadów we wrześniu i październiku wyniosła zaledwie około
połowy normy wieloletniej mimo to żyto zasiano w glebę dostatecznie uwilgotnioną.
Ochłodzenie z przymrozkami jakie wystąpiło na początku października spowodowało że
wschody żyta nastąpiły dopiero w końcu II dekady miesiąca. Wegetacja trwała do końca roku
czemu sprzyjały ciepłe dni z temperaturą (8-10 oC) bez przymrozków jakie utrzymywały się
przez pierwsze dwie dekady grudnia. Rośliny weszły w spoczynek zimowy w dobrej
kondycji.
Na przełomie grudnia i stycznia nastąpił raptowny spadek temperatury do - 22º C,
jednak te warunki pogodowe nie miału większego wpływu na przezimowanie roślin żyta
ozimego. Wegetacja ruszyła w drugiej połowie III dekady marca kiedy nastąpiło ocieplenie
do ok. 10 oC. W kwietniu warunki pogodowe sprzyjały wegetacji żyta. Od i dekady maja
rośliny zaczęły odczuwać niedobór wody, gdyż opady występowały tylko sporadycznie. W III
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dekadzie maja upalna pogoda z temperaturą 25-280C spowodowała pierwsze objawy suszy na
glebach lekkich, które pogłębiały się do II dekady czerwca. Krótkotrwała poprawa
uwilgotnienia w II połowie czerwca nie poprawiła sytuacji na polach. Niedobór opadów w
końcu czerwca miał wpływ na obniżkę plonów szczególnie zbóż ozimych, które w tym
okresie potrzebują dużo wody ze względu na intensywny wzrost i kształtowanie ziarna, ale
pomimo tego żyto pozostawało w dobrej kondycji.
Rozkład opadów oraz sumy temperatur w sezonie wegetacyjnym 2015/16 przedstawiono na
wykresach 1 i 2.

Rys. 1. Rozkład opadów w sezonie wegetacyjnym 2015/16 na tle wielolecia

Rys. 2. Rozkład temperatur w sezonie wegetacyjnym 2015/16 na tle wielolecia

Plon ziarna
W doświadczeniu wystąpiła istotna reakcja na nawożenie wapniem. Plon ziarna na
obiekcie kontrolnym (K) wynosił 3,29 t/ha. Plony ziarna na obiektach nawożonych wapnem
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nawozowym (A, B, C, D, E, F, G, H) w obrębie 1-szej dawki wahały się w granicach 3,584,52 t/ha zaś w obrębie drugiej dawki wapnia w zakresie 3,73-4,60 t/ha (rys. 3). Plon ziarna z
obiektu kontrolnego był blisko 1 t/ha niższy niż z obiektów nawozowych.
Plon ziarna uzyskany na obiekcie kontrolnym różnił się istotnie od plonu z obiektów
nawozowych a najbardziej w odniesieniu do kredy (A) ponieważ na tym obiekcie uzyskano
najwyższy plon ziarna (4,52 i 4,60 t/ha). Stwierdzono istotne różnice w plonie ziarna w
przypadku większości porównywanych obiektów nawozowych, najwyższe między kredą
i wapnem tlenkowym (C) oraz kredą i gipsem (G).
Typ w apna naw ozow ego; Oczekiw ane średnie brzegow e
Bieżący efekt: F(8, 54)=167,33, p=0,0000
Dekompozycja efektyw nych hipotez
Pionow e słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
4,8
4,6
4,4

Plon ziarna t/ha

4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
A

B

C

D

E

F

G

H

K

Typ w apna naw ozow ego

Rys. 3. Wpływ wybranych typów wapna nawozowego na plon ziarna żyta
A – kreda
B – wapno węglanowe
C - wapno tlenkowe
D – wapno węglanowe-magnezowe
E – wapno tlenkowe-magnezowe
F – wapno posodowe
G - gips
H – wapno defekacyjne
K – kontrola, nie stosowano wapnowania

Różnice w plonie ziarna żyta uzyskane pod wpływem wzrastającej dawki okazały się
statystycznie istotne (rys. 4).

349

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Daw ka w apna w kg CaO/ha; Oczekiw ane średnie brzegow e
Bieżący efekt: F(1, 54)=43,546, p=,00000
Dekompozycja efektyw nych hipotez
Pionow e słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
4,30
4,25

Plon ziarna t/ha

4,20
4,15
4,10
4,05
4,00
3,95
1750

3500

Daw ka w apna w kg CaO/ha

Rys. 4. Wpływ dawek wapna na plon ziarna żyta

Interakcja stanowiąca porównanie obiektów w obrębie dawki wapnia była istotna w
większości analizowanych przypadków, najwyższa miedzy wapnem węglanowym (B)
i wapnem tlenkowym przy niższej dawce wapnia oraz między kredą i gipsem przy wyższej
dawce wapnia.
Interakcja stanowiąca porównanie obiektów pod kątem wzrastającej dawki wapnia
była istotna w połowie rozpatrywanych przypadków, najwyższa przy wapnie węglanowymmagnezowym (D) (rys. 5).
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Typ w apna naw ozow ego*Daw ka w apna w kg CaO/ha; Oczekiw ane średnie brzegow e
Bieżący ef ekt: F(8, 54)=2,8091, p=,01117
Dekompozycja ef ektyw nych hipotez
Pionow e słupki oznaczają 0,95 przedziały uf ności
5,0
4,8
4,6

Plon ziarna t/ha

4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
Daw ka w apna w kg CaO/ha
1750
Daw ka w apna w kg CaO/ha
3500

2,8
A

B

C

D

E

F

G

H

K

Typ w apna naw ozow ego

Rys. 5. Wpływ typów i dawek wapna na plon ziarna żyta

4. Dyskusja
W badaniach własnych zastosowano przedsiewnie dawki wapnia 1,75 i 3,5 t CaO/ ha z
których dawka wyższa odpowiadała dawce optymalnej ekonomicznie według zaleceń na
gleby lekkie (Jadczyszyn i in. 2013). W tym przypadku dawki wapnia zastosowane na glebę
lekką, o zawartości części spławianych od 6 do 10% i odczynie pHKCl 4,2 na której
przeprowadzono doświadczenie przy założeniu że kwasowość hydrolityczna (Hh) 0,5 dla tej
grupy gleb tj. o zawartości części spławianych <10% i odczynie pHKCl 4,5, która odpowiada
dawce 1,5 t CaO/ha (Boguszewski 1980) oscylowały po zaokrągleniu między 0,6 – 1,2 Hh
(tab. 1).
Tabela 1. Dawki wapnia w przeliczeniu na CaO (t/ha) obliczone według średniej kwasowości hydrolitycznej (na
gleby lekkie wg 0,5 Hh, średnie – wg 0,75 Hh)
Grupy gleb wg składu

Zawartość

części

Dawki CaO w zależności od pH

mechanicznego

spławianych (%)

4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

lekkie

<10

1,5

1,0

0,8

średnie

11-35

2,5

2,0

1,5

W badaniach własnych plon ziarna na obiekcie kontrolnym bez nawożenia wapniem
wyniósł 3,29 t/ha. Uzyskany plon ziarna był 0,23 t/ha wyższy od oszacowanego przez Fotymę
i Ziębę (1988) na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych z żytem w latach 1978351
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1981 na glebie lekkiej, w których uogólniono dane dotyczące kategorii agronomicznej i pH
gleby. Jednocześnie wynik uzyskany w badaniach własnych na obiekcie kontrolnym był 0,65
t/ha wyższy od uzyskanego przez Jaśkowskiego (1971) w krótkoterminowych, 3 letnich
badaniach prowadzonych na glebie lekkiej o pH<5,5, który został sporządzony na podstawie
145 doświadczeń. Identyczny, o 0,65 t/ha wyższy wynik na korzyść badań własnych uzyskał
autor konfrontując swoje wyniki z przytaczanymi przez Kalembasę i Żądełka (1998), które
prowadzone były na glebie lekkiej (piasek gliniasty mocny) w latach 1987-89. Podobną, (o
0,67 t/ha) zwyżkę plonu ziarna żyta uzyskał autor porównując badania własne z wynikami
doświadczeń Mercika i in. (1978) pochodzącymi z lat 1973-75, które zostały przeprowadzone
na glebie średniej (glina lekka).
Wprowadzenie wapnia w dawce 1,75 t CaO/ha w omawianych badaniach własnych
spowodowało wzrost plonu ziarna żyta o 0,87 t/ha w odniesieniu do obiektu kontrolnego bez
wapnowania. Przyrost plonu uzyskany przez autora okazał się wyraźnie wyższy od
stwierdzonego przez Fotymę i Ziębę (1988). Zastosowali oni dawkę wapnia wg 0,5 Hh
odpowiadającą 1,5 t CaO/ha, przy wapnowaniu koniecznym na glebie lekkiej o odczynie pH
4,5 i odnotowali zwyżkę plonu ziarna żyta w wysokości 0,15 t/ha. Wyniki badań własnych
były także zdecydowanie wyższe od uzyskanych przez Mercika i in. (1978) na glebie średniej
o zawartości części spławianych 17%, po zastosowaniu przedsiewnej dawki wapnia 1,6 t
CaO/ha, którzy odnotowali w stosunku do kontroli wyjątkowo niewielki wzrost plonu ziarna
żyta, rzędu 0,03 t/ha. Podobną tendencję obserwowano analizując plony ziarna żyta po
zastosowaniu wapna niezawierającego magnezu oraz zawierającego magnez. Wykorzystując
ten podział, w badaniach własnych zwapnowano glebę dawką 1,75 t CaO/ha, co zwiększyło
plon ziarna żyta odpowiednio o 0,78 i 0,87 t/ha. Natomiast wyniki przytoczone przez
Jaśkowskiego (1971), wskazują że wprowadzenie dawki wapnia wg 0,5 Hh odpowiadającej
0,8-1,5 CaO t/ha na glebie lekkiej przy pH<5,5 dla wapna i wapna magnezowego
powodowało zwyżkę plonu ziarna żyta jedynie o 0,16 i 0,24 t/ha. W omawianych badaniach
własnych wprowadzenie wapnia w dawce 3,5 t CaO/ha w postaci kredy oraz azotu w dawce
90 kg N/ha spowodowało wzrost plonu ziarna żyta o 1,03 t/ha w odniesieniu do obiektu
kontrolnego bez wapnowania. Uzyskany wynik okazał się o 0,16 t/ha wyższy niż otrzymany
przez Kalembasę i Żądełka (1998) po zastosowaniu dawki wapnia wg 1 Hh odpowiadającej
1,6-3,0 t CaO/ha, w zależności od potrzeb wapnowania, również w postaci kredy przy
proporcjonalnej z własnymi dawce azotu. W badaniach własnych zostały potwierdzone
istotne różnice w plonie ziarna między obiektami wapnowanymi i kontrolą czego nie
potwierdzono w wynikach uzyskanych przez Kalembasę i Żądełka (1998).
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W omawianych badaniach po zastosowaniu dawki wapnia 1,75 t CaO/ha uzyskano
plon ziarna żyta w wysokości 4,16 t/ha, który okazał się o 0,95 t/ha wyższy od opisanego
przez Fotymę i Ziębę (1988) po zastosowaniu dawki wapnia odpowiadającej 1,5 t CaO/ha na
glebie lekkiej oraz o 0,17 t/ha wyższy od stwierdzonego przez Mercika i in. (1983) po
zastosowaniu 1,6 t CaO/ha na glebie średniej. Plony ziarna żyta w badaniach własnych po
zastosowaniu wapna niezawierającego oraz zawierającego magnez dla dawki 1,75 t CaO/ha
wynosiły odpowiednio 4,07 i 4,16 t/ha. Okazały się one o 1,27 i 1,28 t/ha wyższe od
uzyskanych przez Jaśkowskiego (1971) dla dawki odpowiadającej 0,8-1,5 CaO t/ha przy
porównywalnych rodzajach wapna. W przypadku wyższej dawki wapnia zastosowanej w
badaniach własnych (tj. 3,5 t CaO/ha), wprowadzanej w postaci kredy uzyskano plon ziarna
żyta w wysokości 4,60 t/ha, który okazał się blisko 0,7 t/ha wyższy od uzyskanego przez
Kalembasę i Żądełka (1998) dla dawki odpowiadającej 1,6-3,0 t CaO/ha po zastosowaniu
identycznego rodzaju wapna nawozowego. W badaniach własnych potwierdzono istotne
różnice w plonie ziarna żyta w większości porównywanych obiektów nawozowych, przy
czym najwyższe wystąpiły między kredą i wapnem tlenkowym oraz kredą i gipsem. Wyniki
te są zgodne z doniesieniami literatury krajowej dotyczącymi badań związanych z
wapnowaniem żyta. Według tych badań żyto podobnie jak owies i ziemniak jest rośliną o
mniejszej wrażliwości na odczyn gleby, reaguje mniejszymi zwyżkami plonu niż rośliny
wrażliwe, jak pszenica, jęczmień czy burak, niemniej zwyżki jego plonu są również istotne po
zastosowaniu wapnowania (Boguszewski i Gajek 1975).
Wzrost dawki wapnia z 1,75 do 3,5 t CaO/ha zastosowany w badaniach własnych przy
pH 4,2 i wapnowaniu koniecznym gleby spowodował wzrost plonu ziarna żyta o 0,15 t/ha (z
4,16 na 4,31 t/ha). Wyniki te są zbliżone do zawartych w opracowaniu Fotymy i Zięby (1988)
według którego wzrost dawki wapnia z 0,5 do 1 Hh odpowiadającej zwyżce z 1,5 do 3,0 t
CaO/ha powodował wzrost plonu ziarna żyta o 0,14 t/ha, przy porównywalnych potrzebach
wapnowania oraz o 0,10 t/ha bez uwzględniania potrzeb wapnowania. Wyniki badań
własnych znajdują potwierdzenie w krajowym przeglądzie piśmiennictwa donoszącym o
niewielkim dodatnim efekcie plonowym spowodowanym wzrostem dawki wapna w
nawożeniu.

Świadczy o tym

interpretacja

wyników z

doświadczeń wieloletnich

prowadzonych w Osinach i Żelisławkach opracowana w 1977 r. przez Boguszewskiego i in.
po wzroście dawki wapnia z 0,5 do 1 Hh odpowiadającej 1,5-3,0 t CaO dla wapnowania
koniecznego przy pH 4,5 na glebie lekkiej, która jest zbieżna z wynikami w badań autora. W
omawianych badaniach wykorzystujących szeroki wybór rodzajów wapna nawozowego
niezawierających jak i zawierających magnez wzrost dawki wapnia z 1,75 do 3,5 t CaO/ha
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spowodował wzrost plonu ziarna żyta o 3,6%. Przytoczone wyżej wyniki są niższe od
opisanych przez Boguszewskiego i Gajka (1975) na podstawie dwuletnich doświadczeń
przeprowadzonych

na

różnych

glebach,

przeważnie

lżejszych

o

pH<5,5,

przy

porównywalnym asortymencie wapna, według których po wzroście dawki z 0,5 do 1 Hh
odpowiadającej 1,6-3,0 t CaO zwyżka plonu ziarna powinna wynieść około 20%. Powodem
zaistniałej rozbieżności w uzyskanych wynikach może być krótkotrwały okres badań jak
również fakt, że w badaniach własnych zastosowano dawkę wapnia przekraczającą 1 Hh (3,0
t CaO dla wapnowania koniecznego), która wg badań wieloletnich prowadzonych w Osinach
(Boguszewski i in. 1977) powoduje spadek plonu żyta. W badaniach autora wzrost dawki
wapnia z 1,75 do 3,5 t CaO/ha spowodował istotny wzrost plonu ziarna żyta co mimo małej
wrażliwości rośliny na kwaśny odczyn gleby znajduje potwierdzenie w polskiej literaturze z
zakresu omawianego tematu (Boguszewski i Gajek 1975).

5. Wnioski
1. W przeprowadzonych doświadczeniach zaobserwowano istotną reakcję plonową na
nawożenie wapniem rzędu 28,3%.
2. Najwyższy plon produkcyjny ziarna żyta w doświadczeniu uzyskano po zastosowaniu
kredy i był on 9,4% wyższy w odniesieniu do pozostałych obiektów na których
zastosowano wapnowanie. Najwyższe potwierdzone statystycznie różnice w plonie
ziarna uzyskano miedzy kredą i wapnem tlenkowym bądź kredą i gipsem.
3. Zwiększenie dawki wapnia w nawożeniu powodowało istotny (4,6%) wzrost plonu
ziarna żyta.
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Dagmara Migut
Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Uniwersytet Rzeszowski
Józef Gorzelany: gorzelan@univ.rzeszow.pl
Streszczenie
Osiągnięcie pożądanego plonu o dobrej jakości wymaga pełnego zaspokojenia potrzeb pokarmowych roślin
uprawnych. Należy zapewnić odpowiednią ilość wszystkich niezbędnych składników: makroi mikroelementów. Makroelementy (N, P, K, Mg, S) które pełnią rolę budulcową wymagane są w znacznych
ilościach. W odróżnieniu od makroelementów, mikroelementy potrzebne są w mniejszych ilościach.
Mikroskładniki biorą m.in. udział w aktywacji enzymów niezbędnych w reakcjach biochemicznych, np.
fotosyntezie i biosyntezie białek. Przy niedoborze mikroelementów następuje ograniczenie tempa tych procesów
lub ich całkowite zahamowanie, co skutkuje niedorozwojem roślin i pogorszeniem plonu. Do podstawowych
mikroelementów niezbędnych dla roślin zalicza się bor (B), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn) i molibden
(Mo). Celem niniejszej pracy było przedstawienie wpływu nawożenia, nawozami mikroskładnikowymi
Dr Green Zboża na plon pszenicy ozimej, która była wysiana w opóźnionym terminie. Największy plon
uzyskano w wariancie Dr Green Zboża + Dr Green Quality tj. 10,3 t·ha -1. Zaś średni plon z poletek nawożonych
nawozami Dr Green wynosił 9,98 t·ha-1.
Słowa kluczowe:mikroelementy, Dr Green, pszenica ozima

Effect of fertilization with microelement fertilizers Dr Green Zboża on yield
of winter wheat
Summary
Achieving the desired yield of good quality requires full satisfaction of the nutrient requirements of the crop.
Provide adequate amounts of all necessary ingredients: macronutrients and micronutrients. Macroelements (N, P,
K, Mg, S) which play a role as building blocks are required in significant amounts. Unlike macroelements,
micronutrients are needed in smaller amounts. Micronutrients take participation in the activation of enzymes
necessary for biochemical reactions, eg photosynthesis and protein biosynthesis.Micronutrient deficiency results
in a reduction of the rate of these processes or their complete inhibition, resulting in plant underdevelopment and
deterioration of yield. Boron (B), copper (Cu), zinc (Zn), manganese (Mn) and molybdenum (Mo) are the basic
microelements required for plants. The purpose of this work was to present the effect of fertilization,
micronutrient fertilizers Dr Green Zboża on wheat yield, which was seeded at a late date. The greatest yield was
obtained in the variant Dr Green Zboża + Dr Green Quality ie.10.3 t·ha-1. And the average yield of plots
fertilized with Dr Green fertilizers was 9.98 t·ha-1.
Keywords: microelements, Dr Green, winter wheat

1. Wstęp
W produkcji rolniczej uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości jest uwarunkowane
nie tylko dobrym zaopatrzeniem rośliny uprawnej w makroelementy, ale również pokryciem
jej zapotrzebowania na mikroelementy. Decydują one bowiem o efektywnym wykorzystaniu
azotu, fosforu i pozostałych makroskładników w tworzeniu biomasy. Mikroelementy jako
składniki lub aktywatory enzymów uczestniczą w wielu reakcjach metabolicznych oraz
spełniają bardzo ważne funkcje fizjologiczne w roślinie (Mazur 2000, Kozera i in. 2006).
Efekty stosowania mikroskładników nie zawsze są widoczne w postaci opłacalnej zwyżki
plonów. Nie wchodzą one w skład związków budulcowych w odróżnieniu od
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makroskładników, lecz pełnią funkcje w procesach metabolicznych w roślinie, w każdej fazie
jej rozwoju (Nowak i in. 2007). Mikroskładniki są na ogół katalizatorami wielu procesów
enzymatycznych. Do grupy enzymów włączonych w metabolizm azotowy zalicza się
nitrogenazę

(Fe,

Mo),

reduktazę

azotanową

(Mo)

oraz

koenzym

dezoksyadenozylokobalaminę (Co). Działanie określonego mikroskładnika w wymienionych
przypadkach jest specyficzne i nie da się go zastąpić żadnym innym składnikiem. Warunkiem
prawidłowego oddziaływania mikroelementów na metabolizm rośliny jest odpowiednia ich
zawartość w komórkach i tkankach. Jednak pierwszorzędną rolę w metabolizmie roślin
odgrywa nie bezwzględna ich zawartość, a wzajemne proporcje poszczególnych składników
m.in.

makro

i mikroelementów

(Majcherczak

i in.

2006).

Plonotwórcze

działanie

mikroskładników ujawnia się w sytuacji skrajnego ich niedoboru oraz wysokiego poziomu
produkcji. Niedobór mikroelementów może zaburzyć istotne procesy życiowe roślin, a
wprowadzone makroelementy w nawozach nie będą mogły być pobrane przez rośliny
i wykorzystane w dostateczny sposób. Ponadto system korzeniowy roślin nie zawsze jest na
tyle sprawny, aby dostarczyć odpowiednią ilość składników w krytycznych fazach wzrostu.
Rośliny uprawne bardzo często doświadczają stanu niedoboru mikroskładników, co wynika z
bardzo ograniczonej ich ruchliwości w glebie, będącej pod kontrolą szeregu składników gleby
(materia organiczna, związki żelaza i glinu, węglany), lecz zasadniczo kontrolowana jest
przez odczyn gleby. Wzrost pH powyżej 5,0 prowadzi do silnego spadku zawartości ilości
manganu i cynku. Zawartość boru a zwłaszcza chloru w małym stopniu zmienia się pod
wpływem pH. Stąd tak istotne jest badanie pH oraz zasobności gleby, co powinno mieć
miejsce zwłaszcza w gospodarstwach, w których nie stosuje się nawożenia organicznego
(Gondek 2009). Tam, jeśli zaopatruje się rośliny w podstawowe makroskładniki w postaci
nawozów mineralnych, nie można zapomnieć o mikroelementach. Dlatego w intensywnej
technologii uprawy, która jest nastawiona na wysokie plony, stosuje się profilaktyczne
nawożenie mikroelementowe, nieprzekraczające 50% zapotrzebowania roślin. Nawożąc
dolistnie, wprowadza się małe dawki mikroelementów, które roślina jest w stanie pobrać
jednorazowo. Najbardziej efektywne pod względem plonotwórczym jest dokarmianie w
okresach intensywnego tworzenia się biomasy oraz organów generatywnych (z pominięciem
okresu kwitnienia). Zabiegi powinno wykonywać się 2-3-krotnie w okresie wegetacji właśnie,
ze względu na małe dawki mikroskładników podczas jednego zabiegu. Konieczne jest
nawożenie mikroelementami, jeśli bilans wskazuje uzupełnienie braków lub na roślinach
występują objawy niedoborów składników (Knapowski 2010).
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Uprawiając zboża i wybierając wysokoplonujące odmiany, trzeba sprostać ich
potrzebom pokarmowym. Stąd może wyniknąć potrzeba nawożenia mikroelementami.
Oczywiście odpowiednie nawożenie NPK musi być zachowane, jednak żeby rośliny w pełni
wykorzystały zasobność gleb i wprowadzonych makroskładników, nie może im zabraknąć
dostępnych mikroelementów. Tę zależność trzeba wziąć pod uwagę nawet na glebach o
uregulowanym odczynie, przy optymalnym odżywianiu makroskładnikami i zasobności w
mikroelementy, a mianowicie, że niedostępność mikroelementów wprowadzi konieczność
zastosowania nawożenia dolistnego. Dopiero wówczas potencjał odmiany będzie mógł być
wykorzystany. Zboża są wrażliwe na niską zawartość miedzi, cynku, manganu (Kozik i in.
2009, Warechowska 2009a). Miedź jest niezbędnym składnikiem do prawidłowego rozwoju
roślin, wpływa na plonowanie, ponieważ bierze udział w metabolizmie związków azotowych
i jest konieczna do optymalnego pobierania azotu mineralnego. Zatem w zbożach po uwagę
bierze się gospodarkę azotową łanu, bowiem przy dokarmianiu dolistnym celem jest
korzystny produkcyjnie skutek zastosowanej miedzi (Knapowski 2010). Jednakże żeby go
osiągnąć, nawóz musi być podany w odpowiedniej formie i terminie. Pierwsze dokarmianie
stosuje się w okresie wiosennym od krzewienia (BBCH 25) do początku fazy strzelania
w źdźbło (BBCH 30-32). Dodatni wpływ miedzi na wielkość plonu ziarna widoczny jest w
okresie od strzelania w źdźbło do dojrzewania. Chociaż miedź jest akumulowana w
niewielkich ilościach, bo 8-10 g·t-1 ziarna + odpowiednia masa słomy, to już początkowo
obserwuje się wzrost liczby źdźbeł, a w konsekwencji o ok. 10 % można zwiększyć
przemieszczanie azotu netto ze słomy do ziarna. Podwyższa się tym samym plon, ale przede
wszystkim uzyskuje się wzrost zawartości białka i glutenu. Warto zauważyć, że 70 % azotu,
który znajduje się w ziarnie, czyli azotu, który daje plon i białko, pochodzi ze słomy, a azot
ten jest gromadzony przed kwitnieniem. Dlatego rola mikroelementów jest tak istotna
(Wrońska i in. 2007, Nowak i Szempliński 2011). Miedź zapobiega redukcji źdźbeł
kłosonośnych, jest odpowiedzialna za stymulację krzewienia, kontrolowanie metabolizmu
azotu, zwiększenie zdrowotności roślin (Mercik i Stępięń 2000, Sapek 2010). Także z uwagi
na wspomnianą odpowiedzialność miedzi na przemieszczanie azotu do ziarniaków pod koniec
wegetacji pszenicy konsumpcyjnej podaje się roztwór miedzi. W łanach zbóż ozimych dobrze
rozwiniętych, żeby zwiększyć liczbę silnie rozwiniętych źdźbeł stosuje się dolistnie miedź, a
w jęczmieniu ozimym cynk. Miedź jest mało ruchliwym pierwiastkiem i objawy jej niedoboru
widoczne będą przede wszystkim na młodych liściach w postaci przebarwień. Ich końcówki
stają się białe, lub szare, mogą też więdnąć i skręcać się. Zawsze u zbóż dobrze odżywionych
mikroelementami produkcja plonu będzie lepsza pod względem ilościowym i jakościowym.
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Nawet przy zaplanowanym nawożeniu azotowym, ustalonych dawkach wykorzystanie azotu
będzie bardziej efektywne, jeśli odżywianie uwzględnia potrzeby roślin pod względem
mikroelementów i jest właściwie zbilansowane. Azot przy takim odżywianiu będzie bardziej
efektywny plonotwórczo, zawartość białka będzie na zdecydowanie większym poziomie,
czyli będzie lepsze wykorzystanie azotu (Kurasik-Popowska 2009, Knapowski 2010).Mangan
uczestniczy w fotosyntezie, pobieraniu i asymilacji wielu składników pokarmowych oraz
syntezie białek. Funkcjonuje jako regulator stężenia hormonów roślinnych. Przeciwdziała
nadmiernej akumulacji azotanów w roślinie, oraz zwiększa zawartość kwasu askorbinowego.
Ze zbóż na jego niedobór najbardziej wrażliwy jest owies (Warechowska 2009b, Kaniuczak
i in. 2009, Kozik i in. 2010).Cynk jest składnikiem polimerazy RNA, katalizującym
powstawanie kwasu rybonukleidowego. Pełni rolę w procesach dostarczania energii dla
różnych procesów metabolicznych. Brak cynku prowadzi do zmniejszenia w roślinach
zawartości białka, wpływa też na ilość kwasu indolooctowego, będącego hormonem
roślinnym, co skutkuje spowolnieniem wzrostu roślin i jest wskaźnikiem niedoboru cynku
(Szulc i in. 2010, Sapek 2010).
W sytuacji okresowego niedoboru mikroelementów zalecane jest podanie ich roślinom
w formie nalistnej. Pobieranie mikroelementów z powierzchni liścia jest często kilkakrotnie
większe niż pobieranie przez system korzeniowy (Piwowar 2013). Korzyści wynikające z tej
formy nawożenia to przede wszystkim: szybka przyswajalność składników, wysoka
efektywność składników stosowanych w niewielkich ilościach, możliwość łączenia z
zabiegami ochrony roślin (oszczędności w paliwie i czasie, mniejsze ugniatanie gleby),
równomierne rozprowadzenie składników na plantacji, ograniczenie zanieczyszczenia
środowiska

glebowego

(wymywanie),

unikanie

sorpcji

chemicznej

(uwstecznianie

składników) (Kaniuczak i in. 2009, Wojtkowiak i Domska 2009). Aby osiągnąć dobrą
skuteczność

nalistnego

nawożenia,

należy stworzyć

roślinom

optymalne

warunki

agrotechniczne, zadbać o prawidłowe nawożenie doglebowe, pełną ochronę przed chwastami,
szkodnikami i chorobami. Na plantacjach o zaniedbanej agrotechnice, nalistne stosowanie
składników nawozowych nie może być traktowane jako przeciwdziałanie skutkom
popełnionych błędów. Należy pamiętać, że zabieg nalistnego dokarmiania jest formą
doraźnego uzupełniania składników pokarmowych w roślinach i nie powoduje on wzrostu ich
ilości w glebie (Sapek 2010).Celem niniejszej pracy było określenie wpływu nawożenia
nawozami mikroelementowymi Dr Green Zboża na plon pszenicy ozimej.
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2. Materiał i metody
Materiałem badawczym była pszenica ozima (Triticum aestivum L.), uprawiana w
ścisłym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w sezonie wegetacyjnym 2015/2016
w Głubczycach w województwie opolskim. Eksperyment założono w czterech powtórzeniach.
Długość poletka do zbioru wynosiła 10 m, zaś wielkość poletka do zbioru 15 m2. Badania
przeprowadzono na intensywnym poziomie agrotechniki (A2). Badanym czynnikiem było
nawożenie nawozami mikroelementowymi Dr GreenZboża w trzech poziomachnawożenia
dolistnego pszenicy ozimej (KWS Ozon) na tle kontroli (nawożenie dolistne Adob Mg
10 l/ha):
A - obiekt nawożony dolistnie Adob Mg 10 l·ha-1 (kontrola),
B - zabieg stosowany w fazie pierwszego kolanka - Dr Green Zboża (2 kg·ha-1) + Dr Green
Start (1 kg·ha-1) + Siarczan magnezu 7 H2O (MgSO4 · 7 H2O) (10 kg·ha-1),
C - zabieg stosowany w fazie liścia flagowego - Dr Green Zboża (2 kg·ha-1) + Dr Green
Energy (1 kg·ha-1) + Siarczan magnezu 7 H2O (MgSO4 · 7 H2O) (10 kg·ha-1),
D - zabieg stosowany w fazie kłoszenia - Dr Green Zboża (1 kg·ha-1) + Dr Green Quality
(2 kg·ha-1) + Siarczan magnezu 7 H2O (MgSO4 · 7 H2O) (10 kg·ha-1).
Nawożenie dolistne przeprowadzono w formie oprysku. Badania przeprowadzono na
glebie brunatnej właściwej wytworzonej z utworów lessowatych, klasy bonitacyjnej II,
należącej do 1 kompleksu przydatności rolniczej. Kwasowość gleby wynosiła 6,4 (pH w
KCl).Zawartość makroelementów w glebie wynosiła odpowiednio 17,4 P2O5 mg·100g-1gleby
i 13,7 mg·100g-1 gleby K2O oraz 14,6 mg·100g-1gleby MgO. Orkę na głębokość 25 cm
przeprowadzono

23.10.2015r.W

doświadczeniu

zastosowano

przedsiewnie

jednolite
-1

nawożenie fosforowo - potasowe nawozem Agrofoska 20 30% w dawce 60 kg·ha (P2O5)
i 90 kg·ha-1(K2O). Azot zastosowano pogłównie w dawce 170 kg·ha-1podzielony na 3 dawki
(40+90+40) w formie saletry amonowej 34%. Przedprzedplonem była pszenica ozima, zaś
przedplonem kukurydza na ziarno. Siew pszenicy ozimej przeprowadzono w opóźnionym
terminie tj. 02.11.2015. Gęstość wysiewu ustalono w oparciu o parametry jakościowe
materiału siewnego. Rzędy wysiewano w rozstawie – 10,7 cm. Pszenicę pielęgnowano
chemicznie (tab.1).
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Tabela 1. Zabiegi ochrony roślin
Data
wykonania
zabiegu
Nazwa pestycydu
(dzień/
miesiąc)
Zaprawa nasienna

Dawka preparatu
na ha

Ocena
skuteczności
(skala 9°)

Zaprawa nasienna T 75 DS/WS

200 g·100 kg-1

9

28.12

Komplet 560 S.C.

0,5 l

8

28.12

Glean 75 WG

5g

9

20.04

Granstar Ultra SX 50 SG

50 g

9

Fungicyd
20.04

Wirtuoz 520 EC

1l

9

12.05

Fandango 200 EC

1l

9

07.06

Osiris 65 EC

2l

9

Regulator wzrostu
20.04
Medax Top 350 SC

0,6 l

9

20.04

Stabilan 250 SC

1l

9

12.05

Medax Top 350 SC

0,5 l

9

30.10
Herbicyd

Zbiór roślin na ziarno przeprowadzono w fazie dojrzałości pełnej przy wilgotności ziarna
15%. Plon obliczono przy wilgotności ziarna 14%.
3. Wyniki badań
W tabeli 2 przedstawiono średnie miesięczne temperatury i sumy opadów,
charakteryzujące przebieg warunków pogodowych w okresie wegetacji pszenicy ozimej,
zestawione na podstawie zapisów automatycznej stacji meteorologicznej, znajdującej się w
Głubczycach.
Najwyższe średnie dobowe temperatury odnotowano w lipcu i sierpniu. Przy czym
i dekada sierpnia charakteryzowała się najwyższą temperaturą. Z kolei najmniejsze
temperatury zaobserwowano w kwietniu i październiku. i dekada kwietnia okazała się
najchłodniejszą. Średnia dobowa temperatura wynosiła zaledwie 4,8 oC. Najwyższe opady
odnotowano w czerwcu, szczególnie w II dekadzie (70,2 mm). Zaś najmniejsze w sierpniu.
Jednak to III dekada września cechowała się najmniejszą ilością opadów 0,1 mm.
Siew pszenicy ozimej – KWS Ozon przeprowadzono 02.11.2015 r. Wschody były
opóźnione, odnotowano je po około 26 dniach od siewu tj. 04.12.2015 r. Zahamowanie
wegetacji nastąpiło 25.11.2015 r. Stan doświadczenia po zimie uznano jako dobry, bez strat w
roślinach. Wiosenne ruszenie wegetacji miało miejsce 29.03.2016 r. W okresie od marca do
kwietnia wystąpiło mało opadów deszczu (86,3 mm), odnotowano słabą presję chorób i małe
362

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
wyleganie. Pełnię fazy krzewienia zaobserwowano 03.03.2016 r., z kolei fazę strzelania w
źdźbło 18.04.2016 r. W III dekadzie maja spadło 90,3 mm deszczu. Kłoszenie roślin
odnotowano 30.05.2016 r. W czerwcu opady 80,4 mm miały pozytywny wpływ na MTZ. W
lipcu odnotowano większe nasilenie chorób i wyleganie roślin (opady 162,4 mm). Zbiór
doświadczenia przeprowadzono 07.08.2016 r.
Tabela 2. Średnie dobowe temperatury isumy opadów w Głubczycach
Miesiąc

Dekada

Średnia dobowa (oC)

wrzesień

I dekada
II dekada
III dekada

październik

I dekada
II dekada
III dekada

kwiecień

I dekada
II dekada
III dekada

15,9
16,7
12,9
średnia
10,9
6,6
8,3
średnia
4,8
10,0
11,5
średnia
12,6
12,5
13,0
średnia
18,1
16,5
15,0
średnia
20,7
20,3
20,4
średnia
23,8
22,7
19,8
średnia

maj

I dekada
II dekada
III dekada

czerwiec

I dekada
II dekada
III dekada

lipiec

I dekada
II dekada
III dekada

sierpień

I dekada
II dekada
III dekada

15,2

8,6

8,8

12,7

16,5

20,5

22,1

Opad
(mm)
19,1
6,9
0,1
suma
2,5
26,2
2,8
suma
11,3
0,8
10,2
suma
18,7
8,6
7,1
suma
0,2
70,2
12,4
suma
11,3
17,7
4,6
suma
0,2
14,4
4,6
suma

26,1

31,5

22,3

34,4

82,8

33,6

19,2

Podczas przebiegu wegetacji dokonano obserwacji, które są odnotowane w tabeli3. Na
ogół rośliny z poletek kontrolnych i nawożonych dolistnymi nawozami mikroelementowymi
cechowały się bardzo wysoką odpornością na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną
plamistość liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła. Nie stwierdzono wylegania
roślin w fazie dojrzałości mlecznej. Również przed zbiorem pszenica ozima cechowała się
sporą odpornością na wyleganie zarówno w kontroli jak i na poletkach, które były nawożone
nawozami mikroelementowymi. Obserwowane poletka cechowały się także dobrym
przezimowaniem roślin i wyrównaniem pod względem wysokości.
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Uzyskany plon z poletek obliczono w t·ha-1 przy wilgotności 14%. Najwyższy plon
uzyskano w wariancie Dr Green Zboża + Dr Green Quality i wynosił 10,3 t·ha-1 (rys.1).
Średni plon obiektów kontrolnych wynosił 9,87 t·ha-1, z kolei obiektów nawożonych Dr
Green 10,06 t·ha-1.
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Rys. 1. Plon przy 14 % wilgotności (t·ha-1)
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Tab. 3. Obserwacje prowadzone w okresie wegetacji pszenicy ozimej.
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4. Wnioski
Obiekty nawożone nawozami Dr Green Zboża charakteryzowały się nieco wyższym
plonem w odniesieniu do kontroli.
Nawozy mikroelementowe Dr Green Zboża wpłynęły korzystnie na zwyżkę plonu
pszenicy ozimej – KWS Ozon, przy opóźnionym siewie.
Podczas oceny stanu porażenia pszenicy przez wybrane choroby i inne parametry
określające stan roślin nie stwierdzono różnic pomiędzy poletkami kontrolnym a nawożonymi
nawozami Dr Green Zboża.
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Wpływ rodzaju światła i roku zbioru na kiełkowanie ziarniaków genotypów
kostrzewy łąkowej o zróżnicowanej podatności na osypywanie
Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński, Maria Moś
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Tomasz Wójtowicz: tomasz.wojtowicz@urk.edu.pl
Streszczenie
Celem pracy była ocena wpływu światła o różnej barwie na kiełkowanie ziarniaków genotypów kostrzewy
łąkowej różniących się skłonnością do osypywania, zebranych w latach 2010-2014. Płytki Petriego z ziarniakami
umieszczono na okres 5 dni w komorze wyposażonej w światło białe fluorescencyjne oraz światło LED o barwie
czerwonej i niebieskiej, po czym kiełkowanie kontynuowano w standardowych warunkach. Oceniono energię
i zdolność kiełkowania oraz długość pierwszego liścia. Wykazano, że dominujący wpływ na badane cechy miał
rok zbioru. Próby z 2010 roku niezależnie od pozostałych czynników charakteryzowały się najniższymi
parametrami kiełkowania. Światło niebieskie w porównaniu do czerwonego spowodowało blisko dwukrotny
wzrost energii kiełkowania. Zdolność kiełkowania prób z lat 2012-2014 przekroczyła 80% i była podobna bez
względu na zastosowane światło oraz skłonność genotypu do osypywania. Zaobserwowano następczy wpływ
inkubacji w świetle o barwie czerwonej na długość liści siewek, która była od 0,3 cm do 0,9 cm większa w
porównaniu do warunków z oświetleniem białym i niebieskim.
Słowa kluczowe: światło LED, kiełkowanie, kostrzewa łąkowa, skłonność do osypywania

Effect of source of light and year of harvest on germination of seeds of
meadow fescue genotypes differing in susceptibility to seed shattering
Summary
The aim of the study was to evaluate the effect of light on germination of seeds of meadow fescue genotypes
differing in susceptibility to shattering, collected in 2010-2014. Seeds placed in Petri dishes were incubated
during five days period in a chamber equipped with white fluorescent light and red and blue LED light, after
that, germination was continued under standard conditions. It was shown that the year of harvest had the
dominant effect on the studied traits. Samples from 2010, regardless of other factors, were characterized by the
lowest germination. Blue light compared to the red light caused almost double increase in the germination rate.
Germinability of samples from 2012-2014 exceeded 80% and was similar regardless of the light and the
susceptibility to shattering of the genotype. The after-effect of red light caused an increase of the leaf length of
the seedlings by 0.3 cm to 0.9 cm, as compared to white and blue light, respectively.
Keywords: LED light, germination, meadow fescue, susceptibility to seed shattering

1. Wstęp

Światło jest jednym z czynników warunkujących u wielu gatunków rozpoczęcie
i prawidłowy przebieg procesu kiełkowania (Pons 2014). Jednak wyróżnia się także takie
gatunki roślin, u których światło działa jako inhibitor procesu kiełkowania (Kucera i in.
2005). W okresie kiełkowania światło przede wszystkim wpływa na przemiany biochemiczne
w nasionach oraz siewkach. Należy przy tym podkreślić szczególne znaczenie długości fali
światła odpowiadającej barwie czerwonej i niebieskiej (Gilberto i in. 2005, Chen i in. 2014).
W tkankach zarodka nasion wrażliwych na obecność światła znajdują się fotoreceptory,
których pobudzenie skutkuje uruchomieniem syntezy odpowiednich hormonów oraz
degradacji inhibitorów kiełkowania (Bewley i in. 2013). Kolejnym czynnikiem, który może
być wymagany przez nasiona danego gatunku do kiełkowania, jest temperatura. Temperatura
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wpływa na trzy aspekty biologii nasion. Po pierwsze, wraz z wilgotnością powoduje utratę
żywotności przez nasiona, po drugie, oddziałuje na stan spoczynkowy prowadząc do jego
spłycenia i w końcu wpływa także na szybkość kiełkowania (Probert 2000). Kostrzewa
łąkowa należy do gatunków które, według przepisów Międzynarodowego Związku Oceny
Nasion (ISTA 2012), wymagają do kiełkowania temperatury 25°C lub temperatury zmiennej
25°C/30°C, przy czym szybkość kiełkowania istotnie obniża się wraz z zastosowaniem
temperatur niższych niż zalecane (Brar i in. 1997).
W wyniku prac hodowlanych, u wielu gatunków zredukowano skłonność do
osypywania ograniczając w ten sposób straty. W hodowli i uprawie traw mamy wciąż do
czynienia z genotypami posiadającymi cechy dzikości. Przejawia się to między innymi
szybkim odrzucaniem przez roślinę mateczną nasion nawet o niepełnej dojrzałości (Fuller i in.
2009). Szczególnie w uprawie kostrzewy łąkowej osypywanie stanowi poważny problem.
Zjawisko to utrudnia wybór optymalnego terminu zbioru. Utracone nasiona charakteryzują się
wysokimi parametrami kiełkowania w porównaniu do nasion, które pozostały w wiechach do
czasu zbioru (Wójtowicz i in. 2011).
Celem pracy była ocena wpływu różnego źródła i barwy światła na kiełkowanie
ziarniaków uzyskanych z genotypów o różnej skłonności do osypywania, zebranych w latach
2010-2014 i przechowywanych w warunkach magazynowych.
2. Materiał i metody
Do badań wykorzystano ziarniaki uzyskane w latach 2010, 2012 i 2014 ze zbioru
genotypów kostrzewy łąkowej o niskiej i wysokiej skłonności do osypywania. Doświadczenie
polowe prowadzono w Stacji Doświadczalnej Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa w
Prusach koło Krakowa. Genotypy uzyskano w wyniku selekcji rozbieżnej prowadzonej dla
odmian Skawa, Skiba, Skra i Skrzeszowicka (Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.). Do
oceny kiełkowania utworzono próbę średnią ziarniaków z 10 genotypów z populacji o niskiej
skłonności do osypywania oraz 10 genotypów z populacji o przeciwnych właściwościach z
każdego roku zbioru. Odliczono po 25 ziarniaków w 3 powtórzeniach. Ziarniaki umieszczono
w sterylnych płytkach Petriego o średnicy 70 mm na warstwie bibuły złożonej z 3 krążków.
Podłoże nawilżono wodą dejonizowaną w objętości 2,2 ml. Płytki zabezpieczono folią stretch,
aby wyeliminować konieczność uzupełniania wody w podłożu.
W doświadczeniu wstępnym ustalono różnicę w reakcji ziarniaków na optymalne
warunki kiełkowania, tzn. oświetlenie ciągłe oraz temperaturę 25°C w porównaniu do
warunków o obniżonej temperaturze (10°C) i bez dostępu do światła. Po 5 dniach oceniono
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energię kiełkowania, a po 14 dniach dokonano oceny zdolności kiełkowania zgodnie z
przepisami ISTA [2012]. Zmierzono także długość pierwszego liścia siewek.
Doświadczenie właściwe polegało na umieszczeniu szalek z ziarniakami w warunkach
termo- i fotoperiodu określonych w przepisach ISTA [2012]. Kiełkowanie rozpoczęło się w
komorze klimatycznej Snijders Scientific MC1600 wyposażonej w źródło światła białego
fluorescencyjnego i diody LED emitujące światło o barwie czerwonej i niebieskiej.
Oświetlenie stosowano przez 24 h na dobę, natomiast temperaturę 20°C przez 16 h, a 30°C
przez 8h na dobę. Po 5 dniach inkubacji w takich warunkach oceniono energię kiełkowania
i przeniesiono płytki do komory klimatycznej Conviron Adaptis A1000, w której zastosowano
wyłącznie

światło

białe

fluorescencyjne

przy

niezmienionych

warunkach

termo-

i fotoperiodu. Kiełkowanie kontynuowano do 14 dnia licząc od początku eksperymentu.
W 14. dniu przeprowadzono ocenę zdolności kiełkowania notując liczbę siewek normalnie
i nienormalnie skiełkowanych, liczbę nasion zdrowych niekiełkujących oraz martwych.
Dodatkowo zmierzono długość pierwszego liścia.
Uzyskane wyniki poddano analizom statystycznym z wykorzystaniem programu Statistica 12.
Obserwacje z doświadczenia wstępnego, pochodzące z warunków z dostępem i bez dostępu
do światła porównano w obrębie tego samego typu populacji i roku zbioru za pomocą testu
t-Studenta przy α=0,05.
Dla wyników doświadczenia właściwego, przeprowadzonego w układzie całkowicie
rozlosowanym, wykonano trzyczynnikowe analizy wariancji w modelu stałym przyjmując za
czynniki: rok zbioru (czas przechowywania), skłonność do osypywania (genotypy skłonne do
osypywania i odporne na osypywanie) oraz źródło światła (światło białe fluorescencyjne,
światło LED czerwone, światło LED niebieskie). Wyniki pomiarów wyrażone w procentach
transformowano z wykorzystaniem wzoru Blissa (1). Do zweryfikowania poszczególnych
hipotez zerowych wykorzystano test F dla α=0,05 i α=0,01. Dla istotnych źródeł zmienności
wyliczono średnie i porównano je z użyciem testu HSD Tukeya dla p<0,05.

𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛√𝑥

(1)

gdzie x to wartość procentowa danej cechy.
3. Wyniki
Doświadczenie wstępne wykazało, że przebieg kiełkowania prób uzyskanych z obu
populacji różniących się skłonnością do osypywania w istotny sposób zależał od warunków
świetlnych i termicznych oraz roku zbioru. W czasie oceny energii kiełkowania nie
371

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
stwierdzono normalnie skiełkowanych ziarniaków w ciemności i temperaturze 10°C (Rys. 1).
Udział skiełkowanych ziarniaków w obecności światła u genotypów o różnej skłonności do
osypywania był porównywalny i jednocześnie zwiększał się w próbach zebranych w 2012
i 2014 roku.
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Rys. 1. Porównanie wpływu warunków kiełkowania na energię kiełkowania ziarniaków kostrzewy łąkowej
uzyskanych z roślin o wysokiej (O) i niskiej (N) skłonności do osypywania zebranych w latach 2010-2014
(*-średnia istotnie wyższa w teście t Studenta przy α=0,05)
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Rys. 2. Porównanie wpływu warunków kiełkowania na zdolność kiełkowania ziarniaków kostrzewy łąkowej
uzyskanych z roślin o wysokiej (O) i niskiej (N) skłonności do osypywania zebranych w latach 2010-2014
(*-średnia istotnie wyższa w teście t Studenta przy α=0,05)
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W 14 dniu kiełkowania stwierdzono w warunkach bez dostępu światła obecność
albinotycznych siewek, a ich udział w próbie wahał się od 6% do ponad 80% (Rys. 2). Próby
kiełkujące w tym samym czasie z dostępem do światła charakteryzowały się istotnie wyższą
zdolnością kiełkowania, przy czym udział ziarniaków normalnie kiełkujących był w tych
warunkach od 8% do ponad 30% większy.
Mimo zaobserwowanego kiełkowania w ciemności, długość pierwszego liścia siewek
w przypadku najstarszych prób tylko nieznacznie przekroczyła długość ziarniaka, a w
próbach z 2012 i 2014 roku nie przekraczała 2 cm i była o ponad 4 cm mniejsza
w porównaniu do analogicznych prób kiełkujących na świetle.
Właściwe doświadczenie zostało przeprowadzone w warunkach fotoperiodu
i termoperiodu zgodnych z wymaganiami ISTA. W analizie wariancji wykazano, że rok
zbioru był dominującym czynnikiem w zmienności wszystkich analizowanych cech (Tab. 1.).
Podatność na osypywanie badanych genotypów oraz źródło i barwa zastosowanego światła
tylko w przypadku energii kiełkowania i długości pierwszego liścia siewek przyczyniły się do
istotnego zróżnicowania obserwowanych wartości. Ponadto, na energię kiełkowania istotny
wpływ wywierało współdziałanie źródła światła z rokiem zbioru oraz skłonnością badanych
genotypów do osypywania.
Tabela 1. Istotność wyodrębnionych źródeł zmienności w analizie wariancji parametrów kiełkowania ziarniaków
kostrzewy łąkowej: energii kiełkowania (EK), zdolności kiełkowania (ZK), udziału ziarniaków nienormalnych
(ZN) i zdrowych niekiełkujących (ZNK) oraz długości pierwszego liścia siewki (DPL) (opracowanie własne)

Źródła zmienności

Liczba stopni

EK

ZK

ZN

ZNK DPL

2

**

**

**

**

**

Skłonność do osypywania (B) 1

**

ni

ni

ni

**

A×B

2

ni

ni

ni

ni

**

Źródło światła (C)

2

**

ni

ni

ni

**

A×C

4

**

ni

ni

ni

ni

B×C

2

**

ni

ni

ni

ni

A×B×C

4

ni

ni

ni

ni

ni

Błąd

36

–

–

–

–

–

Rok zbioru (A)

swobody

** - istotne dla α=0,01; ni - nieistotne

W ocenie energii kiełkowania określono bezpośrednie oddziaływanie źródła światła na
proces kiełkowania i rozwoju siewek (Rys. 3). Niezależnie od barwy światła, istotnie
najniższy udział normalnie skiełkowanych ziarniaków stwierdzono dla najstarszych prób.
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Równocześnie obserwowano tendencję do wzrostu energii kiełkowania wraz z obniżaniem się
wieku ziarniaków.
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Rys. 3. Wpływ źródła i barwy światła na energię kiełkowania ziarniaków kostrzewy łąkowej zebranych w latach
2010-2014; (średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie w teście Tukeya przy α=0,05)
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Rys. 4. Wpływ źródła i barwy światła na energię kiełkowania ziarniaków kostrzewy łąkowej uzyskanych z roślin
o wysokiej i niskiej skłonności do osypywania; (średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie w teście
Tukeya przy α=0,05)

Stwierdzono dwukrotnie wyższą energię kiełkowania ziarniaków z roślin o niskiej
skłonności do osypywania w świetle białym (Rys. 4). W świetle czerwonym ziarniaki obu
rodzajów genotypów charakteryzowały się zbliżoną energią kiełkowania wynoszącą ok. 20%;
w przypadku populacji o niskiej skłonności do osypywania parametr ten był niższy niż w
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świetle białym. Natomiast w świetle niebieskim u obu populacji zaobserwowano niemal
dwukrotny wzrost wartości tego parametru.
Zdolność kiełkowania pozwoliła na ocenę następczego wpływu zastosowanych
poprzednio warunków inkubacji. Wynik analizy uzyskanych pomiarów wskazuje, że nie
zostało utrzymane zróżnicowanie w kiełkowaniu ziarniaków wywołane przez światło o różnej
barwie. Zdolność kiełkowania ziarniaków ze zbioru w 2010 roku niezależnie od źródła
światła i typu populacji, z której pochodziły, wahała się od 15% do 30%, i była nawet ponad
trzy razy niższa w porównaniu do pozostałych lat zbioru (Rys. 5).
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Barwa światła do 5. dnia inkubacji
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Rok zbioru
Rys. 5 Wpływ roku zbioru na zdolność kiełkowania ziarniaków kostrzewy łąkowej uzyskanych z roślin o
wysokiej i niskiej skłonności do osypywania; (średnie dla lat zbioru oznaczone tą samą literą nie różnią się
istotnie w teście Tukeya przy α=0,05)

Konsekwencją niskiej zdolności kiełkowania ziarniaków ze zbioru w 2010 roku był
istotnie wyższy udział ziarniaków nienormalnie kiełkujących oraz zdrowych niekiełkujących,
osiągający odpowiednio 16% i 58%. W próbach zebranych w późniejszych latach parametry
te nie przekraczały 5%.
W przypadku długości pierwszego liścia siewki udało się zaobserwować następczy
wpływ warunków inkubacji na tę cechę (Rys. 6.). Ziarniaki, które do 5. dnia eksperymentu
kiełkowały w czerwonym świetle charakteryzowały się o 0,3 cm i o 0,9 cm dłuższym liściem
w porównaniu do ziarniaków kiełkujących, odpowiednio, w świetle białym i niebieskim.
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Rys. 6. Wpływ źródła i barwy światła na długość pierwszego liścia siewek kostrzewy łąkowej; (średnie
oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie w teście Tukeya przy α=0,05)

4. Dyskusja
Wielu autorów podkreśla znaczenie indywidualnego doboru odpowiednich warunków
kiełkowania wynikającego z wrażliwości nasion danych gatunków roślin na wybrane czynniki
(Kucera i in. 2005, Finch-Svage i in. 2006, Mollard i in. 2014). W doświadczeniu wstępnym
zastosowano jeden z wariantów zalecanych przez ISTA do pobudzania kiełkowania u zbóż
i traw (10°C). Pomimo tego, że genotypy różniły się w wyniku selekcji rozbieżnej
skłonnością do osypywania, wykazano podobny efekt w postaci braku kiełkowania w piątym
dniu oceny oraz niższej, niż w warunkach optymalnych, zdolności kiełkowania. Można zatem
przypuszczać, że jedynym czynnikiem, który ograniczył kiełkowanie był brak światła.
Natomiast wyniki oceny kiełkowania w warunkach optymalnych sugerują, że niezależnie od
roku zbioru poziom stężenia kwasu abscysynowego, który jest inhibitorem kiełkowania, mógł
być podobny w ziarniakach badanych genotypów na początku eksperymentu, mimo że rośliny
szybciej rozpoczynające proces osypywania powinny być genetycznie uwarunkowane do
syntezy większych ilości kwasu abscysynowego. Również Goliński (2009) nie znalazł pośród
losowo wybranych wiech dwóch odmian kostrzewy łąkowej istotnych różnic w sile
potrzebnej do zerwania kłoska z osadki. Wynika z tego, że próba wskazania genotypów
podatnych bądź odpornych na osypywanie lub też weryfikacja kolejnych etapów selekcji
tylko w oparciu o jeden wskaźnik, na przykład reakcję na warunki pobudzające kiełkowanie
lub pomiar siły wiązania kłoska do osadki kwiatostanu, może mieć niską skuteczność.
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Światło o różnej barwie jest wykorzystywane nie tylko w okresie kiełkowania nasion, ale
przede wszystkim w późniejszych etapach produkcji roślinnej (Massa i in. 2008, Klamkowski
i in. 2012). Oddziaływanie monochromatycznych barw światła jak również ich kombinacji na
kiełkujące nasiona jest bardzo zróżnicowane wśród gatunków roślin uprawnych. Jednak na
kiełkowanie nasion wyselekcjonowanych genotypów kostrzewy łąkowej przede wszystkim
wpłynął rok zbioru i związany z tym okres przechowywania. Najstarsze nasiona praktycznie
nie pozwoliły na ocenę efektów zastosowanych warunków kiełkowania. Ziarniaki z lat 2012
i 2014, które w momencie przeprowadzenia eksperymentu były przechowywane przez 4 i 2
lata kiełkowały na podobnym poziomie. Jest to zbieżne z obserwacjami Lindig-Cisneros i in.
(2001), którzy w badaniach nie stwierdzili różnic w parametrach kiełkowania jednoi czteroletnich nasion mozgi trzcinowatej. W ocenie energii kiełkowania badanych nasion
kostrzewy stwierdzono znaczną przewagę wpływu światła o barwie niebieskiej,
porównywalną z wynikami uzyskanymi w świetle białym, w stosunku do barwy czerwonej.
Efekt ten zaobserwowano zarówno u genotypów odpornych jak i podatnych na osypywanie.
Natomiast badania nad mozgą trzcinowatą wskazują na istotnie lepsze kiełkowanie w świetle
czerwonym oraz białym w porównaniu do światła niebieskiego (Lindig-Cisneros i in. 2001).
Z kolei u jęczmienia zastosowanie światła o barwie niebieskiej spowodowało wytworzenie
wtórnego stanu spoczynkowego (Hoang i in. 2014). U stewii, której nasiona charakteryzują
się niską zdolnością kiełkowania, światło niebieskie sprzyjało istotnemu poprawieniu
kiełkowania, a użycie światła czerwonego skutkowało lepszym rozwojem łodyg i liści u
czterotygodniowych roślin (Simlat i in. 2016). Podobny rezultat stwierdzono u kostrzewy w
ocenie długości pierwszego liścia, którego wymiary były istotnie najwyższe w próbach
stymulowanych przez 5 dni w świetle czerwonym. Natomiast w czasie oceny zdolności
kiełkowania nie stwierdzono efektu następczego inkubacji w świetle niebieskim. Próby
inkubowane zarówno w świetle białym jak i świetle LED niezależnie od podatności
genotypów na osypywanie uzyskały podobną zdolność kiełkowania.
5. Wnioski
Niezależnie od roku zbioru ziarniaków i skłonności do osypywania badanych
genotypów stwierdzono, że czynnikiem ograniczającym kiełkowanie był brak światła.
Rok zbioru, a tym samym wiek nasion w czasie oceny był dominującym czynnikiem w
trakcie kiełkowania w obecności światła.
Spośród źródeł światła LED, światło o barwie niebieskiej wywierało najkorzystniejszy
wpływ na energię kiełkowania ziarniaków badanych genotypów.
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W ocenie zdolności kiełkowania nie stwierdzono następczego wpływu inkubacji w świetle
LED. Udział ziarniaków normalnie kiełkujących wynosił ponad 80% niezależnie od rodzaju
światła i skłonności genotypów do osypywania.
Stwierdzono następczy wpływ inkubacji w świetle o barwie czerwonej na długość pierwszego
liścia.
Badania zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez MNiSW na działalność
statutową.
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Zmienność i współzależność wskaźników porastania u pszenicy ozimej
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Streszczenie
Badania miały na celu analizę zmian podczas rozwoju ziarniaków w odniesieniu do wskaźników porastania
oznaczonych w pełnej dojrzałości u czterech genotypów pszenicy ozimej. Ziarniaki zbierano w 6 terminach od
kwitnienia począwszy do pełnej dojrzałości, oznaczając wilgotność, aktywność α-amylaz, kiełkowanie w wodzie
i w obecności kwasu abscysynowego (IWABA). Porastanie oceniono poddając kłosy indukcji porastania (IS) oraz
mierząc liczbę opadania. Wyższy średnio o 7% przyrost suchej masy, a także niższa o 14% aktywność α -amylaz
wskazują na dynamiczniejsze dojrzewanie ziarniaków odmiany Rywalka. Ocena porastania w kłosach ujawniła
niską liczbę uszkodzeń porostowych u tej odmiany (<3%) przy równocześnie największym IW ABA. U odmiany
Piko odnotowano wyższy o 16% udział ziarniaków porośniętych przy najmniejszych wartościach IWABA.
Współczynniki korelacji dla badanych wskaźników przyjmowały najwyższe wartości pomiędzy wilgotnością a
aktywnością α-amylaz podczas dojrzewania (r = 0,915**) oraz stopniami porastania a IWABA (r = -0,938**).
Słowa kluczowe: pszenica ozima, dojrzewanie ziarna, aktywność α-amylazy, wskaźniki porastania

Variability and interdependence of winter wheat sprouting indices
Summary
The research was aimed at analyzing changes during the development of kernels in relation to sprouting indices
determined in full maturity in selected strains of winter wheat. The grains were collected at six dates after
anthesis, determining the humidity, α-amylase activity, germination in water and in the presence of abscisic acid
(IWABA). Susceptibility to sprouting was evaluated by induced sprouting conducted in spikes (IS) and measuring
of falling number. Higher increase in dry mass (7%) and also 14% lower α-amylase activity indicate a higher
dynamics of grains ripening in cv. Rywalka. The IS showed in that cultivar the lowest number of sprouting
damages (<3%) and simultaneously the highest values of IW ABA. The lowest dormancy directly after harvest was
found in cv. Piko characterized by 16% higher share of sprouted grains and the lowest IW ABA. Correlation
coefficients for the tested indices assumed the highest values between humidity and α-amylase activity during
maturation (r = 0.915 **) and the degree of sprouting and IWABA (r = -0.938 **).
Keywords: winter wheat, grain ripening, α-amylase activity, sprouting indices

1. Wstęp
Przedwczesne kiełkowanie ziarniaków w kłosie, pokosach bądź podczas ich
przechowywania określane jako porastanie jest jednym z ważniejszych kryteriów jakości
ziarna przeznaczonego do reprodukcji oraz przetwórstwa zbóż (FAO 2011). Światowe straty
spowodowane porastaniem sięgają 1 mld $ rocznie (Wahl i O'Rourke 1993), zaś w Polsce
dotyczą 5-10% plonów (Czarnocki i in. 2007). Podatność na porastanie jest kompleksową
cechą kontrolowaną przez wiele genów równocześnie i silnie modyfikowaną interakcją
środowiska oraz genotypu (Mares i Mrva 2014). Według Zhang i in. (2008) uniemożliwia to
selekcję materiałów hodowlanych tylko na podstawie samego fenotypu. Ocenę podatności na
porastanie według obowiązujących przepisów przeprowadza się w kłosach, a także poprzez
oznaczenie liczby opadania (COBORU 2018). Testy te są przeprowadzane dla ziarna w fazie
pełnej dojrzałości stąd nie uwzględniają mechanizmów kształtujących np. spoczynek w
kolejnych etapach rozwoju ziarna. Jak podaje Bewley (1997) w występowaniu zjawiska
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porastania znaczną rolę odgrywa stan spoczynkowy, który jest endogennym i ewolucyjnie
wprzęgniętym w genom czynnikiem ograniczającym ewentualne jego skutki. W ostatnich
latach prowadzone są intensywne badania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn
i ograniczenia porastania na poziomie fizjologicznym i molekularnym. Sprawdzenia
wymagają także metody, które w skutecznym wyprowadzaniu odpornych na porastanie
odmian mogłyby być stosowane we wczesnych etapach selekcji lub przed osiągnięciem pełnej
dojrzałości ziarna.
Badania miały na celu analizę zmian podczas rozwoju ziarniaków w odniesieniu do
wskaźników porastania oznaczonych w pełnej dojrzałości u wybranych rodów i odmian
pszenicy ozimej.
2. Materiał i metody
Materiał do badań
W badaniach uwzględniono ziarniaki rodów: SMH 8527 (HR Smolice Sp. z o.o.
Grupa IHAR), KBP 08.23 (MHR HBP Sp. z o.o.) oraz odmian pszenicy ozimej o różnej
skłonności do porastania - Piko (podatna) i Rywalka (odporna). Materiał rozmnożono w
polowym doświadczeniu na terenie Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego im. H.
Kołłątaja w Prusach k. Krakowa (50°07ʹ N, 20°05ʹ E).
Zbiór i oznaczenia w trakcie dojrzewania ziarniaków
Zbiór ziarniaków do oceny stopni dojrzałości przeprowadzano w kolejnych 6
terminach co 7 dni od 10 dnia po kwitnieniu. W każdym terminie ścinano 12 kłosów, które
ręcznie młócono, a nastepnie oznaczono: wilgotność ziarniaków metodą suszarkową (ISTA
2014) oraz aktywność α-amylazy ocenianej metodą spektrofotometryczną
Ocena aktywności alfa-amylazy
Oznaczenie aktywności α-amylazy wykonywano w dniu zbioru na próbach liczących
po 50 ziarniaków, zgodnie z metodyką Ranki i Sopanen (1984). Reakcję wykrywania enzymu
przeprowadzono w dwóch powtórzeniach zgodnie z procedurą Phadebas®Amylase test –
MLS, a absorbancję uzyskanego supernatantu mierzono przy λ= 620 nm.
Zbiór i oznaczenia w pełnej dojrzałości ziarna
Po osiągnięciu pełnej dojrzałości ziarna, tj. przy wilgotności zbliżonej do 14%
przeprowadzono zbiór kłosów, spośród których część poddano omłotowi na młocarni do
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pojedynków przy obrotach 1,6 m/s. Uzyskany materiał doczyszczono na wialni
pneumatycznej i przesiano na sitach szczelinowych (Ø 2,2 mm). Charakterystykę ziarna
przeprowadzono w dwóch powtórzeniach w oparciu o oznaczenie: wilgotności ziarniaków,
masy 1000 ziarniaków (MTZ), gęstości ziarna w stanie zsypnym (PN-73/A-74007).
Ocena porastania w kłosach
Indukcję porastania przeprowadzono w trzech powtórzeniach metodą Szleipa na 15
kłosach w warunkach prowokacyjnych (25°C, wilgotność 96-98%) przez 48 h. Wysuszone w
temperaturze 40°C przez 24 godziny kłosy omłócono ręcznie odrzucając ziarniaki z 3 - 4
dolnych i górnych kłosków, a także ze środkowych kwiatków. Na pozostałych ziarniakach
przeprowadzono wizualną ocenę porastania wyróżniając uszkodzenia w stopniach: 1° - z
niepękniętą okrywą owocowo-nasienną, 2° - z pękniętą okrywą owocowo-nasienną, 3° - z
wykształconym kiełkiem lub korzonkiem.
Oznaczenie kiełkowania
Ziarniaki przechowywane przez 10 dni od zbioru poddano ocenie kiełkowania na
szlakach Petriego w obecności kwasu abscysynowego (ABA). Próby w trzech powtórzeniach
po 50 ziarniaków wysiewano pomiędzy krążki z bibuły nawilżone 20 ml ABA w stężeniach
50 oraz 100 μM. Kontrolę stanowiło podłoże nawilżone wodą. W kolejnych 10 dniach od
wysiewu w odstępach 24 godzin z podłoża usuwano ziarniaki normalnie kiełkujące.
Określono energię (EK) oraz zdolność kiełkowania (ZK) zgodnie z metodyką ISTA (2014)
oraz wyznaczono indeks wrażliwości na kwas abscysynowy (Masojć i in. 1995) IWABA wg
formuły:
IWABA=

𝐾𝐻2𝑂 − 𝐾𝐴𝐵𝐴
𝐾𝐻2𝑂

×100

gdzie:
KH2O – wartości kiełkowania w wodzie
KABA – wartości kiełkowania w ABA
Pomiar liczby opadania
Uzyskane w fazie pełnej dojrzałości ziarniaki rodów i odmian pszenicy ozimej
poddano ocenie aktywności α-amylazy na podstawie pomiaru liczby opadania w dwóch
powtórzeniach (PN-ENISO3090).
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Opracowanie statystyczne wyników
Przeprowadzono jedno oraz

dwuczynnikowe analizy wariancji w układzie

niezależnym według modelu stałego. Zróżnicowanie średnich obiektowych badanych
czynników oceniono w oparciu o przedziały ufności wyznaczone na podstawie testu NIR przy
poziomie istotności α = 0,05. Wartości zmiennych wyrażonych w procentach transformowano
do obliczeń zgodnie z formułą Bliss’a y  arcsin x . Określono udział wyróżnionych źródeł
zmienności w ogólnej zmienności badanych cech na podstawie oszacowania komponentów
wariancji (Steel i Torrie 1980). Ocenę współzależności cech przeprowadzono wyznaczając
współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Opracowanie statystyczne wykonano przy użyciu
programu Statistica12.
3. Wyniki i dyskusja
Porastanie jest wypadkową właściwości morfologiczno-genetycznych zarodka wraz z
otaczającymi tkankami oraz oddziaływujących na nie czynników środowiska (Bewley 2006).
Temperatura i dostępność wody mają największy wpływ na ujawnienie skłonności do
porastania (Nyachiro i in. 2002). Warunki pogodowe w 2015 roku zarejestrowane w czasie
przeprowadzania doświadczenia polowego podczas wegetacji pszenicy ozimej wskazują na
wystąpienie w okresie dojrzewania przeciętnej temperatury 18°C oraz sumy opadów 206 mm
(Rys. 1). Niemniej rozkład temperatur i opadów atmosferycznych wskazuje na znaczne
dekadowe zróżnicowanie. Szczególnie intensywne opady (80 mm) oraz wysoka temperatura
(24 °C) wystąpiły w czasie kwitnienia i nalewania ziarna.
A

nalizy wariancji ujawniły wysoce istotne zróżnicowanie wszystkich wyróżnionych

źródeł zmienności dla wyznaczonej w kolejnych terminach dojrzewania ziarna wilgotności
oraz aktywności α-amylazy. Komponentem determinującym w ponad 93% oba rozpatrywane
parametry był czas jaki upłynął od kwitnienia (Tab. 1).
Wilgotność oraz zawartość suchej masy w formujących się ziarniakach to podstawowe
wyróżniki wskazujące na ich wypełnianie oraz dojrzewanie (Copeland i McDonald 2012).
Oznaczona zawartość suchej masy w ziarniakach w kolejnych tygodniach od kwitnienia
zwiększała się przeciętnie o 11% (Rys. 2). Początkowo powolna dynamika dojrzewania
ulegała stopniowemu przyśpieszeniu. Największy wzrost ocenianego parametru (≈13%)
odnotowano pomiędzy 4 a 6 terminem dojrzewania czyli 31 a 45 dniem po kwitnieniu.
Najszybciej stan bliski pełnej dojrzałości ziarna w ostatnim terminie osiągnęły ziarniaki
odmiany Rywalka (84%), a najpóźniej rodu KBP 08.23 (9%).
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Rys. 1. Rozkład temperatury i sum opadów przypadających na dekadę w okresie dojrzewania ziarniaków
pszenicy ozimej

Tabela 1. Udział komponentów wariancji w ogólnej zmienności wilgotności
Źródło zmienności

Stopnie

Wilgotność

Aktywność α-amylazy

swobody [%]

Femp

[%]

Femp

Termin zbioru (A)

5

95,9

**

93,0

**

Genotyp (B)

3

1,7

**

1,7

**

Współdziałanie (AxB)

15

2,2

**

5,2

**

Błąd

24

0,2

0,1

* - istotne przy p<0,05; ** - istotne przy p<0,01;

Zwiększającej się zawartości suchej masy w kolejnych terminach dojrzewania
towarzyszyło obniżanie się od 17 dnia po kwitnieniu aktywności α-amylazy. Największa
dynamika spadku absorbancji (99%) wystąpiła pomiędzy 31 a 38 dniem obserwacji (Rys. 3).
Nie odbiega to od obserwacji jakie przeprowadzili u pszenicy Khakimzhanov i in. (2011)
wskazując na znaczne zróżnicowanie w dojrzewaniu ziarniaków wywołane zmiennością
odmianową. U odmiany Piko oraz obu rodów SMH 8527 i KBP 08.23 od 10 do 17 dnia po
kwitnieniu nastąpił wzrost stężenia enzymu do 41%. Najniższą aktywnością α-amylazy w
większości rozpatrywanych terminów dojrzewania ziarniaków charakteryzowała się odmiana
Rywalka, u której tylko w pierwszym terminie od kwitnienia wystąpiły wyższe o 20%
wartości od pozostałych rodów.
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Rys. 3. Aktywność α-amylazy podczas dojrzewania ziarniaków

Przeprowadzona po osiągnięciu pełnej dojrzałości charakterystyka ziarna ujawniła,
niewielkie zróżnicowanie genotypów (Tab. 2). Masa tysiąca ziarniaków wahała się od 48,4 g
u odmiany Piko do 58 g u rodu KBP 08.23, co wskazuje, że uzyskane wartości były większe o
9 g w porównaniu ze średnią uzyskaną w badaniach COBORU (LOO 2016).. Budzyński
(2012) sugeruje, że dobrze wykształcone ziarno powinno charakteryzować się gęstością w
stanie zsypnym powyżej 72 kg.hl-1. U obu odmian Piko i Rywalka oraz rodu KBP 08.23
odnotowano gęstość większą od podanej wyżej, co wskazuje na dobre wypełnienie
ziarniaków.
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Tabela 2. Podstawowe parametry ziarna w pełnej dojrzałości zbiorczej
MTZ

Wilgotność zbiorcza

[kg hl ]

[g]

[%]

Piko

72,9

48,4

15,0

Rywalka

73,5

51,5

13,0

SMH 8527

68,4

49,0

14,2

KBP 08.23

73,7

58,0

15,4

Średnia

72,2

51,7

14,4

CV %

1,37

1,75

7,35

Odmiana/Ród

Gęstość ziarna
-1

Selekcja na porastanie przynosi najlepsze rezultaty w oparciu o ocenę porastania w
kłosach (Doliński i in. 2008). Niemniej, The Vu i Masojć (1999) podkreślają, że indukcję
porastania w kłosach należy przeprowadzać w tej samej fazie dojrzałości. W niniejszej pracy
indukcja porastania w kłosach przeprowadzona była bezpośrednio po zbiorze w pełnej
dojrzałości ziarna przez 48 h, gdyż w tym czasie ujawniły się różnice genotypowe. U
wszystkich genotypów najwyższy udział ziarniaków (84%) odnotowano w 1º objawiającym
się brakiem widocznych objawów porastania, wśród których wyróżniała się odporna na
porastanie odmiana Rywalka (97%), (Rys. 4). Podatna na porastanie odmiana Piko,
charakteryzowała się przeważającym 23% udziałem ziarniaków z 2º uszkodzeń, a także 16%
w 3 stopniu.

100

udział zairniaków [%]

NIR= 8,279
80
60

Piko
Rywalka

40

SMH 8527
KBP 08.23

20
0
1

2
stopnie porastania

3

Rys. 4. Frekwencja porastania w poszczególnych stopniach u odmian i rodów pszenicy ozimej

Ocenę kiełkowania przeprowadzono 10 dni od zbioru ziarna. Ziarniaki skiełkowane na
podłożu z wodą wykazały istotne zróżnicowanie genotypów pszenicy ozimej tylko w ocenie
energii kiełkowania (Rys. 5). Kociuba i Kulpa (2001) badając pszenżyto uzyskiwali
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zróżnicowane wartości energii i zdolności kiełkowania w kolejnych terminach upływających
od zbioru. Oznaczona w niniejszej pracy ZK u wszystkich genotypów przekroczyła 95%, co
wskazuje na wysoką wartość siewną materiału. Najprawdopodobniej łagodny przebieg
warunków pogodowych w roku 2015 tuż przed zbiorem przyczynił się do wykształcenia
płytkiego stanu spoczynkowego. Doliński i in. (2008) podkreślają szczególną zmienność
wskaźników kiełkowania w zależności od przebiegu warunków wegetacji, co może utrudniać
jednoznaczną ocenę podatności na porastanie. W warunkach takich skuteczniejsze może
okazać się zastosowanie np. kwasu abscysynowego. Wysokie stężenie ABA powoduje
zahamowanie kiełkowania pozwalając jednocześnie m.in. na rozwój, fizjologiczne
dojrzewanie i wychodzenie ze stanu spoczynku (Kermode 2005). Masojć (2001) prowadząc
doświadczenia na życie i pszenżycie zaleca stosowanie testu wrażliwości na ABA do oceny
ukrytego porostu. Wyznaczony w tej pracy IW ABA pozwolił na wykrycie różnic
genotypowych przy wyższym stężeniu (100 µM). Najmniej podatną na działanie ABA była
odmiana Piko, charakteryzująca się najmniejszymi wartościami IWABA (≈2,7). U pozostałych
genotypów obserwowano ponad dwukrotnie, istotnie wyższe w porównaniu do słabszego
stężenia i podobne względem siebie wartości IWABA potwierdzające ich większą wrażliwość
na egzogenny inhibitor.
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Rys. 5. Parametry kiełkowania ziarniaków w pełnej dojrzałości zbiorczej

Liczba opadania jest ważnym wyróżnikiem w hodowli zbóż jakościowych, mimo iż
nie zawsze związana jest z odpornością na porastanie (Binek i Moś 2003). Przeprowadzone
pomiary na dojrzałym ziarnie ujawniły zróżnicowaną reakcję genotypów w aktywność
amylolitycznej (Rys. 6). Najwyższe wartości LO odnotowano u odmiany Piko (406s). Ziarno
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odmiany Rywalka i rodu KBP 08.23 miało zbliżone wartości ocenianego parametru (≈370s),
natomiast najniższe odnotowano u rodu SMH 8527 (358s). Wysoka LO wskazuje na niską
aktywność amylolityczną w ziarnie i niską skłonność do porastania (Dojczew 2010). Może to
być efektem układu korzystnych warunków pogodowych w okresie dojrzewania ziarna, co
potwierdzają wyniki Gawrysiak-Witulskiej i Rynieckiego (2005) oraz Krawczyka i in. (2008).
Jak podkreślają autorzy ważne by w takich przypadkach ocenę i ewentualną selekcję
przeprowadzać w oparciu o wyniki różnych niezależnych testów.
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400
380
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340
320
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Rys. 6. Liczba opadania w pełnej dojrzałości zbiorczej

Przeprowadzona

analiza

współzależności

ocenianych

parametrów

ujawniła

wystąpienie istotnego liniowego związku pomiędzy wilgotnością, a aktywnością α-amylazy
(r=0,915**), (Tab. 3). Ponadto oba te wskaźniki wykazywały istotną współzależność
względem oceny porastania w kłosach przeprowadzonej na ziarnie w pełnej dojrzałości (r >0,555**). Doliński i in. (2008) wykazali brak korelacji porastania w kłosach względem
kiełkowania w obecności ABA. Natomiast uzyskane wyniki potwierdzają związek pomiędzy
oceną porastania w kłosach a EK (r=0,608**) oraz IW ABA (r=-0,938**). Małuszyńska
i Laudański (2003) u pszenżyta ozimego nie stwierdzili powiązania oceny porastania z masą
tysiąca nasion i gęstością ziarna. Uzyskane korelacje ujawniły istotne zależności gęstości
ziarna względem EK (r=0,570*), a także MTZ względem porastania w kłosach (r=-0,609*)
oraz indeksu wrażliwości na ABA (r=0,582*).
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Tabela 3. Macierz współczynników korelacji wskaźników dojrzewania i porastania ziarna (n=16)
Korelowany
parametr

AM

GZ

0,915**

MTZ

SP

LO

EK

ZK

IWABA

-0,418ni 0,426ni

-0,555*

0,137ni

-0,054ni -0,061ni 0,238ni

-0,059ni 0,732**

-0,590*

0,262ni

0,130ni

-0,189ni 0,338ni

0,409ni

0,255ni

0,338ni

0,570*

-0,340ni -0,074ni

-0,609*

0,256ni

0,123ni

-0,244ni 0,582*

0,097ni

0,608*

-0,204ni -0,938**

0,207ni

-0,596*

Wilgotność
podczas
dojrzewania
Aktywność
α-amylazy
AM
Gęstość
ziarna
GZ
Masa tysiąca
ziarniaków
MTZ
Stopień
porastania
SP
Liczba
opadania

-0,143ni

LO
Energia
kiełkowania

-0,389ni -0,647**

EK
Zdolność
kiełkowania

0,237ni

ZK
*-istotne przy p= 0,05; **- istotne przy p= 0,01; ni- nieistotne
IWABA – indeks wrażliwości na ABA

4. Wnioski
Średnio wyższy o 7% na tle pozostałych genotypów przyrost suchej masy, a także niższa
o 14% aktywność alfa-amylazy wskazują na szybszy rozwój ziarniaków pszenicy odmiany
Rywalka.
Ocena indukcji porastania w kłosie wskazała najmniejszy udział z widocznymi objawami
uszkodzeń ziarniaków pszenicy odmiany Rywalka, ale też największą ich wrażliwość na kwas
abscysynowy.
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Uzyskane wartości wskaźników ocenione podczas rozwoju ziarniaków oraz po zbiorze
potwierdziły odporność odmiany Rywalka na porastanie.
Najmniejszą głębokością spoczynku bezpośrednio po zbiorze charakteryzowała się
odmiana Piko, u której odnotowano wyższy o 16% udział ziarniaków w widocznymi
objawami porastania w 3° przy równocześnie mniejszej wrażliwości na kwas abscysynowy.
Rody SMH 8527 oraz KBP 08.23 w odniesieniu do odmian wzorcowych uzyskiwały
zróżnicowane wartości większości rozpatrywanych wskaźników.
Badania zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez MNiSW na działalność
statutową.
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Charakterystyka wybranych parametrów tekstury mięsa drobiu wodnego
Ewa Gornowicz, Rafał Zwierzyński, Lidia Lewko
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, 62-035 Kórnik
Ewa Gornowicz: ewa.gornowicz@izoo.krakow.pl
Streszczenie
Celem badań była analiza siły niezbędnej do przecięcia i przegryzienia mięśnia piersiowego powierzchownego
i mięśni uda, pochodzących od ośmiu grup genetycznych drobiu wodnego: gęsi – pomorska, kielecka,
podkarpacka, lubelska, biała kołudzka i kaczki – Star 53 H.Y., Dworka i pekin polski. Mięśnie piersiowe
powierzchowne w stanie surowym drobiu wodnego cechują się bardzo zbliżoną teksturą. Siła niezbędna do
przecięcia tych mięśni wynosiła u kaczek od 28,31 do 35,84 N, a u gęsi od 27,78 do 36,74 N. Zastosowana
metoda obróbki cieplnej (80̊ C przez 40 minut) wpłynęła korzystnie na kruchość/twardość mięsa kaczek.
Różnice potwierdzono statystycznie (p<0,05), z wyjątkiem mięśni piersiowych P-33. W przypadku mięsa gęsi
przeprowadzona obróbka cieplna wpłynęła na pogorszenie tektury mięsa, zwiększenie twardości/kruchości,
szczególnie dotyczyło to mięśnia piersiowego powierzchownego. W teście gryzienia (uchwyt szczękowy
Volodkievicha) mięso kacze uzyskało bardzo dobre wyniki od 15,40 do 22,06 N. Należy zwrócić uwagę
analizując wyniki tego testu, na istotnie (p<0,05) najwyższe noty dla mięśni nóg gęsi białej kołudzkiej (30,23 N)
przy bardzo dobrym wyniku dla mięśnia piersiowego powierzchownego (25,46 N).
Słowa kluczowe: kaczka, gęś, mięso, cięcie, gryzienie

Characterization of selected texture parameters of waterfowl poultry meat
Summary
The aim of the study was to analyse the shear force and biting force pectoralis superficialis muscle and thigh
muscles from eight waterfowl genetic group: geese – Pomeranian, Kielecka, Subcarpatian, Lubelska, White
Kołuda and ducks – Star 53 H.Y., Dworka and Polish Pekin. The raw pectoralis superficialis of waterfowl
muscles have very similar texture. The force required to shear those muscles ranged from 28.31 to 36.71 N for
ducks and from 27.78 to 36.74 N for geese. The heat treatment used (80̊ C for 40 minutes) has positive impact on
the tenderness/hardness of duck meat. There were significanf differences (p≤0.05) with exception of P-33 breast
muscles. In the case of goose meat the heat treatment method caused deterioriation of meat texture, had
increased meat tenderness/hardness, especially this concerned pectoralis superficialis muscle. In the bite test
(Volodkevich bite jaw) duck meat obtained very good results ranged from 15.40 to 22.06 N. It is important to
note in the analysis of the test results on significantly (p<0,05) the highest notes for White Kołuda thigh muscles
(30.23 N) with a very good result for pectoralis superficialis muscle (25.46 N).
Keywords: duck, goose, meat, shearing, biting

1. Wstęp
Teksturę produktu można czy wręcz należy badać w celu jak najlepszego dostosowania
jej do wymagań klientów, jak i poznania jej przemian w trakcie procesu produkcyjnego
poprzez badania surowca, kolejnych półproduktów oraz produktu końcowego (Grunert i in.
2004). W charakterystyce technologicznej jakości mięsa istotne jest określenie jego tekstury
(twardość/kruchość, ciągliwość, żujność, itp.). Tekstura surowego mięsa zwierząt
gospodarskich zależy od czynników przyżyciowych takich jak: gatunek, rasa, płeć, wiek,
system utrzymania, żywienie, położenie anatomiczne mięśnia, zawartość tłuszczu i tkanki
łącznej oraz od postępowania poubojowego z tuszą/mięsem tj. długość wykrwawiania,
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szybkość schładzania i warunki przechowywania (Ali i in. 2007, Ghazali i in. 2013, Lewko
i in. 2017). Także w przypadku mięsa drobiu wodnego tekstura stanowi ważną cechę
jakościową,

obok

walorów

smakowych.

Można

ją

analizować

sensorycznie

lub

instrumentalnie. Ta ostatnia metoda jest mniej pracochłonna i wymaga mniejszej ilości
produktu, a wyniki są bardziej powtarzalne (Diakun i in. 2012). Jednakże ocenę poprzez
pomiar instrumentalny tekstury należy traktować jako uzupełnienie dla metod sensorycznych,
albowiem tylko ta ostatnia ocena uwzględnia także informację o doznaniach, jakich
doświadcza konsument podczas spożywania produktu (Surmacka-Szcześniak 2002).
Mięso drobiu wodnego postrzegane jest przez europejskich konsumentów, jako towar
szczególnego przeznaczenia o dużej atrakcyjności kulinarnej. Korzystny skład chemiczny
mięsa drobiu wodnego, szczególnie w zakresie zawartości nienasyconych kwasów
tłuszczowych kształtuje jego wysoką wartość odżywczą (Gumułka i in. 2009, Pasternak 2012,
Buzała i in. 2014). Dotychczas w krajowym obrocie handlowym dostępne były najczęściej
tuszki drobiu wodnego w całości. Jednakże od pewnego czasu obserwujemy zwiększenie
udziału elementów tuszek gęsi i kaczek (m. in. filet z piersi ze skórą, noga) szczególnie w
sklepach sieciowych, co zwiększa dostępność tego rodzaju mięsa dla indywidualnych
klientów. Ponadto za sprawą mediów, nastała moda na gotowanie, na autorskie
przygotowanie różnorodnych posiłków według nowatorskich przepisów. Powrócono także do
starych, tradycyjnych receptur, również tych wykorzystujących mięso drobiu wodnego
(Gornowicz i Lewko 2015, 2016). W sposobie wykorzystania mięsa tych gatunków ptaków
znaczenie ma jego tekstura, a zwłaszcza twardość/kruchość. Cecha ta była dotąd przedmiotem
pomiarów instrumentalnych w niewielkim zakresie.
Celem badań była analiza siły niezbędnej do przecięcia (mięso surowe i po obróbce
cieplnej) i przegryzienia (mięso po obróbce cieplnej) mięśnia piersiowego powierzchownego
i mięśni uda, pochodzących od ośmiu grup genetycznych (ras/rodów/linii) drobiu wodnego.
2. Materiał i metody
Materiał doświadczalny stanowiły mięśnie piersiowe powierzchowne (musculus
pectoralis superficialis) i mięśnie ud (musculus femoris) pięciu grup genetycznych gęsi:
lubelskich (Lu), kieleckich (Ki), podkarpackich (Pd), pomorskich (Po) i gęsi białych
kołudzkich (BK) oraz trzech populacji kaczek: pekin polski (P-33), Dworka (D-11) i Star 53
H.Y. Cztery wpierw wymienione rody gęsi i pierwszy kaczek to ptaki rodzimego
pochodzenia. Aktualnie są one objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt
i predysponowane są do chowu ekstensywnego. Natomiast mieszańce towarowe pochodzące
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ze stad gęsi Białych Kołudzkich® i kaczek Star 53 H.Y. komercyjnie wykorzystywane są do
tuczu intensywnego. Kaczka Dworka została wyhodowana z myślą o tzw. kaczce wiejskiej
i dobrze sprawdza się w chowie półintensywnym oraz ekstensywnym.
Wszystkie wymienione stada drobiu wodnego (z wyjątkiem Star 53. H.Y.)
utrzymywane są metodą in situ w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w
Dworzyskach (Instytut Zootechniki PIB). Po odchowie 17-tygodniowym 120 gęsi (5 grup x
24 sztuki) i 8-tygodniowym 72 kaczek (3 grupy x 24 sztuki) w równej proporcji płci 1:1 i w
jednakowych warunkach środowiskowo-żywieniowych dla danego gatunku, przeprowadzono
ubój wraz z obróbką poubojową, z zachowaniem takich samych warunków technologicznych.
Po 24 godzinach od uboju, z 16. schłodzonych tuszek z każdej grupy z mięśnia piersiowego
powierzchownego i z mięśni uda pobrano po 5 próbek o wymiarach przekroju 1 x 1 cm
i długości 1,5 cm wzdłuż włókien mięśniowych (Honikiel, 1998). Część z nich poddano
obróbce cieplnej, gotując je w hermetycznie zamkniętych woreczkach foliowych
(strunowych), zanurzonych w wodzie o temperaturze 80̊ C przez 40 minut pod przykryciem.
Po ostudzeniu próbki schłodzono, umieszczając je na 24 godziny w chłodziarce. Badania
tekstury mięsa gęsi, zarówno surowego, jak i po obróbce cieplnej wykonywano na próbkach
schłodzonych do temperatury +4 ̊C. Pomiaru instrumentalnego dokonano za pomocą
analizatora tekstury TA.XT plus (Stable Micro Systems) wraz z odpowiednimi przystawkami.
Próbki mięsa surowego i po obróbce cieplnej poddano ocenie siły cięcia z wykorzystaniem, z
zestawu noży Warner-Bratzlera (WB), ostrza z trójkątnym wycięciem (NT), którego ramiona
będące elementem tnącym tworzyły kąt 60̊ a prędkość przesuwu noża podczas testu wynosiła
1,5 mm/s. Zmierzono siłę końcową (F) - niezbędną do przecięcia całej ocenianej próbki
mięsa. Natomiast po obróbce cieplnej zmierzono także, za pomocą uchwytu szczękowego
Volodkievich’a przy prędkości przesuwu 2,00 mm/s., siłę niezbędną do całkowitego
przegryzienia próbki mięsa. Dla wszystkich pomiarów liczebność prób wynosiła 16 (n=16)
dla każdej grupy genetycznej drobiu wodnego. Całość wyników poddano szczegółowej
analizie statystycznej przy pomocy programu Statistica 10 (StatSoft, 2006). W opracowaniu
statystycznym wyników w niniejszej pracy uwzględniono średnie arytmetyczne (x). Istotność
różnic pomiędzy średnimi oszacowano testem t-Studenta.
3. Wyniki i ich omówienie
Gęsi z poszczególnych grup genetycznych po17 tygodniach odchowu uzyskały masę
tuszki od 2810 g (Ki) do 4790 g (BK). Cecha ta gęsi BK była istotnie (p≤0,05) najwyższa
wobec wszystkich ptaków tego gatunku, objętych programem ochrony zasobów genetycznych
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zwierząt gospodarskich. Natomiast spośród tej ostatniej grupy, tuszki gęsi Po były istotnie
(p≤0,05) cięższe vs pozostałych tj. Ki, Lu i Pd (rys. 1). Kaczki komercyjnego zestawu Star 53
H.Y. po 8-tygodniowym chowie cechowały sie tuszkami istotnie (p≤0,05) najcięższymi (2448
g). Lżejsze o 645 g były tuszki Dworki i o 883 g P-33. Podobny układ w kształtowaniu się
masy tuszki mieszańców komercyjnych, pochodzących z wysokowydajnych zestawów
hodowlanych wobec tych parametrów uzyskiwanych przez regionalne odmiany drobiu
wodnego zaobserwowali Gumułka i in. 2009, Pasternak 2012, Haraf 2014, Gornowicz
i Lewko 2015, Solé i in. 2016.

Objaśnienie do rys. 1-6: a, b – różne litery oznaczają statystycznie istotne (p≤0,05) różnice między wartościami średnimi cechy
w obrębie poszczególnych gatunków

Rys. 1. Masa ciała przed ubojem wybranych grup genetycznych drobiu wodnego

Surowe mięśnie piersiowe powierzchowne (rys. 2) gęsi BK vs Lu, Ki i Po
charakteryzowały się istotnie (p<0,05) większą siłą niezbędną do przecięcia nożem z
trójkątnym wycięciem. Różnica wynosiła tu odpowiednio: 6,96 N, 8,96 N i 8,65 N.
Spośród kaczek, istotnie (p<0,05) twardszymi surowymi mięśniami piersiowymi
powierzchownymi cechowały się D-11 i S. Siła niezbędna do ich przecięcia była odpowiednio
o 7,53 N i o 5,46 N wyższa wobec grupy P-33.

Rys. 2. Siła niezbędna do przecięcia surowego mięśnia piersiowego powierzchownego wybranych grup
genetycznych drobiu wodnego

Gęsi Po cechowały się najtwardszymi (p<0,05) surowymi mięśniami udowymi (rys. 3).
Były to wartości wyższe o od 10,98 N (Lu) do 13,32 N (Pd). Stwierdzono istotne różnice
(p<0,05) między wartościami omawianego parametru osiąganymi w trzech grupach kaczek.
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Twardymi mięśniami uda (surowymi) cechowały się ptaki S (59,47 N). Siła niezbędna do ich
przecięcia była wyższa o 18,37 N wobec D-11 i aż o 21,83 N vs kaczek P-33.

Rys. 3. Siła niezbędna do przecięcia surowych mięśni uda wybranych grup genetycznych drobiu wodnego

Można zaobserwować, że w mięśniach piersiowych powierzchownych po obróbce
cieplnej zaszły zmiany w mikrostrukturze włókien i tkance łącznej, co spowodowało zmianę
wartości siły niezbędnej do ich przecięcia (rys. 4). Siła ta w przypadku gęsi wzrosła o ok. 20
N i była bardzo wyrównana dla poszczególnych grup genetycznych, wynosząc od 50,45 Pd do
52,6 N BK. Natomiast ta partia mięśni kaczek po obróbce cieplnej stała się bardziej krucha.
Siła niezbędna do ich przecięcia zmniejszyła się o 0,72 N dla P-33 i o 4,87 N dla S oraz aż o
15,52 N dla D-11.

Rys. 4. Siła niezbędna do przecięcia mięśnia piersiowego powierzchownego po obróbce cieplnej wybranych
grup genetycznych drobiu wodnego

Po obróbce cieplnej istotnie (p<0,05) najtwardsze były mięśnie udowe gęsi BK i siła
niezbędna do ich przecięcia wynosiła 60,09 N (rys. 5). Tylko w przypadku gęsi BK i Pd
oceniane wskaźniki mięsa po obróbce cieplnej były wyższe wobec mięsa surowego
(odpowiednio o 12,91 N i o 4,54 N). W pozostałych grupach genetycznych gęsi i we
wszystkich populacjach ocenianych kaczek siła niezbędna do przecięcia mięśni uda była
niższa dla próbek po obróbce cieplnej. Największą różnicę wykazano w grupie S, w której
wartość badanego parametru zmniejszyła się z 59,47 N do 38,01 N. Podobnie, jak w
przypadku mięśnia piersiowego powierzchownego, tak i mięśnie uda kaczek po obróbce
cieplnej, były znacząco mniej twarde w stosunku do mięsa gęsi.
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Rys. 5. Siła niezbędna do przecięcia mięśni uda po obróbce cieplnej wybranych grup genetycznych drobiu
wodnego

Pomiar siły niezbędnej do przegryzienia mięśnia piersiowego po obróbce cieplnej (rys.
6) wykazał, że istotnie (p<0,05) najtwardszy był mięsień gęsi Po (30,86 N). Z kolei w
przypadku mięśni udowych istotnie (p<0,05) wyższe wartości omawianej siły, wykazano dla
gęsi BK (30,23 N). Warto zauważyć, że spośród gęsi tylko dla BK siła niezbędna do
przegryzienia mięśni uda (rys. 7) po obróbce cieplnej była większa niż dla mięśnia
piersiowego powierzchownego.
Kaczki charakteryzowały się bardzo dobrymi cechami mięsa po obróbce cieplnej, były
one korzystniejsze niż parametry te wykazane dla gęsi. Do przegryzienia mięśni piersiowych
powierzchownych niezbędna była siła od 15,40 N D-11 do 17,41 N P-33 i były to różnice
statystycznie nieistotne. Dla mięśni uda wykazano wartości wyższe o od 2,16 N w grupie S
do 8,84 N dla D-11 i tą różnicę między tymi dwoma grupami potwierdzono statystycznie
(p<0,05). W tej ocenie warto zwrócić uwagę, że ptaki pochodzące z komercyjnych zestawów
hodowlanych drobiu wodnego, przeznaczonych do chowu intensywnego (gęś Biała
Kołudzka® i kaczki Star 53 H.Y.) cechowały się kruchymi mięśniami

piersiowymi

powierzchownymi. Mięśnie te są najcenniejszym elementem tuszki i osiągnięte wartości w
tych dwóch grupach genetycznych drobiu wodnego, wskazują na pozytywny wpływ
prowadzonej selekcji hodowlanej.

Rys. 6. Siła niezbędna do przegryzienia mięśnia piersiowego powierzchownego po obróbce cieplnej wybranych
grup genetycznych drobiu wodnego
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Rys. 7. Siła niezbędna do przegryzienia mięśni uda po obróbce cieplnej wybranych grup genetycznych drobiu
wodnego

Liu i in. (2011) podjęli próbę oszacowania jakości tekstury mięśni piersiowych gęsi
Yangzhou (lokalna rasa gęsi pochodzących z prefektury we wschodnich Chinach). Autorzy
określili siłę cięcia mięśni piersiowych w zależności od systemu utrzymania i płci ptaków.
Siła cięcia niezbędna do przecięcia mięśni piersiowych samic wyniosła 17,65 N. W
przypadku mięśni piersiowych samców była o niecałe 2 N większa (19,62 N). Z kolei
wielkości sił cięcia w zależności od systemu utrzymania kształtowały się w zakresie od 17,76
N (grupa E) do 19,62 N (grupa B i C). Autorzy nie wykazali istotnego wpływu badanych
czynników na wielkość siły cięcia ocenianych mięśni piersiowych gęsi. Wielkość siły cięcia
w zależności od płci ptaków określili również Kirmizibayrak i in. (2011), którzy wykorzystali
w tym celu rodzimą rasę gęsi z prowincji Kars (Turcja). Autorzy uzyskali odwrotną zależność
niż Liu i in. (2011). Dowiedli, iż mięśnie piersiowe samic były bardziej twarde aniżeli
samców (30,90 N), a do ich przecięcia potrzebna była większa siła, średnio o 0,98 N (31,88
N). Autorzy nie wykazali istotnych różnic w zależności od płci ptaków. Znacznie większe
wartości siły cięcia uzyskali w przeprowadzonych badaniach Glendenhuys i in. (2014), którzy
jako materiał badawczy wykorzystali mięśnie piersiowe gęsi egipskiej (blisko spokrewniony z
gęśmi ptak – kazarka egipska). Autorzy dowiedli, iż wielkość siły niezbędnej do przecięcia
tych mięśni wyniosła 48,76 N. Z kolei Damaziak i in. (2016) określili maksymalną siłę cięcia
mięśni piersiowych gęsi białej kołudzkiej. Wartość tego parametru kształtowała się w
zakresie od 31,80 N (mięśnie gotowane) do 55,98 N (mięśnie wędzone). W badaniach
własnych użyta siła cięcia niezbędna do przecięcia surowych mięśni piersiowych gęsi była
znacznie mniejsza w przypadku cięcia nożem płaskim i wyniosła średnio ok. 30,9 N,
natomiast w przypadku cięcia nożem z trójkątnym wycięciem aż 80,17 N. Równie wysokie
wartości (p≤0,05) uzyskali Solé i in. (2016), którzy stwierdzili, iż siła niezbędna do przecięcia
gotowanych mięśni piersiowych pochodzących od trzech zróżnicowanych genetycznie grup
gęsi (Embden, F1 mieszańce Embden x Toulouse, Toulouse) mieściła się w przedziale od
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74,75 N (Embden) do 87,01 N (Toulouse) i była to różnica statystycznie istotna (p≤0,05).
Pomiarów w teście WB dokonano 10 dni po uboju gęsi.
W przypadku drugiego gatunku drobiu wodnego, Li i in. 2013 wykazali, że do
przecięcia surowego mięśnia piersiowego powierzchownego kaczek Cherry Valley niezbędna
jest siła 27,51 N. Natomiast po obróbce cieplnej siła ta wzrasta wprost proporcjonalnie do
temperatury ogrzewania próbki i wynosi od 32,69 N (temp. 40̊ C) do 56,18 N (temp. 95̊ C).
Wyniki te różniły się od rezultatów badań własnych, w których wykazano obniżenie siły
przecięcia we wszystkich grupach doświadczalnych kaczek (od 0,72 N P33 do 15,52 N D-11).
Z kolei Smith i in. (2014) oceniając w teście WB mięśnie piersiowe kaczek typu pekin,
pochodzących ze stada komercyjnego ( 4000 szt.) stwierdzili, że do przecięcia ich w stanie
surowym wymagana jest siła 32,3 N. Jest to zbieżne z wynikami badań własnych, gdzie
średnia wartość tej cechy łącznie dla trzech grup kaczek typu pekin wynosiła 32,64 N.
Wspomniany zespół autorski wykazał ponadto, że marynowanie kaczych mięśni piersiowych
znacznie obniżyło oceniany wskaźnik (do 21,6 N). W innych badaniach uzyskano wyższe
wartości dla siły cięcia w teście WB dl mięśni piersiowych kaczek , wynoszące od 36,3 do
41,2 N (Ali i in. 2008 i Kim i in. 2012).
Duża różnorodność grup genetycznych gęsi i kaczek, których mięśnie piersiowe badano
w zakresie tekstury z wykorzystaniem zestawu noży WB i różniące się metody obróbki
cieplnej oraz czas wykonania pomiarów po uboju ptaków, spowodował znaczne
zróżnicowanie wyników przedstawionych w piśmiennictwie (Ali i in. 2007, Haraf 2014,
Gornowicz i in. 2016).
4. Podsumowanie i wnioski
Mięśnie piersiowe powierzchowne w stanie surowym drobiu wodnego cechują się
bardzo zbliżoną teksturą. Siła niezbędna do przecięcia tych mięśni wynosiła u kaczek od
28,31 do 35,84 N, a u gęsi od 27,78 do 36,74 N.
Zastosowana metoda obróbki cieplnej (80̊ C przez 40 minut) wpłynęła korzystnie na
kruchość/twardość mięsa kaczek. Różnice potwierdzono statystycznie (p<0,05), z wyjątkiem
mięśni piersiowych P-33.
W przypadku mięsa gęsi przeprowadzona obróbka cieplna wpłynęła na pogorszenie
tektury mięsa, zwiększenie twardości/kruchości, szczególnie dotyczyło to mięśnia
piersiowego powierzchownego.
W teście gryzienia (uchwyt szczękowy Volodkievicha) mięso kacze uzyskało bardzo
dobre wyniki od 15,40 do 22,06 N.
401

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Natomiast należy zwrócić uwagę analizując wyniki tego testu, na istotnie (p<0,05)
najwyższe noty (niekorzystnie) dla mięśni nóg gęsi białej kołudzkiej (30,23 N) przy bardzo
dobrym wyniku dla mięśnia piersiowego powierzchownego (25,46 N). Dlatego też gęsi białe
kołudzkie cechując się duża masą ciała/tuszki i pożądaną kruchością mięsa z części
piersiowej mogą być z powodzeniem wykorzystywane w chowie intensywnym i do produkcji
elementów garmażeryjnych. Udo/nogi tych ptaków wymagają dłuższej obróbki termicznej.
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Analiza wpływu czynników fizjologicznych, genetycznych i środowiskowych
na wyniki rozrodu klaczy
Wojciech Kruszyński, Łukasz Radomski, Edward Pawlina, Błażej Nowak
Katedra Genetyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wojciech Kruszyński: wojciech.kruszynski@upwr.edu.pl
Streszczenie
W pracy badano wpływ wybranych czynników fizjologicznych, genetycznych i środowiskowych na parametry
rozrodu klaczy utrzymywanych w jednej z wielkopolskich stadnin. Dane do badań uzyskano z dokumentacji
hodowlanej obejmującej karty klaczy, zeszyty stanowień oraz rodowody badanych zwierząt. Przeanalizowano
dane o 236 sezonach reprodukcyjnych 96 klaczy (43 klacze rasy sp. i 53 klacze rasy wlkp.) w latach 2009-2012.
Klacze na podstawie rodowodów zaklasyfikowano do 6 rodzin. Stwierdzono istotne różnice (p≤0.05) między
rodzinami w długości okresu międzyciążowego (OMC), długości ciąży i okresu usługi oraz wielkości
pęcherzyka Graffa. Zanotowano wpływ rasy na miesiąc rozpoczęcia stanówki, długość ciąży, sposób
unasieniania oraz wielkość pęcherzyka Graffa. Pomiędzy grupami rocznikowymi występowały istotne
statystycznie różnice (p≤0,05) w długości trwania okresu międzyciążowego, wielkości pęcherzyka Graffa oraz
wskaźnikach źrebności i jałowości.
Słowa kluczowe: klacz, rozród koni, ciąża, pęcherzyk Graffa

Analysis of the influence of physiological, genetic and environmental
factors on the results of mare reproduction
Summary
The aim of the present study was to determine the influence of selected physiological, genetic and environmental
factors on the breeding parameters of mares maintained at one of the stud in Wielkopolskie voivodeship. Data
for the study were obtained from breeding documentation. Data on 236 reproductive seasons of 96 mares (43
mares of the sp. breed and 53 mares of the wlkp. breed) were analyzed in the years 2009-2012. Mares based on
pedigree were classified into 6 families. There were significant differences (p≤0.05) between families in the
length of the inter-pregnancy period, length of gestation, period of service and the size of Graff's follicle. The
influence of the breed on the month of mating beginning, length of pregnancy, insemination type and size of the
Graff's follicle was observed. Between the groups of mares born in different years statistically significant
differences (p≤0.05) in the length of the inter-pregnancy period, the size of the Graffian follicle as well as the
indicators of foaliness and sterility was observed.
Key words: mare, horse reproduction, pregnancy, Graffian follicle

1. Wstęp
Współcześnie hodowla koni staje się elitarna, a hodowcy zwracają coraz większą
uwagę na cechy dotyczące rozrodu, gdyż jest on ściśle związany z opłacalnością hodowli.
Problematyka rozrodu koni oraz jej specyfika stanowią temat wielu badań naukowych,
w których analizowane są różne czynniki zarówno po stronie ogiera jak i klaczy. Spośród
wszystkich zwierząt gospodarskich konie charakteryzują się najniższą rozrodczością,
a wskaźnik żywo urodzonych źrebiąt, pochodzących od klaczy krytych w danym sezonie
reprodukcyjnym rzadko przekracza 55% (Okólski 2009). Do czynników mających wpływ na
tak niskie wskaźniki rozrodcze zalicza się przede wszystkim sezonową poliestralność oraz
zbyt wczesne przeznaczanie klaczy do stanówki. Klacz należy do zwierząt wchodzących
w aktywność płciową w okresie wydłużającego się dnia świetlnego, a nasilenie cyklicznych
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rui następuje najczęściej między marcem a lipcem. Szczególnie z początkiem wiosny
zachowanie klaczy jest jednak nieprzewidywalne, a w wyniku nieprawidłowej gry
hormonalnej nie dochodzi do owulacji (Gniazdowski 2010, Komosa 2009, Przewoźny 2005,
Tischner 2006, Zając i Łuczak 2004). Inna przyczyna niskiej płodności wiąże się
z momentem owulacji, która powinna wystąpić pod koniec rui, a zdarza się, że występuje na
jej początku (Okólski 2009). Klacz należy do zwierząt monoowulacyjnych. Podczas rui na
jajniku rozwija się kilka pęcherzyków, jednak na ogół tylko jeden z nich ulega owulacji, jako
pęcherzyk dominujący. Niemniej, zdarzają się sytuacje występowania poliowulacji, która jest
korzystna w programach embriotransferu, jednak wysoce niepożądana z punktu widzenia
hodowcy, bowiem może prowadzić do ciąży mnogiej (Kusy 2008, Squires i McCue 2007),
która u koni jest przyczyną negatywnych konsekwencji i komplikacji okołoporodowych
(Mucha i in. 2006).
Sezonowa aktywność jajników jest niezwykle istotnym elementem związanym
z użytkowaniem rozpłodowym klaczy. Przyczynami niepłodności mogą być patologiczne
zmiany na jajnikach, jak hipoplazja jajników czy hormonalne guzy jajników, ale również
czynniki środowiskowe. Kruszyński i in. (2011) w swoich badaniach wykazali wpływ
miesiąca sezonu rozrodczego na aktywność jajników. Szczyt tej aktywności przypadał na
miesiące marzec-maj i wiązał się z największą efektywnością krycia. Niektórzy autorzy
(Kruszyński i in. 2011, Okólski 1981) wskazują na większą aktywność lewego jajnika,
podczas gdy inni na przewagę prawego (Nagy i in. 1998). Według Morela i O`Sullivana
(2001) różnica w aktywności między lewym i prawym jajnikiem wynika z lepszego
unaczynienia tego pierwszego. Przypuszcza się, że rasa i wiek klaczy również wpływają na
aktywność jajników, chociaż nie odnotowano w tym względzie istotnych statystycznie różnic
(Kruszyński i in. 2011).
Wartość wskaźników rozrodczych u klaczy podlega wielu wpływom. Perez i in.
(2003) oraz Maliszewska (2011) wykazali wpływ płci źrebięcia na czas trwania ciąży,
podczas gdy inni autorzy wymieniają dodatkowo wiek klaczy (Carnevale i Ginther 1992),
rasę (Górecka i Jezierski 2004), kolejność ciąży, sezon rozrodczy (Perez i in. 2003), sposób
żywienia i podawanie środków hormonalnych (Bresińska i in. 2004), wpływ rytmów
biologicznych (Tischner 2006), a także wpływ ogiera (Topoczewska i Krupa 2013) na
uzyskiwane wyniki reprodukcyjne.
Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników fizjologicznych,
genetycznych

i środowiskowych

na

wartość

uzyskanych

wskaźników

użytkowości

rozpłodowej klaczy utrzymywanych w jednej z wielkopolskich stadnin.
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2. Materiał i metody
Materiał do badań stanowiły wyniki użytkowości rozpłodowej klaczy w latach 20092012. Z dokumentacji hodowlanej obejmującej karty klaczy, zeszyty stanowień i zestawienia
sezonowe uzyskano informacje dotyczące wieku, rasy i pochodzenia klaczy, jak również dane
dotyczące daty rozpoczęcia stanówki, miesiąca zaźrebienia i wyźrebienia, długości okresu
międzywyźrebieniowego oraz liczby skoków lub zabiegów inseminacyjnych niezbędnych do
skutecznego pokrycia. Na podstawie powyższej dokumentacji przeanalizowano wielkość
pęcherzyków jajnikowych, częstość stosowania dodatkowych środków wspomagających
rozród oraz częstość występowania problemów z rozrodem obejmujących cysty jajnikowe,
resorpcje zarodków czy ciąże bliźniacze. W analizowanym okresie inseminowanych lub
krytych naturalnie było 96 klaczy (43 klacze rasy sp. i 53 klacze rasy wlkp.) w wieku od 3 do
17 lat. Uzyskano dane o 236 sezonach reprodukcyjnych. Ze względu na pokrewieństwo
genetyczne wyodrębniono 6 rodzin o minimalnej liczebności 5 osobników i współczynniku
pokrewieństwa od 0,125 do 0,5. Badane klacze podzielono na 3 grupy wiekowe (I – klacze
w wieku od 3 do 5 lat, II – klacze w wieku od 6 do 10 lat, III – klacze w wieku powyżej
10 lat) oraz 3 grupy rocznikowe (I – klacze urodzone w latach 1992-1999, II - klacze
urodzone w latach 2000-2004, III – klacze urodzone w latach 2005-2009).
W każdej z grup analizowano następujące parametry rozrodu: miesiąc rozpoczęcia
i zakończenia stanówki, długość ciąży i okresu międzyciążowego, długość okresu usługi
(liczba

dni

od

pierwszego

unasieniania

do

skutecznego

zapłodnienia),

liczbę

skoków/zabiegów inseminacyjnych potrzebnych do skutecznego pokrycia, wielkość
pęcherzyka Graffa oraz wskaźniki jałowości, resorpcji i poronień.
W celu przeanalizowania wpływu wybranych czynników na powyższe parametry
rozrodu zastosowano model liniowy GLM pakietu statystycznego SAS (2009):
yijk=µ+ai+bj+eijk, gdzie:
yijk – obserwowana wartość cechy,
µ - średnia populacji,
ai – efekt rasy,
bj – efekt roku urodzenia,
eijk – błąd standardowy.
Istotność różnic pomiędzy średnimi badano testem wielokrotnego rozstępu Duncana
(SAS 2009). Do przeanalizowania istotności różnic między badanymi cechami o charakterze
skokowym użyto nieparametrycznego testu chi2 lub testu Fishera dla małych prób, przy
liczbie obserwacji poniżej pięciu osobników.
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3. Wyniki
Średnie wartości analizowanych cech przedstawiono w tabeli 1. Okres międzyciążowy
trwał średnio 216,3 dni. Warto odnotować, że najkrótszy okres między wyźrebieniem
a ponownym zajściem w ciążę wynosił zaledwie 8 dni, podczas gdy najdłuższy 365 dni.
Okres usługi, czyli czas między początkiem stanowienia a jego zakończeniem, trwał średnio
25 dni i jest to wynik, który można uznać za zadowalający. Długość ciąży, wynosząca średnio
335 dni mieściła się w fizjologicznych normach, które dla klaczy wynoszą od 315 do 350 dni.
Minimalna wartość 318 dni świadczy, że spośród wszystkich analizowanych przypadków nie
stwierdzono przedwczesnych porodów, co może wskazywać na odpowiednią opiekę
w badanej stadninie.
Tabela 1 Średnie wartości analizowanych cech reprodukcyjnych klaczy
Cecha

N

średnia

sd

min

max

Okres międzyciążowy [dni]

215

216,3

161,2

8

365

Okres usługi [dni]

184

25

29,9

0

117

Długość ciąży [dni]

117

335,8

8,2

318

356

Liczba kryć/inseminacji

218

2,8

1,9

1

9

Wielkość pęcherzyka na prawym jajniku [mm]

144

29,9

14,4

0

50

Wielkość pęcherzyka na lewym jajniku [mm]

143

29,4

14,2

0

50

Wielkość pęcherzyka przy pokryciu [mm]

143

41,6

5,7

20

50

Źrebności [%]

90

70,6

40,1

0

100

Jałowości [%]

90

17,4

31,7

0

100

Resorpcji [%]

90

25,0

29,9

0

100

Poronień [%]

90

29,4

14,2

0

100

Wskaźnik

Średnie wielkości pęcherzyków Graffa na lewym i prawym jajniku miały podobne
wartości wynoszące odpowiednio 29,4 oraz 29,9 mm. Największa średnia wartość pęcherzyka
przy pokryciu wynosiła 41,6 mm i była zbliżona do największej zanotowanej jego wielkości
(50 mm).
Wyniki analizy wpływu rodziny, rasy, roku urodzenia i wieku klaczy na długość
okresu międzyciążowego (OMC), długość ciąży i okresu usługi oraz liczę kryć/inseminacji
niezbędnych do skutecznego zapłodnienia przedstawia tabela 2.
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Tabela 2 Średnie wartości długości okresu międzyciążowego (OMC), długości ciąży, okresu usługi oraz
średnia liczba kryć (skoków/inseminacji) klaczy należących do różnych rodzin, ras oraz grup wiekowych
i rocznikowych
OMC
N

[dni]

Długość ciąży [dni]

Okres usługi [dni]

Liczba kryć

średnia

sd

średnia

sd

średnia

sd

średnia

sd

243,9

167,9

336,8

3,1

39,8

Rodzina
A

8

B

24

C

12

242,1

163,2

263,8

150,7

332,8

b

333,8

8,6
5,2

19,8

3,5

1,4

22,8

b

30,6

2,8

2,2

51,3

a

32,3

3,6

2,1

b

33,2

3,5

2,1

a

121,2

336,4

13,9

26,1

D

13

315,4

E

15

178,5b

160,0

342,9a

10,2

19,6b

27,0

2,8

1,9

F

17

217,3

162,1

334,4

6,1

37,3

34,3

3,7

1,8

Pozostałe

126

199,2

162,8

335,6

7,9

21,2b

28,7

2,6

1,7

109

209,2

160,9

337,6a

8,4

27,4

30,5

2,9

1,9

162,1

334,0

b

7,7

22,8

29,3

2,8

1,9

Rasa
sp.
wlkp.

123

221,9

76

209,6

Rok urodzenia
1992-1999

162,1

336,9

8,3

21,8

26,5

2,7

1,8

b

162,9

335,5

7,6

27,0

30,0

2,9

1,8

2000-2004

81

192,3

2005-2009

76

254,0a

153,5

335,0

9,3

25,6

33,0

2,9

2,1

3-5

74

240,5

158,0

334,2

9,1

28,8

34,5

3,1

2,1

6-10

83

208,5

161,1

334,8

7,6

26,1

30,2

2,9

1,9

>10

76

203,3

164,0

338,1

7,9

19,6

23,1

2,5

1,6

Wiek klaczy

a,b – różnice istotne dla poziomu p≤0,05; średnie z różnymi literami różnią się istotnie

Analiza długości OMC pomiędzy sześcioma rodzinami klaczy wykazała istotne
statystycznie różnice (p≤0,05) pomiędzy rodziną D (315 dni) a rodziną E, dla której wartość
analizowanego parametru była blisko dwukrotnie mniejsza (178 dni). Na długość OMC
wpływał również rok urodzenia klaczy, w przeciwieństwie do rasy i wieku klaczy. Na długość
ciąży miała wpływ przynależność do określonej rodziny oraz rasa (p≤0,05). We wszystkich
rodzinach odnotowano fizjologicznie prawidłową długość ciąży, która mieściła się
w przedziale od 332,8 dni (rodzina B) do 342,9 dni (rodzina E). Klacze rasy sp.
charakteryzowały się ciążą krótszą o blisko 4 dni, w porównaniu do rasy wlkp. Kolejnym
analizowanym parametrem była długość okresu usługi. Najkrótszą jego wartość odnotowano
w rodzinie E (19,6 dni), najdłuższą z kolei w rodzinie C (51,3 dni). Nie wykazano natomiast
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wpływu rodziny, rasy, grupy rocznikowej oraz wieku klaczy na liczbę kryć lub inseminacji
niezbędnych do skutecznego zapłodnienia.
W przeprowadzonych badaniach określono również wielkość lewego i prawego
pęcherzyka jajnikowego, jak również jego największą wartość w momencie krycia bądź
inseminacji (tab. 3). Spośród analizowanych czynników na wielkość lewego pęcherzyka
jajnikowego wpływał jedynie czynnik genetyczny, czyli przynależność do określonej rodziny.
Największą średnią wartość pęcherzyka na lewym jajniku stwierdzono w rodzinie klaczy
A (39,7 mm), najmniejszą natomiast w rodzinie F (22,1 mm). Nie wykazano żadnego wpływu
analizowanych czynników na wielkość prawego pęcherzyka jajnikowego. Analiza różnic
w największej wielkości pęcherzyka wykazała natomiast związek z wiekiem klaczy (p≤0,01)
oraz rasą i przynależnością do określonej rodziny oraz grupy rocznikowej. Największą
wielkość pęcherzyka przy pokryciu stwierdzono w rodzinach klaczy C (45,8 mm) oraz F
(45,0 mm), najmniejszą z kolei w rodzinie B (38,5 mm). Klacze urodzone w latach 1992-1999
charakteryzowały się najmniejszą wielkością pęcherzyka (39,9 mm), natomiast największą
(42,8 mm) klacze urodzone w latach 2004-2009. Stwierdzono, że samice w wieku od 6 do 10
lat mają największą wielkość pęcherzyka jajnikowego w momencie krycia, wynoszącą 42,9
mm.
W pracy analizowano również wpływ przynależności do określonej rodziny oraz
wpływ rasy i wieku klaczy na ich źrebność, jałowość oraz częstość resorpcji i ronień (tab. 4).
Najwyższą źrebność odnotowano wśród klaczy z rodziny F (95%), a najniższą
u klaczy z rodziny A (43,4%). Różnice te okazały się istotne statystycznie (p≤0.05). Nie
odnotowano natomiast związku między rodziną klaczy a jałowością oraz częstością ronień
i resorpcji. Wiek klaczy w sposób istotny (p≤0,01) wpływał na źrebność oraz jałowość.
Klacze najstarsze, urodzone w latach 1992-1999 charakteryzowały się płodnością na
poziomie 55,8%, podczas gdy najmłodsze (lata 2004-2009) – 84,3%. Dla najstarszych samic
odnotowano również najwyższy procent jałowości (31%), który był ponad czterokrotnie
wyższy niż dla najmłodszych klaczy (7,1%).
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Tabela 3 Średnie wartości wielkości lewego i prawego jajnika oraz największej wielkości pęcherzyka klaczy
należących do różnych rodzin, ras oraz grup wiekowych i rocznikowych
Wielkość
N

lewego

Wielkość

prawego

Największa

wielkość

pęcherzyka [mm]

pęcherzyka [mm]

pęcherzyka [mm]

średnia

sd

średnia

sd

średnia

sd

39,7a

11,0

27,7

12,8

42,7

6,1

Rodzina
A

8

b

6,4

B

24

26,1

13,3

28,9

13,5

38,5

C

12

23,3b

18,4

35,9

16,9

45,8a

3,8

D

13

25,6

b

14,0

33,1

17,1

43,8

4,4

E

15

28,3

16,3

26,3

12,6

40,4

F

17

22,0

Pozostałe

126

sp.
wlkp.

b

5,0
a

16,4

37,5

17,7

45,0

4,1

31,1

13,3

29,1

14,1

41,4

5,7

109

27,8

13,7

29,6

14,1

40,5b

5,6

123

30,8

14,5

30,2

14,7

42,6a

5,7

76

29,8

12,9

28,6

14,3

39,9b

5,7

15,1

42,3

a

6,0

a

5,0

Rasa

Rok urodzenia
1992-1999
2000-2004
2005-2009

81

29,3

14,9

30,0

76

29,2

14,9

31,1

13,9

42,8

3-5

74

28,9

14,4

31,7

13,2

42,1

6-10

83

28,5

15,4

30,5

15,4

42,9B

5,7

14,4

A

5,8

Wiek klaczy

>10

76

31,0

12,5

27,3

39,7

5,2

A,B – różnice istotne dla poziomu p≤0,01; a,b – różnice istotne dla poziomu p≤0,05; średnie z różnymi literami
różnią się istotnie
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Tabela 4 Średnie wartości źrebności, jałowości, resorpcji i poronień klaczy należących do różnych ras,
rodzi i grup rocznikowych
N

Źrebność [%]

Jałowść [%]

Resorpcja [%]

Poronienie [%]

średnia

sd

średnia

sd

średnia

sd

średnia

sd

Rodzina
A

5

43,4b

43,5

26,6

43,4

25,0

43,3

5,0

11,2

B

10

67,5

40,9

17,5

33,4

15,0

33,7

0,0

0,0

C

5

70,0

44,7

25,0

43,3

0,0

0,0

5,0

11,2

D

6

62,5

37,9

20,8

24,6

16,7

40,8

0,0

0,

11,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

11,2

a

E

5

95,0

F

6

69,5

40,1

18,0

21,3

4,2

10,2

8,3

20,4

Pozostałe

53

72,5

41,4

17,0

32,9

6,5

20,9

4,2

19,4

sp.

42

71,4

40,8

16,1

31,1

8,3

23,9

4,2

17,4

wlkp.

43

69,8

39,8

18,6

32,4

7,9

24,9

3,6

15,5

1992-1999

76

55,8B

46,5

31,0A

40,7

9,8

27,3

3,4

18,6

2000-2004

81

68,6

35,5

16,0

27,8

8,7

22,3

6,7

20,7

33,3

B

20,6

6,4

23,8

2,1

9,3

Rasa

Rok urodzenia

2005-2009

76

84,3

A

7,1

A,B – różnice istotne dla poziomu p≤0,01; a,b – różnice istotne dla poziomu p≤0,05; średnie z różnymi literami
różnią się istotnie

4. Dyskusja
Wraz z wiekiem zdolności reprodukcyjne klaczy maleją (Carnevale i Ginther 1992,
Mucha i in. 2006). Ważnym wskaźnikiem użytkowości rozpłodowej klaczy jest długość
trwania ciąży, bowiem wpływa ona znacząco na masę ciała źrebięcia, a tym samym jego
szansę na przeżycie. Przeciętna długość ciąży u klaczy wynosi 335-345 dni, jednak możliwe
są duże odstępstwa od tej wartości (320-360 dni) (Kuhl i in. 2015). Wyniki powyższych
badań wskazują, że w analizowanej stadninie nie stwierdzono porodów wcześniaczych, czyli
następujących przed 320. dniem ciąży. Niektórzy autorzy (Walkowicz i Jodkowska 2003,
Maliszewska 2011) w swoich badaniach zwracają uwagę na skracanie czasu trwania ciąży
wraz z wiekiem klaczy, podczas gdy inni (Langlois i Blouin 2012) na jego wydłużanie, bądź
brak związku między wiekiem samicy a długością trwania ciąży (Winter i in. 2007).
W analizowanej stadninie najstarsze klacze charakteryzowały się najdłuższą ciążą, jednak
różnice te nie okazały się statystycznie istotne, co koresponduje z wynikami Morela i in.
(2002).
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W niniejszej pracy wykazano związek między przynależnością do określonej rodziny
a długością trwania ciąży, co znajduje potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez
Kuhla i in. (2015). Różnice w długości trwania ciąży pomiędzy różnymi rodzinami w obu
pracach wynosiły nawet 10 dni, co jest istotne z punktu widzenia hodowców, bowiem
wydłużająca się ciąża (powyżej 11 miesięcy) powoduje opóźnienia w kolejnej, a tym samym
problemy z uzyskaniem raz w roku źrebięcia. Kuhl i in. (2015) odnotowali również wpływ
roku urodzenia na długość trwania ciąży, co jednak nie zostało potwierdzone badaniami
własnymi.
Zarządzanie okresem poporodowym jest jednym z najważniejszych aspektów
wpływających na rozród klaczy. Ze względu na długi okres ciąży, czas od porodu do
ponownego skutecznego zapłodnienia powinien być jak najkrótszy, w celu utrzymania
optymalnego rocznego odstępu między źrebiętami. Powrót do płodności po porodzie zależy
przede wszystkim od dwóch czynników: inwolucji macicy oraz wznowienia aktywności
jajników (Ginther 1992). U klaczy wznowienie aktywności jajników następuje bardzo szybko,
zwykle między 8. a 12. dniem po porodzie. Pierwsza owulacja u prawie 95% klaczy
występuje około 15. dnia po porodzie, jednakże wśród klaczy źrebiących się na początku roku
obserwuje się przesunięcie tego okresu o dodatkowe 10 do 15 dni (Blanchard i Macperson
2011).
W badaniach własnych nie stwierdzono wpływu roku urodzenia, rasy i wieku klaczy
na długość czasu od wystąpienia pierwszej owulacji do skutecznego pokrycia oraz na
wielkość pęcherzyka na prawym jajniku. Wykazano jednak związek między przynależnością
do określonej rodziny a długością okresu usługi i wielkością pęcherzyka na lewym jajniku.
Najkrótszy okres usługi wynosił 19,6 dni, podczas gdy najdłuższy 51,3 dni. Rezultaty badań
własnych znajdują potwierdzenie w wynikach zaprezentowanych przez Nagy i in. (1998).
Wykazali oni, że średni czas od wyźrebienia do pierwszej i drugiej owulacji wynosi
odpowiednio 17,8 oraz 40,9 dni. Autorzy zwrócili również uwagę, że okres usługi był dłuższy
u klaczy źrebiących się po raz pierwszy w porównaniu z wieloródkami. Dodatkowo, klacze
będące w gorszej kondycji poporodowej zdecydowanie później wykazywały objawy rujowe.
Różnice w średniej największej wielkości pęcherzyka były istotne statystycznie
(p≤0,01) pomiędzy klaczami należącymi do II (6-10 lat) i III (powyżej 10 lat) kategorii
wiekowej. Średnia wielkość pęcherzyka dla grupy II wynosiła 42,9 mm, z kolei dla III grupy
– 39,7 mm. Pozwala to przypuszczać, że po osiągnięciu szczytowego wieku rozrodczego,
pęcherzyki jajnikowe mają tendencję do osiągania mniejszych rozmiarów. Nie zarejestrowano
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jednak różnic w średniej wielkości pęcherzyków jajnikowych w odniesieniu do wieku klaczy,
co koresponduje z wynikami uzyskanymi przez Morela i O`Sullivana (2001).
W pracy analizowano również wpływ rasy, wieku i przynależności rodzinowej na
wskaźniki źrebności, jałowości, resorpcji oraz poronień u klaczy. Wyniki badań własnych
potwierdziły doniesienia innych autorów (Carnevale i Ginther 1992), wskazujące na
zmniejszający się wraz z wiekiem potencjał reprodukcyjny klaczy, objawiający się
zmniejszoną częstością ciąż oraz zwiększoną utratą zarodków.

5. Wnioski
1. Zaobserwowano istotne różnice pomiędzy rodzinami i grupami rocznikowymi a długością
okresu międzyciążowego, natomiast nie stwierdzono wpływu wieku klaczy na ten
parametr.
2. Nie stwierdzono wpływu rasy, wieku i grupy rocznikowej klaczy na wielkość
pęcherzyków na lewym i prawy jajniku oraz na liczbę kryć/inseminacji niezbędnych do
skutecznego pokrycia.
3. Wykazano wpływ rodziny na wskaźnik źrebności oraz wpływ wieku klaczy na wskaźniki
źrebności i jałowości.
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Wpływ pochodzenia kaczek na wybrane właściwości fizyczne jaj
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Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, 32-065 Kórnik
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Streszczenie
Obecnie w kraju kaczki wykorzystuje się wyłącznie w kierunku mięsnego użytkowania, a najczęściej są to
mieszańce towarowe kaczek typu pekin. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu pochodzenia
kaczek na wybrane właściwości fizyczne jaj. Jaja do badań (po 30 szt.) pobrano ze stad hodowlanych: P-8, P-9,
P-33, LsA, KhO-1, K-2, D-11 i Star 53 H.Y., od ptaków będących w końcowym okresie produkcji nieśnej.
Spośród analizowanych grup doświadczalnych kaczek jaja ptaków P-8 cechowały się największą masą (93,04 g),
masą białka (49,79 g), a także najcięższymi skorupami (12,46 g) o największej ich powierzchni (97,14 cm2).
Najbardziej kulistym kształtem (74,67 %) oraz najmniej korzystnymi parametrami skorupy tj. najmniejszą masą
(9,77 g), grubością (345,1 µm) i wytrzymałością (32,41 N) wyróżniały się jaja kaczek pomniejszonych K-2. Jaja
pozyskane od kaczek typu pekin komercyjnego stada Star 53 H.Y. cechowały się grubymi skorupami (406,1 µm)
o najmniejszej porowatości (8,87 porów/cm²) i gęstości (113,9 mg/cm²). Parametry te warunkują odpowiednią
wymianę gazów, a zatem wpływają na prawidłowy rozwój embrionów a w konsekwencji piskląt. Odzwierciedla
to największa ilość wyklutych, zdrowych piskląt (73,20 %) jakie pozyskano z jaj nałożonych tej populacji.
Słowa kluczowe: kaczka, pochodzenie, jajo, cechy fizykochemiczne

The impact of duck origin on selected physical parameters of egg
Summary
Presently, ducks are used only to meat performance, usually this are Pekin type duck hybrids. The aim of the
study was to evaluate the duck origin on selected physical traits of eggs. Table eggs used in the study were taken
from eight breeding flocks (each of 30 eggs): P-8, P-9, P-33, LsA, KhO-1, K-2, D-11 and Star 53 H.Y. at the end
of laying period. In the examined group of ducks eggs from P-8 birds demonstrated the highest weight (93.04 g),
albumen weight (49.79 g) as well as the greatest shell weight (12.46 g) and largest surface area (97.14 cm2).
Eggs from K-2 mini duck were characterized by the most spherical shape (74.67 %) which, moreover, were
described by the least favourable shell parameters: the lowest shell weight (9.77 g), thickness (345.1 µm) and
strenght (32.41 N). Whereas the eggs from commercial flock Star 53 H.Y. had thick shells (406.1 µm) which
were characterized by the lowest porosity (8.87 pores/cm²) and density (113.9 mg/cm²). These parameters
influences the appropriate exchange of gases and therefore affecting the normal development of embryos and,
consequently the chicks. This reflected the largest number of hatched and healthy chicks (73.20 %) which was
obtained from set eggs of this population.
Key words: duck, origin, egg, physical characteristics

1. Wstęp
W Polsce hodowla drobiu wodnego ma wieloletnią tradycję. Kaczki należą do tego gatunku
ptaków, który jest doskonale przystosowany do krajowych warunków środowiskowych. Ptaki
te znakomicie nadają się do przydomowego chowu. Duża ich odporność, dobra
przeżywalność i znakomite zdolności adaptacyjne powodują, iż są one popularnym ptactwem
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domowym,

utrzymywanym

tak

systemem

ekstensywnym,

jak

i półintensywnym

(Świerczewska 2008).
Obecnie w kraju kaczki wykorzystuje się wyłącznie w kierunku mięsnego
użytkowania, a najczęściej są to mieszańce towarowe kaczek typu pekin, pochodzenia
krajowego i zagranicznego (Jankowski 2012). Zasadniczym materiałem do intensywnej
produkcji są kaczki typu pekin pochodzące z zagranicznych zestawów hodowlanych STAR
53 H.Y. (Grimaud Frѐres Sélection, Francja), SM3 HEAVY i SM3 MEDIUM (Cherry Valley
House, Wielka Brytania), ST 5 HEAVY (Orvia La Seigneurtiѐre, Francja) oraz krajowych A55 x F-11, F-11 x A-55 (Mariola i Adam Belt, Ośrodek Hodowli Kaczek, Lińsk 114, Polska
(OHK)). Prace selekcyjne w populacjach kaczek kierunku mięsnego wykorzystania
prowadzono w celu uzyskania stad rodzicielskich o dobrych wskaźnikach użytkowości,
dających potomstwo charakteryzujące się pożądaną mięsnością przy dobrej konwersji paszy.
Produkcję jaj oceniano wyłącznie w aspekcie reprodukcji (Bessei 1989, Książkiewicz 2002).
Z kolei materiał predysponowany do półintensywnego i ekstensywnego chowu obejmuje
łącznie dziesięć rodów kaczek, podlegających ochronie zasobów genetycznych zwierząt, w
tym dziewięć typu pekin: pekin duński (P-8), pekin francuski (P-9), pekin polski (P-33),
kaczka pomniejszona (K-2), pekin angielski (LsA) i pekin krajowy o symbolach P-11, P-22,
P-44

i P-55

oraz

mieszańca

Khaki

campbell

i Orpington

fauve

–

KhO-1

(www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl). Stada hodowlane utrzymywane są in situ w Stacji
Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, należącej do Instytutu
Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka oraz w Ośrodku Hodowli Kaczek w Lińsku koło
Tucholi. W tym systemie utrzymania sprawdza się dobrze także krajowa kaczka Dworka
(kaczor w typie cayuga i kaczka typu pekin, D-11) (Mazanowski 1984, Książkiewicz 2006).
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu pochodzenia kaczek na wybrane
właściwości fizyczne jaj.
2. Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiły jaja kacze stad hodowlanych: P-8, P-9, P-33, LsA, KhO1, K-2, D-11 i Star 53 H.Y. utrzymywanych w Polsce. Warunki technologiczne w trakcie
odchowu ptaków były zgodne z ogólnymi założeniami dla tego typu produkcji. Do oceny
wybrano losowo po 30 jaj z każdego badanego stada ptaków będącego w końcowym okresie
produkcji nieśnej.
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Badania cech jaj przeprowadzono elektronicznym zestawem Egg Quality MicroTechnical (EQM) Services and Supplies Limited (Anglia), oceniając masę jaja i jego frakcji
(g), wysokość białka gęstego (mm), jednostki Haugha (jH), barwę żółtka (pkt w skali La
Roche’a), a także barwę skorupy (% odbicia światła) oraz jej gęstość (mg/cm 2). Przy użyciu
analizatora tekstury TA.XT PLUS (Stable Micro Systems) określono wytrzymałość (N)
skorupy i jej odkształcenie elastyczne (µm) z dokładnością do 1µm, w trzech punktach
pomiarowych jaja (koniec tępy, ostry i bok tzw. równik) a średnią arytmetyczną z trzech
pomiarów przyjęto jako wynik końcowy. Sposób oznaczania i liczenia porów wykonano
metodą Tyler (1953). Fragmenty skorupy o powierzchni około 2 cm2 gotowano w przez 25
min w 5-procentowym roztworze wodorotlenku sodu. Następnie skorupy opłukiwano wodą
destylowaną, suszono w temperaturze pokojowej i pokrywano barwnikiem od strony
wewnętrznej. Porowatość określano za pomocą mikroskopu stereoskopowego, przy
czterokrotnym powiększeniu, na powierzchni 0,25 cm2. Grubość skorupy bez błon
podskorupowych mierzono mikrometrem Mitutoyo (Japonia), z dokładnością do 1µm. Do
obliczenia powierzchni skorupy jaja (cm2) zastosowano wzór Paganelli’ego i in. (1974) (Ps =
4,835 x W0,662, gdzie: W – masa jaja (g)). Kształt jaja określono indeksem kształtu (%) czyli
stosunkiem szerokości i długości. Pomiarów dokonywano z dokładnością do 0,5% aparatem
Shape-Meter firmy N.V. Van Doorn-De Bilt (Holandia), skalowanym od 65 do 85%, a
pehametrem firmy Mettler Toledo określono wartość pH białka i żółtka, po uprzednim ich
wybiciu do sterylnych pojemników. Na podstawie uzyskanych danych obliczono procentowy
udział białka, żółtka i skorupy w masie jaja.
Do oceny statystycznej kształtowania się badanych cech fizycznych jaj w populacjach
doświadczalnych ptaków oszacowano wartości średnie i odchylenia standardowe, a testem
Duncana zweryfikowano istotność różnic (p≤0,05). Zastosowano pakiet Statistica 10.0 (Stat
Soft 2006).

3. Wyniki
Masę jaj, ich indeks oraz procentowy udział głównych frakcji jaja wybranych stad
doświadczalnych kaczek zamieszczono w tabeli 1 oraz na wykresie 1. Istotnie (p≤0,05)
najmniejszą masą wobec pozostałych ocenianych jaj (wyjątek jaja KhO-1) wyróżniały się jaja
kaczek pomniejszonych K-2 (72,94 g). Jaja te ponadto cechował najbardziej kulisty kształt
(74,67 %). Jednakże różnice statystycznie istotne (p≤0,05) potwierdzono jedynie między
jajami ptaków K-2 a jajami kaczek LsA i Star 53 H.Y. Ptaki pochodzące z komercyjnego
stada Star 53 H.Y charakteryzował największy procentowy udział białka w jaju (54,53 %)
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i jednocześnie najniższy skorupy (12,17 %). Procentowy udział żółtka w jaju kształtował się
w granicach od 33,12 (P-8) do 38,52 % (P-9).

12,17 b

Star 53 H.Y.

33,29
54,53

13,00

D-11

37,86
49,14

13,60

LsA

34,07

13,92

P-33

52,32

35,99
50,08

12,98

P-9

38,52
48,50

13,41

P-8

33,12
53,48

14,15

KhO-1

36,87
48,97

13,41

K-2

34,22
52,36

0

10

20
% skorupy

30
% żółtka

40

50

60

% białka

Rys. 1. Porównawcze zestawienie wartości podstawowego składu morfologicznego jaj kaczek wybranych grup
doświadczalnych

Tabela 1. Masa oraz indeks kształtu jaj kaczek wybranych grup doświadczalnych

Cecha

K-2

KhO-1

P-8

P-9

P-33

LsA

D-11

Masa jaja, g
72,94c 75,33c 93,04a 82,77b 88,19ab 90,45a 92,59a
X
SD
3,43
2,42
7,20
4,69
3,71
3,47
3,86
SEM
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
Indeks jaja, %
74,67a 71,67ab 73,50ab 73,17ab 72,33ab 71,00b 72,83ab
X
SD
2,33
1,21
3,27
2,23
3,61
1,41
3,92
SEM
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

Star 53
H.Y.

Całość

87,16ab
8,63
2,07

85,31
5,08
0,73

70,50b
2,25
1,10

72,46
2,69
0,39

Objaśnienie:
X-

średnia wartość

SD - odchylenie standardowe
SEM - błąd standardowy średniej
a,b

- różne litery w wierszach oznaczają statystyczną istotność różnic (p≤ 0,05)
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Cechy fizyczne białka jaj doświadczalnych populacji kaczek przedstawiono w tabeli 2.
Największą (p≤0,05) masą białka wyróżniały się jaja kaczek P-8 (49,79 g) - różnic
statystycznie istotnych nie wykazano jedynie dla jaj stad LsA i Star 53 H.Y. Białka jaj ptaków
LsA cechowały się największą wysokością (8,32 mm), statystycznie istotnie różną (p≤0,05)
wobec wszystkich ocenianych jaj, za wyjątkiem K-2. Z kolei najmniej korzystnymi cechami
białka odznaczały się jaja komercyjnego stada Star 53 H.Y uzyskując najniższą wysokość
(5,11 mm) i najniższy poziom jednostek Haugha (57,92) wobec pozostałych ocenianych jaj
wybranych grup doświadczalnych kaczek. Istotnie zróżnicowany był również odczyn pH,
który mieścił się w zakresie od 8,67 (P-33) do 8,89 (Star 53 H.Y.).
Tabela 2. Cechy fizyczne białka jaj kaczek wybranych grup doświadczalnych

Cecha

K-2

KhO-1

Masa białka, g
38,24d 36,90d
X
SD
2,97
1,62
SEM
1,45
1,45
Wysokość białka, mm
7,83ab 7,23bc
X
SD
0,87
0,48
SEM
0,30
0,30
Jednostki Haugha
85,04a 80,69ab
X
SD
4,77
2,77
SEM
2,04
2,04
Wartość pH
8,78bc 8,74cd
X
SD
0,08
0,06
SEM
0,03
0,03

P-8
49,79a
5,51
1,45
7,33bc
0,84
0,30

P-9

P-33

LsA

D-11

40,16cd 44,17bc 47,32ab 45,52b
3,17
2,68
2,83
3,67
1,45
1,45
1,45
1,45
6,31d
0,22
0,30

Star 53
Całość
H.Y.
47,48ab
4,47
1,45

43,70
3,55
0,51

6,98bcd
1,13
0,30

8,32a
0,64
0,30

6,48cd
0,26
0,30

5,11e
0,91
0,30

6,95
0,73
0,11

76,37bc 71,61cd 74,79cd
5,39
2,43
7,37
2,04
2,04
2,04

83,88a
3,37
2,04

69,87d
2,75
2,04

57,92e
7,81
2,04

75,02
4,99
0,72

8,69cd
0,11
0,03

8,73cd
0,08
0,03

8,85ab
0,06
0,03

8,89a
0,02
0,03

8,77
0,08
0,01

8,78bc
0,12
0,03

8,67d
0,10
0,03

Objaśnienie: patrz tabela 1

Największą masą (35,04 g) i najciemniejszym wybarwieniem (6,00 pkt) wobec wszystkich
ocenianych żółtek wyróżniały się żółtka jaj ptaków D-11 (tab. 3). Z kolei w przypadku jaj
kaczek pomniejszonych K-2 wykazano odwrotną zależność – żółtka te wyróżniała
najmniejsza masa (24,93 g) oraz najjaśniejsze wybarwienie (3,67 pkt). Wartości pH
ukształtowały się na wyrównanym poziomie w granicach od 6,01 (LsA) do 6,49 (Star 53
H.Y.).
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Tabela 3. Cechy fizyczne żółtka jaj kaczek wybranych grup doświadczalnych

Cecha

K-2

KhO-1

P-8

P-9

P-33

LsA

D-11

Masa żółtka, g
24,93d 27,76cd 30,78bc 31,86b 31,75b 30,82bc 35,04a
X
SD
0,66
0,93
3,74
2,31
2,72
2,37
2,93
SEM
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
Wartość pH
6,11b 6,09bc 6,02cd 6,43a 6,05bcd 6,01d 6,03cd
X
SD
0,03
0,05
0,03
0,14
0,05
0,03
0,03
SEM
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Barwa, pkt w skali La Roche’a
3,67e 4,00de 4,67bc 4,67bc 5,00b 4,33cd 6,00a
X
SD
0,51
0,63
0,51
0,81
0,63
0,52
0,56
SEM
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23

Star 53
Całość
H.Y.
29,06bc
3,83
1,09

30,25
2,66
0,38

6,49a
0,04
0,02

6,15
0,06
0,009

4,50bcd
0,54
0,23

4,60
0,57
0,082

Objaśnienie: patrz tabela 1

Jaja pochodzące ze stada P-8 charakteryzowały się skorupą (tab. 4) o największej
masie (12,46 g) i powierzchni (97,17 cm2). Natomiast największa jej grubość (431,8 µm)
i wytrzymałość ukształtowana na poziomie 53,95 N przy jednocześnie najmniejszym
odkształceniu elastycznym (63,30 µm) wyróżniała skorupy kaczek P-9. Jaja pozyskane od
ptaków Star 53 H.Y. cechowała najjaśniej wybarwiona skorupa (82,33 % bieli) oraz
najmniejsza jej porowatość (8,87 cm2) i gęstość (113,9 mg/cm2). Natomiast jaja pochodzące
ze stada K-2 wyróżniały się skorupami o najmniejszej: masie (9,77 g), grubości (345,1µm),
wytrzymałości (32,41 N), powierzchni (82,71 cm2) a także najciemniejszym wybarwieniu
(56,33 % bieli).
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Tabela 4. Cechy fizyczne skorupy jaj kaczek wybranych grup doświadczalnych

Cecha

K-2

KhO-1

P-8

P-9

P-33

LsA

D-11

Star
53
H.Y.

Masa skorupy, g
9,77b
10,67b 12,46a 10,75b 12,26a
12,31a
12,02a 10,61b
X
SD
0,69
0,90
1,05
0,97
1,33
1,34
0,57
1,12
SEM
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
Grubość skorupy, µm
345,1d
404,3b 406,1b 431,8a 399,2bc 402,3b
392,4c 406,1b
X
SD
4,33
9,52
10,72
6,89
5,39
4,29
3,73
5,90
SEM
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
Wytrzymałość skorupy, N
32,41d 41,81bcd 38,09cd 53,95a 45,84abc 46,97abc 51,77ab 36,08cd
X
SD
12,20
4,55
14,31
9,21
10,21
3,67
3,37
16,59
SEM
4,24
4,24
4,24
4,24
4,24
4,24
4,24
4,24
Odkształcenie elastyczne, µm
74,80a
70,80a 71,70a 63,30b 69,30ab 72,00a 69,70ab 73,50a
X
SD
0,002
0,008
0,008
0,003
0,006
0,005
0,005
0,003
SEM
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
2
Gęstość skorupy, mg/cm
118,1bc 126,2ab 128,2ab 119,5bc 130,8a 128,9ab 124,2abc 113,9c
X
SD
8,96
9,27
7,31
7,55
14,54
13,08
6,37
5,09
SEM
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
Barwa skorupy, % bieli
56,33e
66,16d 66,33d 69,83c 73,16b
70,33c
75,00b 82,33a
X
SD
3,38
1,72
1,03
1,60
1,17
2,25
3,58
2,06
SEM
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
2
Porowatość skorupy, ilość porów/cm
16,39abc 19,36a 18,52ab 14,21cd 15,67bcd 12,31de 14,49cd 8,87e
X
SD
3,57
4,89
1,92
1,36
2,69
1,54
4,46
1,86
SEM
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
2
Powierzchnia skorupy, cm
82,71c
84,51c 97,14a 89,93b 93,79ab 95,38a
96,86a 93,00ab
X
SD
2,58
1,81
4,97
3,38
2,62
2,42
2,67
6,04
SEM
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46

Całość

11,36
1,03
0,15
398,4
6,78
0,98
43,37
10,39
1,50
70,60
0,005
0,0008
123,7
9,53
1,37
69,94
2,28
0,33
14,98
3,06
0,44
91,67
3,58
0,52

Objaśnienie: patrz tabela 1

W tabeli 5 przedstawiono wskaźniki wylęgowości jaj kaczek wybranych stad objętych
programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt oraz komercyjnych. Średni procent
zapłodnienia w stadach P-9, P-33, LsA i D-11 wynosił od 94,63 (P-9) do 95,94 % (LsA)
i wartości te nie różniły się statystycznie. Wykazano natomiast istotne (p≤0,05) różnice w
wartościach tej cechy między w/w rodami ptaków a populacjami KhO-1, P-8 i K-2. W tej
422

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
ostatniej populacji stwierdzono również najniższe zapłodnienie wynoszące 90,7 %. Z kolei
populacja P-33 cechowała się najmniejszą ilością zarodków zamarłych (9,17 %) oraz piskląt
kalekich (0,37 %) przy jednocześnie największej ilości piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych
(75,58 %) i nałożonych (71,93 %). Statystycznie istotne (p≤0,05) różnice dla w/w
wskaźników wylęgowości wykazano jedynie między jajami P-33 a K-2 i P-8. Ilość piskląt
niewyklutych mieściła się w granicach od 13,98 (P-9) do 27,63 % (K-2).
Tabela 5. Wskaźniki wylęgowości jaj kaczek pochodzących od wybranych grup doświadczalnych

Liczba

Ilo ść

ja j

ja j

na łożon

za pło dnio n

y ch

y ch

( szt.)

( %)

K -2

89 3

90 ,70 c

K hO -1

94 4

P-8

Ilo ść

Ilo ść

Ilo ść

piskląt

piskląt

niewy kluty

ka lekic

ch

h

(%)

(%)

15 ,91 a

27 ,63 a

92 ,65 b

9 ,78 b

90 2

92 ,18 b c

P-9

37 0

P-33

Cecha

zaro dkó
w
za ma rły

Ilo ść piskląt
zdrowych
(%)
z jaj

z jaj

za pło dnio

na łożony

ny ch

ch

0 ,84 a

55 ,62 c

50 ,81 c

14 ,52 b

0 ,59 a b c

75 ,10 a

69 ,63 a

15 ,58 a

17 ,09 b

0 ,69 a b

66 ,63 b

61 ,55 b

94 ,63 a

11 ,16 b

13 ,98 b

0 ,57 a b c

74 ,29 a

70 ,38 a

99 8

95 ,08 a

9 ,17 b

14 ,87 b

0 ,37 c

75 ,58 a

71 ,93 a

LsA

10 35

95 ,94 a

11 ,18 b

15 ,61 b

0 ,41 b c

72 ,79 a b

69 ,95 a

D-11

99 5

94 ,74 a

11 ,96 b

17 ,44 b

0 ,57 a b c

70 ,03 a b

66 ,51 a b

21 5

89 ,1 c

-

-

-

-

73 ,20 a

Sta r 53
H .Y.

ch
(%)

Objaśnienie:
ab

– śred nie w ko lumna ch oznaczo ne różnym i literami różnią się statystycznie isto tnie na

po zio mie p≤0,05

4. Dyskusja
Średnia masa jaj pobranych do badań wyniosła 85,13 g. W badaniach Kokoszyńskiego
i in. (2007) oceniane jaja kaczek pekin P-44 pozyskane w końcowym okresie produkcji
nieśnej były cięższe, średnio o 1,39 g. Większą masę jaja (89,6 g) wykazali również Adamski
i in. (2005) poddając analizie cechy jaja kaczek stada A-55 a także Biesiada-Drzazga i in.
(2014) (94,28 g) oraz Onbaşilar i in. (2014) (87,62 g) badający jaja kaczek Star 53 H.Y. Z
kolei niższe masy jaj kaczek Orpington (O1) – 70,64 g i mieszańców Khaki Campbell x
Orpington (KhO) – 72,46 g uzyskali Okruszek i in. (2006) oraz Kavitha i in. (2017) – 59,03 g
(kaczka typu pekin) i 54,78 g (rodzime kaczki Tamil Nadu-Indie).
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W ocenie łącznej udział białka, żółtka i skorupy w masie jaja ukształtował się odpowiednio na
poziomie 51,17 %, 35,49 % i 13,33 %. Odwrotną prawidłowość przedstawił w badaniach
Kaewmanee i in. (2009), który oceniając cechy jaj kaczek pochodzących z prowincji
Suratthani w Tajlandii wykazał większy procentowy udział białka (54,73 %) oraz mniejszy
żółtka (33,94 %) i skorupy (10,87 %) wobec przedstawionych badań własnych. Wyniki te
korespondują z doniesieniami Kokoszyńskiego i in. (2007, 2009) oraz Onbaşilar i in. (2014).
Wartości indeksu kształtu jaja w badaniach własnych w ocenie łącznej nie
przekraczały 72,46 %. Zbliżone wyniki uzyskali Okruszek i in. (2006) – 72,22 % (O1) i 72,58
% (KhO) oraz Adamski i in. (2005) – 72,4 % (A-22). Z kolei wyższe wartości tego parametru
wobec badań własnych stwierdzili Kokoszyński i in. (2007) – 75,0 %, Kokoszyński i in.
(2009) – 74,7 % (P-11) i 75,3 % (P-22) a także Kavitha i in. (2017) – 75,63 % (kaczka typu
pekin) i 74,23 % (rodzime kaczki Tamil Nadu-Indie).
Najkorzystniejszymi parametrami fizycznymi białka cechowały się jaja ptaków LsA.
Wyróżniała je największa wysokość (8,32 mm) oraz dobry poziom jednostek Haugha (83,88).
Wysokie wartości jednostek Haugha odnotowali również Kavitha i in. (2017) – 84,20 (kaczka
typu pekin) i 99,64 jH (rodzime kaczki Tamil Nadu-Indie) oraz Padhi i Sahoo (2011) – 94,02
(rodzime kaczki Orissa-Indie/D), 96,24 (Khaki Campbell/K), 94,13 (DK) i 95,43 jH (KD). Z
kolei Adamski i in. (2005) dokonując oceny białka jaj rodu A-55 wykazał znacznie niższe
wartości dla tych cech, które wyniosły odpowiednio 6,5 mm i 69,8 jH. Podobną
prawidłowość stwierdził w swych badaniach Kokoszyński i in. (2007), w których wysokość
białka jaj rodu P-44 ukształtowała się na poziomie 6,6 mm a jednostki Haugha osiągnęły
wartość 73,5.
Średnia masa ocenianych żółtek wynosiła 30,25 g a ich barwa osiągnęła wartość 4,60
pkt w skali La Roche’a. W badaniach Kokoszyńskiego i in. (2009) żółtka jaj ptaków P-11 i P22 były cięższe i jaśniej wybarwione, odpowiednio 31,6 g i 3,5 pkt. oraz 33,2 g i 3,6 pkt.
Odwrotną prawidłowość wykazał Adamski i in. (2005) – żółtka jaj kaczek A-55 wyróżniały
się mniejszą masą (28,3 g) i ciemniejszą barwą (5,1 pkt). Znacznie ciemniejsze wybarwienie
żółtek wobec w/w danych odnotowali Biesiada-Drzazga i in. (2014) – 6,05 pkt (Star 53 H.Y)
oraz Kavitha i in. (2017) – 7,45 pkt (kaczki typu pekin) i o 0,5 pkt mniej dla żółtek jaj
pozyskanych od rodzimych kaczek Tamil Nadu.
W ocenie łącznej skorupy jaj doświadczalnych grup ptaków były grube (398,4 µm)
i gęste (123,7 mg/cm2). Masa tych skorup w porównaniu z badaniami Adamskiego i in.
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(2005) oraz Kokoszyńskiego i in. (2009) była większa, średnio o odpowiednio 2,96 g (A-55)
oraz 2,96 g (P-11) i 3,16 g (P-22). Ponadto skorupy jaj ptaków ocenianych przez w/w autorów
cechowały się znacznie mniejszym odkształceniem elastycznym (średnio o odpowiednio 44,3
µm / A-55 oraz 48,5 µm / P-11 i 45,6 µm / P-22) wobec skorup jaj kaczek wykorzystanych w
badaniach własnych. Z kolei w badaniach Okruszka i in. (2006) oceniane skorupy były
grubsze i mniej wytrzymałe - wartości tych parametrów ukształtowane były odpowiednio na
poziomie 650,0 µm i 29,67 N (O1) oraz 670,0 µm i 31,17 N (KhO). Lewko i Gornowicz
(2014) wykazały natomiast, iż odkształcenie elastyczne skorup jaj kaczek typu pekin ze stad
zachowawczych mieściło się w granicach od 63,30 (P-9) do 74,80 µm (K-2) a ich
wytrzymałość od 32,41 (K-2) do 53,95 N (P-9).

5. Wnioski
1. Kaczki typu pekin stada P-8, objęte programem ochrony zasobów genetycznych
zwierząt znosiły najcięższe jaja (93,04 g) o największej masie białka (49,79 g),
skorupy (12,46 g) i powierzchni (97,14 cm2).
2. Najbardziej kulisty kształt (74,67 %) oraz najmniej korzystne parametry skorupy tj.
najmniejsza masa (9,77 g), grubość (345,1 µm) i wytrzymałość (32,41 N) wyróżniały
jaja kaczek pomniejszonych K-2.
3. Jaja pozyskane od kaczek typu pekin komercyjnego stada Star 53 H.Y. cechowały się
grubymi skorupami (406,1 µm) o najmniejszej porowatości (8,87 porów/cm²)
i gęstości (113,9 mg/cm²). Parametry te warunkują odpowiednią wymianę gazów, a
zatem wpływają na prawidłowy rozwój embrionów a w konsekwencji piskląt.
Odzwierciedla to największa ilość wyklutych, zdrowych piskląt (73,20 %) jakie
pozyskano z jaj nałożonych tej populacji.
4. Uzyskane wyniki badań własnych oraz dane z piśmiennictwa wskazują na znaczne
zróżnicowanie cech fizycznych jaj kaczek w zależności od ich pochodzenia
genetycznego. Dotyczyły one ptaków odmiennych ras (Orpington, Khaki Campbell,
typu pekin, Tamil Nadu) oraz także rodów w obrębie kaczek typu pekin (P-8, P-9, P33, LsA, Star 53 H.Y, P-11, P-22).

425

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Literatura
Adamski M., Bernacki Z., Kuźniacka, J., 2005. Changes in the biological value of duck
eggs defined by egg quality. Folia Biologica, 53(4):107-114.
Baza internetowa: www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl
Bessei W., 1989. Preservation of local poultry stock. [W:] Genotype x environment
interactions in poultry productions. INRA, Jouy-en-Josas, France 50:175-188.
Biesiada-Drzazga B., Charuta A., Banaszewska D., 2014. Evaluation of particular traits
of Pekin duck breed Star 53 of french origin eggs during egg laying. Veterinarija Ir
Zootechnika, 67(89): 3-9.
Jankowski J., 2012. Hodowla i użytkowanie drobiu. Wyd. PWRiL Warszawa, s.: 377395.
Kaewmanee T., Benjakul S., Visessanguan, W., 2009. Changes in chemical composition,
physical properties and microstructure of duck egg as influenced by salting. Food Chemistry,
112(3): 560-569.
Kavitha K., Manohar G. R., Vairamuthu S., Ramamurthy, N., 2017. Comparative study
of egg quality traits in White Pekin and Indigenous Ducks of Tamil Nadu. International
Journal of Science, Environment and Technology, v. 6 (6): 3520-3523.
Kokoszyński D., Bernacki Z., Korytkowska H., 2007. Eggshell and egg content traits in
Peking duck eggs from the P44 reserve flock raised in Poland. Journal of Central European
Agriculture, 8 (1): 9-16.
Kokoszyński D., Bernacki Z., Bawej, M., 2009. Jakość jaj kaczek Pekin ze stad
zachowawczych P11 i P22. Zeszyty Naukowe. Zootechnika. Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy, 37: 41-48.
Książkiewicz J., 2002. Wykorzystanie bioróżnorodności kaczek do ekologicznego
odchowu gospodarskiego. Wyd. IZ Kraków.
Książkiewicz J., 2006. Rola i znaczenie rodzimych odmian kaczek objętych programem
ochrony zasobów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne, R.XLIV, 4: 39-43.
Lewko L., Gornowicz E., 2014. Kształtowanie się wytrzymałości i odkształcenia
elastycznego skorupy jaj kaczek pochodzących z wybranych stad zachowawczych.
Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 20-28.
Mazanowski A., 1984. Metody zachowania rezerw genetycznych ptactwa wodnego.
Biulet. Inf. IZ 22(3): 14-23.

426

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Okruszek A., Książkiewicz J., Wołoszyn J., Kisiel T., Orkusz A., Biernat J., 2006. Effect
of laying period and duck origin on egg characteristics. Archives Animal Breeding, 49 (4):
400-410.
Onbaşılar E. E., Erdem E., Hacan Ö., Yalçın S., 2014. Effects of breeder age on mineral
contents and weight of yolk sac, embryo development, and hatchability in Pekin ducks.
Poultry Science, 93(2): 473-478.
Padhi M. K., Sahoo S. K., 2011. Evaluation of Native and Khaki Campbell Ducks and
Their Crosses. The Indian Veterinary Journal, 88(12): 54-56.
Paganelli C.V., Olszowka A., Ar A. (1974). The avian egg: surface area, volume, and
density. The Condor 76, 319-325.
StatSoft,

2006.

Elektroniczny

podręcznik

statystyki

Pl.,

Kraków,

WEB:

http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html
Świerczewska E., 2008. Chów drobiu, wyd. SGGW, Warszawa, s.: 105-131.
Tyler C., 1953. Studies on eggshells II. A method for marking and counting pores.
J.Sci.FoodAgric.4: 266-272.

427

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”

Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie pszczelarskim
Paweł Migdał(1), Agnieszka Murawska(1), Adam Roman(1)
(1)

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Paweł Migdał: pawel.migdal@upwr.edu.pl
Streszczenie
System Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001) jest elementem wchodzącym w skład kompleksowego
zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje on strukturę organizacyjną, rozłożenie odpowiedzialności oraz środki
potrzebne do opracowywania, wdrażania i prowadzenia zarządzania w sposób umożliwiający zrównoważony
rozwój – zachowanie dodatniego zysku ekonomicznego przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska
naturalnego. W pracy przeprowadzono symulację mającą na celu sprawdzenie możliwości dostosowania
ogólnego schematu wdrażania normy ISO 14001 do potrzeb gospodarstwa pasiecznego. Sektor pszczelarski jest
strukturą cechującą się dynamicznymi zmianami i obarczoną dużą trudnością w ich ekstrapolacji. Wymaga więc
bardzo precyzyjnego i dobrze zorganizowanego zarządzania. Aby działalność ta zachowała swój charakter
zgodności ze środowiskiem naturalnym, konieczne jest wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskiem. Jak
wynika z przeprowadzonej symulacji, możliwe jest dostosowanie ogólnego schematu wdrażania normy ISO
14001 do potrzeb przedsiębiorstwa pszczelarskiego oraz określenie kierunku jego zmian.
Słowa kluczowe: System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001, gospodarstwo pasieczne, zrównoważony
rozwój

Environmental management in a beekeeping company
Summary
Environmental Management System (ISO 14001) is a part of company management. It includes the
organizational structure, the distribution of responsibility and the resources, which are needed to management in
a way that enables sustainable development – earning positive economic profit and respecting the environment at
the same time. In this paper a simulation was carried out to verify the possibility of implementation ISO 14001
in a beekeeping company. Apiculture is a structure characterized by dynamic changes and it is very difficult to
extrapolate them. It requires very precise and well-organized management. In order to maintain its harmony with
the natural environment, it is necessary to introduce an Environmental Management System. As it results from
the simulation, it is possible to implement ISO 14001 in a honey bee company and to determine the direction of
its changes.
Keywords: Environmental Management System ISO 14001, honey bee company, sustainable development

1.

Wstęp
System Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001) jest elementem wchodzącym w skład

kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje on strukturę organizacyjną,
rozłożenie odpowiedzialności oraz środki potrzebne do opracowywania, wdrażania
i prowadzenia zarządzania w sposób zwracający szczególną uwagę na problemy
środowiskowe. W normie tej Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła
odpowiednie wymagania umożliwiające firmie zrównoważony rozwój – zachowanie
dodatniego zysku ekonomicznego przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego
(Fortuński 2008). Geneza tego systemu opiera się na kilku wydarzeniach.
Do kamieni milowych mających wpływ na sformułowanie i rozwój systemów
zarządzania środowiskiem należy zaliczyć konferencję Narodów Zjednoczonych pt.
„Środowisko i rozwój". Odbyła się ona w czerwcu 1992r w Rio de Janeiro. Motywacją do jej
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zorganizowania były niezadawalające raporty dotyczące stanu środowiska naturalnego w
rozumieniu globalnym. Efektem obrad konferencyjnych było sformułowanie „Deklaracji z
Rio", czyli 27 zasad mających na celu rozwiązanie światowych problemów ekonomicznych,
socjalnych i środowiskowych. Została ona podpisana przez 178 rządów tzw. Agendy 21
(Globalny Program Działań) Wydarzenie to przyczyniło się do zapoczątkowania Ery
ekologicznej, w której to, na skutek intensyfikacji nacisku społeczeństwa związanego z
ochroną środowiska,

największe koncerny świata podpisały tzw. Kartę

Biznesu

Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Business Charter for
Sustainable Development). Zawiera ona 16 zasad zarządzania środowiskowego w formie
wytycznych do działalności przedsiębiorstw (Kwiatkowski i in. 2016).
W rozumieniu normalizacji środowisko jest to otoczenie, w którym działa
Organizacja, z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, flory, fauny,
ludzi i ich wzajemnych zależności (ISO 14001:2004).
Obecnie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa przyczynia się do chęci
pozostawienia środowiska w stanie zadawalającym przyszłe pokolenia. Nowe regulacje
prawne w znacznym stopniu zaostrzają przepisy związane z korzystaniem ze środowiska
naturalnego poprzez kary związane z nieprzestrzeganiem prawa środowiskowego oraz
skuteczną ich egzekucję. Przedsiębiorcy wprowadzający normy zarządzania środowiskowego
mogą liczyć na pewne dofinansowania na działalność proekologiczną (ulgi kredytowe,
dotacje unijne oraz rządowe na instalacje odnawialnych źródeł energii, przydomowe
oczyszczalnie ścieków itp.) (Hajduk-Stelmachowicz 2012). Coraz częściej konsumenci
zwracają uwagę na wdrożone systemy w danym przedsiębiorstwie oraz na jego dbałość o
środowisko naturalne. Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w otoczeniu przyczynia się do
objęcia pozycji lidera, co skutkuje możliwością zbudowania większego zaufania odbiorców
(Koźlak i in. 2011). Takie zmiany są postrzegane jako uwzględniające odpowiedzialność
społeczną, CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Korzyści z wprowadzenia Systemu
Zarządzania Środowiskowego widoczne są na różnych płaszczyznach firmy, przede
wszystkim

należy

tu

wymienić

łatwiejszy

dostęp

do

programów

rozwijających

Przedsiębiorstwo, poprawę wizerunku oraz konkurencyjności względem pozostałych
uczestników rynku, uporządkowanie systemu prawnego i formalnego oraz łatwiejsze
uzyskiwanie pozwoleń na inwestycje ze względu na redukcję oddziaływania Przedsiębiorstwa
na otaczające środowisko (Stawicka 2014). Ograniczenie wytwarzonych odpadów
i zanieczyszczeń bezpośrednio przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z ich
utylizacją, przechowywaniem i transportem. Najistotniejszym elementem jest zapobieganie
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oddziaływania Przedsiębiorstwa na środowisko, a nie korygowanie stopnia oddziaływania.
Przekłada się to bezpośrednio na lepszą współpracę z lokalnym społeczeństwem, władzami
oraz jednostkami odpowiedzialnymi za kontrolę (Ligus 2013). Wśród najpopularniejszych
standardów środowiskowych definiujących wymagania oraz zakres działania, wyróżnić
można:


ISO 14001 Environmental Management Systems (EMS), czyli System Zarządzania
Środowiskowego (SZŚ);



FSC (Forest Stewardship Council), czyli System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia
Produktu oraz Gospodarki Leśnej



ISO 50001 System Zarządzania Energią;



EMAS (Eco Management and Audit Scheme), czyli System Ekozarządzania i Audytu.
W czerwcu 1993 w życie weszło zarządzenie Rady Europejskiej Wspólnoty

Gospodarczej – Unii Europejskiej nr 1836/93 - stanowi ono o dobrowolnym uczestnictwie
przedsiębiorstw produkcyjnych w Ekosystemie Zarządzania EWG-UE oraz Programie
Auditów przemysłowej Ochrony Środowiska (EMAS Nr 1836/93). Podstawowym celem
EMAS jest możliwość ciągłego zmniejszania szkodliwego oddziaływania na środowisko
(Paczuski 1999). Na terenie Polski jest to system mniej popularny od systemu zgodnego z
normą ISO 14001.
Norma ISO 14001 została opublikowana w 1996r., natomiast w 1998 została przyjęta
przez Polski Komitet Normalizacyjny (PN-EN ISO 14001:1998). Przedstawiono w niej
wymagania związane z tworzeniem systemu zarządzania środowiskiem w różnych
organizacjach, bez względu na rodzaj, wielkość oraz zróżnicowanie geograficzne czy
społeczne. Norma ta przyjmuje zasady systemu zarządzania wspólne z systemami jakości
według normy ISO 9001 EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements.
Jest to standard akceptowany na całym świecie (Ostrowska 2004).
System EMAS został zaktualizowany w marcu 2001 poprzez opublikowanie
zweryfikowanego Rozporządzenia nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dopuszcza
ono dobrowolny udział organizacji pozaprzemysłowych w EMAS oraz zastąpienie wymagań
odnośnie Systemu Zarządzania Środowiskowego wymaganiami międzynarodowej normy ISO
14001. Oznacza to, że System zgodny z ISO 14001 jest częścią Systemu EMAS. Kolejna
aktualizacja pojawiła się w roku 2004, a wcześniej wydane certyfikaty zgodności EMAS
traciły ważność w maju 2006 r. W 2015 roku opublikowano nowe wydanie wymagań
odnośnie Systemu Zarządzania Środowiskowego: ISO 14001:2015, w myśl tej nowelizacji
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obowiązuje 3 letni okres przejściowy na wprowadzenie nowej wersji w swojej organizacji,
liczony od daty oficjalnej publikacji nowej wersji normy.
Dodatkowo elementy prośrodowiskowe odnaleźć można również w innych
standardach, takich jak:


SQAS (Safety and Quality Assessment System) - System Badania i Oceny
Bezpieczeństwa i Jakości opracowany przez Europejską Izbę Przemysłu Chemicznego
w celu stworzenia warunków odpowiedzialnego i bezpiecznego obrotu produktami
branży chemicznej;



SQMS (Supplier Quality Management System) – standard dla dostawców
McDonald’s.
Niektóre koncerny tworzą własne standardy środowiskowe, dzięki którym są w stanie

pozyskać surowce o najwyższej jakości, jednocześnie ograniczając wpływ na środowisko
naturalne. Niejednokrotnie zasady przyjęte w globalnych koncernach charakteryzują się
bardziej rygorystycznymi wymaganiami od powszechnie obowiązujących standardów
i regulacji poszczególnych państw.

2.

Materiały i metody
W

pracy

przeprowadzono

symulację

wprowadzenia

systemów

zarządzania

środowiskowego w przedsiębiorstwie pszczelarskim. W tym celu wykorzystano dostępne
normy i regulacje prawne z tego zakresu.

3.

Symulacja i wyniki
Nieustannie wzrastająca popularność pszczelarstwa i produktów pszczelich w sposób

znaczący przyczynia się do rozwoju tej gałęzi rolnictwa. Tworzone są coraz bardziej złożone
struktury administracyjne oraz zarządzające tym sektorem. Obrazują to dane związane ze
stabilnym rozrostem sektora pszczelarskiego w Polsce.
W roku 2017 zarejestrowanych zostało 1,55 mln rodzin pszczelich, nierównomiernie
rozłożonych w poszczególnych województwach Polski. Najwięcej rodzin pszczelich
odnotowano w województwie lubelskim (191671), najmniej w podlaskim (40586). Średnie
napszczelenie (liczba rodzin przypadających na 1 km2) kraju wynosi 5 rodzin pszczelich
(Roman 2006). W Polsce jest około 70 tys. pszczelarzy, w tym 1,4 tys. osób prowadzi pasieki
zaliczane do działów specjalnych produkcji rolnej (pasieki ponad 80 rodzin pszczelich), a 355
pszczelarzy posiada pasiekę zawodową (ponad 150 rodzin pszczelich). W 2017 r. całkowita
produkcja miodu wyniosła około 15,2 tys. ton. Jest to o 9,1 tys. ton mniej niż w roku 2016..
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Różnica ta spowodowana była dużymi stratami pozimowymi. Największe upadki pszczół
odnotowano w województwie lubuskim i małopolskim – ponad 33% zazimowanych rodzin.
Najmniejsze straty stwierdzono w województwie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
(odpowiednio 16,2 i 17,9%). Średnie straty szacuje się na poziomie 25%. W roku 2016
zarejestrowano średnie starty na poziomie 12,6 % (Semkiw 2016, Semkiw 2017;).
Na podstawie powyższych danych, można wnioskować, że sektor pszczelarski jest
strukturą cechującą się dynamicznymi zmianami i obarczoną dużą trudnością w ich
ekstrapolacji. Wymaga bardzo precyzyjnego i dobrze zorganizowanego zarządzania jakością,
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem. W przypadku gospodarstwa
pasiecznego wyspecjalizowanego w produkcji miodu towarowego możliwość wprowadzenia
Systemu Zarządzania Środowiskiem jest szczególnie istotna, aby działalność ta zachowała
swój charakter zgodności ze środowiskiem naturalnym.
Pierwszym etapem produkcji miodu jest ustawienie pszczół w okolicy źródła pożytku
(pól rzepaku, lasu akacjowego, lipowego, pól gryki lub powierzchni pokrytej nawłocią, itp.).
Następnie, po zakończeniu kwitnienia danego pożytku, konieczny jest transport ramek z
miodem do miejsca, w którym prowadzone jest miodobranie. Dojrzały miód w plastrach jest
przez pszczoły zasklepiany woskiem, dlatego w czasie miodobrania należy go usunąć za
pomocą odsklepiacza widelcowego bądź noża do odsklepiania. Tak przygotowane plastry
umieszcza się w miodarce, następnie siła odśrodkowa wyrzuca miód na ściany miodarki.
Spływa on na dno i przez zawór wypływa na sito, które oddziela resztki wosku z miodu. Tak
pozyskany miód jest gotowy do spożycia (Roman 2006).
Podczas miodobrania gospodarstwo prowadzące produkcję miodu towarowego
charakteryzuje się dużym zużyciem wody. Niezbędna jest ona do higienizacji sprzętu, takiego
jak noże/widelce do odsklepiania, miodarka, powierzchnie płaskie, stoły do odsklepiania,
wiadra do miodu, sita oraz do higieny personelu, zarówno przed jak i po zakończonym
miodobraniu. Dodatkowym aspektem mającym wpływ na środowisko jest wykorzystywanie
we współczesnej pasiece miodarki z napędem elektrycznym oraz dodatkowego doświetlania
i dogrzewania pomieszczania do miodobrania. Wszystkie wymienione aspekty miodobrania
mogą mieć wpływ na środowisko. Ważnym elementem dobrze funkcjonującego
gospodarstwa

pasiecznego

jest

odpowiednie

konfekcjonowanie

miodu

oraz

jego

przechowywanie, a następnie transport do konsumenta indywidualnego lub skupu, co w
sposób znaczący wpływa na środowisko (Ostrowska 2013).
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Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego w gospodarstwie pasiecznym
powinno składać się z następujących głównych etapów: prace wstępne, opracowanie systemu,
testowanie.
Etap i – Prace wstępne


Podjęcie decyzji dotyczącej korzystania z pomocy firmy konsultingowej. Może to
mieć kluczowe znaczenie w sytuacji, kiedy właścicielowi pasieki brakuje
odpowiedniej wiedzy i wykształcenia w kierunku certyfikowania oraz zarządzania
jakością czy środowiskiem. Pszczelarstwo jest specyficzną gałęzią produkcji i nie
wszystkie aspekty normy w tym zakresie mogą być zrozumiałe. Z tego powodu
zalecane jest skorzystanie z pomocy specjalisty. Istnieje jednak możliwość
samodzielnego przygotowania gospodarstwa do procesu certyfikacji.



Powołanie zespołu wdrożeniowego, w skład którego wchodzą osoby bezpośrednio
odpowiedzialne za realizowanie prac wdrożeniowych, przydzielenie odpowiednich
funkcji poszczególnym osobom (konieczne jest dobre zintegrowanie zespołu
i wzajemne zrozumienie) oraz zapewnienie niezbędnych środków (kierownictwo
przedsiębiorstwa).
Przykładowy zespół: właściciel przedsiębiorstwa pasiecznego lub osoba przez niego
wyznaczona, pracownik produkcyjny oraz osoba odpowiedzialna za zarządzanie
finansami.

Zespół

taki

ułatwi

zrozumienie

problemów

środowiskowych

występujących na różnych etapach produkcji oraz określi możliwości finansowe
wdrożenia zmian.


Przeprowadzenie wstępnego przeglądu środowiskowego. Jest to kluczowy element
determinujący wdrożenie systemu. Punkt ten ma na celu określenie mocnych i słabych
stron przedsiębiorstwa pod względem środowiskowym. Przegląd taki umożliwi
odpowiednie

zaplanowanie

i wdrożenie

właściwych

rozwiązań

w

czasie

konstruowania systemu. Dodatkowo pozwoli na poprawne zbudowanie i rozpisanie
harmonogramu jego wdrażania. System powinien obejmować:
- Wymagania legislacyjne, regulacyjne i inne, do których musi stosować się
organizacja w zakresie środowiska,
- identyfikację wszystkich aspektów środowiskowych (bezpośrednich i pośrednich) o
istotnym wpływie na środowisko,
- opis istotności wpływu środowiskowego,
- badanie funkcjonowania procedur i działań systemu,
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- ocenę efektu badania wcześniejszych incydentów (awarie, wycieki) (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.).
Przegląd powinien przede wszystkim wykazać, czy dane przedsiębiorstwo lub
organizacja

posiada

realną

możliwość

kontrolowania

wszystkich

aspektów

środowiska. Szczególnie tych, które mają istotny wpływ na środowisko oraz są
bezpośrednią przyczyną zmian w nim zachodzących.
Przegląd środowiskowy przedsiębiorstwa pszczelarskiego powinien przede wszystkim
zawierać

elementy

związane

z

wykorzystywaniem

zasobów

wodnych

i zagospodarowaniem ścieków, które odprowadzane są do kanalizacji zbiorczej lub
odpowiednio przygotowanego zbiornika spełniającego obowiązujące normy.
Ważnym

elementem

tego

przeglądu

powinna

być

część

związana

z

zagospodarowaniem odsklepin powstających w trakcie miodobrania. Odpowiednie ich
wykorzystanie może podnieść ekonomikę pasieki. Wykorzystując topiarkę można
odzyskać wosk, który jest wymieniany na węzę lub przerabiany na świece.
Etap II – Opracowanie odpowiedniego systemu zarządzania środowiskiem, zgodnego z
charakterystyką przedsiębiorstwa i obowiązującymi regulacjami.


Opracowanie polityki środowiskowej i programu środowiskowego. Jest to jeden z
najważniejszych punktów wyznaczających rozwój i modyfikację przedsiębiorstwa w
taki sposób, aby ograniczyć jego wpływ na środowisko.



Przeprowadzenie szkoleń o różnym zakresie tematycznym, które mają na celu
uświadamianie osób o zasadności funkcjonowania takiego systemu oraz zwiększania
ich świadomości. Szkolenia taki powinny być przeprowadzone dla różnych grup
pracowników organizacji.
Kierownictwo powinno być świadome oddziaływania prowadzonego gospodarstwa
pszczelarskiego na środowisko oraz być w stanie przekonać o tym pracowników.
Pracownicy produkcyjni uczestniczący w regularnych spotkaniach objaśniających,
które nawyki mogą negatywnie wpłynąć na środowisko, precyzyjniej będą zwracali
uwagę na aspekty środowiskowe.



Opracowanie odpowiednich procedur, które muszą być kolejno udokumentowane.
Procedury te dotyczą: przeprowadzania i trybu szkoleń, komunikacji wewnątrz
organizacji/przedsiębiorstwa, nadzoru dokumentacji systemowej, identyfikacji sytuacji
awaryjnych, prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych.
W przedsiębiorstwie pszczelarskim istotne są szkolenia w momencie modyfikacji
technologii produkcji pasiecznej, zmian w prowadzeniu przeglądów oraz miodobrań.
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Najkorzystniejszym okresem do przeprowadzania szkoleń jest wiosna (przed
rozpoczęciem sezonu). Podsumowanie i szczegółowa analiza powinny odbywać się po
zakończonym sezonie, natomiast ważne jest aby zauważone „słabe punkty” ciągu
technologicznego korygowane były w momencie ich zaistnienia oraz aby zostały
wprowadzone procedury zapobiegawcze.
Etap III – Testowanie opracowanych Systemów Zarządzania Środowiskiem


Przeprowadzenie działań mających na celu korygowanie i ocenę zgodności pomiędzy
działaniami rzeczywistymi występującymi w przedsiębiorstwie, a ustalonymi
wcześniej oraz analiza zgodności wdrożonego systemu i jego założeń z wymaganiami
normy ISO 14001.



4.

Kontrola zarządzania powinna być realizowana przez najwyższe kierownictwo.

Podsumowanie
Wprowadzanie Systemów Zarządzania Środowiskiem w gospodarce pasiecznej ma na

celu określenie stopnia oddziaływania przedsiębiorstwa pszczelarskiego na środowisko,
wskazanie możliwości jego modyfikacji oraz określenie działań zapobiegawczych
i korygujących. Jak wynika z przeprowadzonej symulacji, możliwe jest dostosowanie
ogólnego schematu wdrażania normy ISO 14001 do potrzeb gospodarstwa pasiecznego oraz
określenie kierunku jego zmian. Rozwój pszczelarstwa i rozrost pasiek przynosi pozytywne
skutki w rolnictwie (zapylanie roślin, wzrost plonów czy poprawia bioróżnorodności roślin),
ale nie należy zapominać o nieustannym kontrolowaniu oddziaływania przedsiębiorstwa
pszczelarskiego na środowisko oraz zmian w jego zasobach.
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Summary
According to predictions of FAO of the United Nations, the increasing number of human population and the
reduction of cultivated areas will affect demand of animal origin food. There is a necessity to provide sufficient
quantity of fodder for animals, especially protein indispensable for high body weight gains if we want to
intensify animal production. Nowadays one of the most commonly used protein component in animal nutrition is
soybean extracted meal. An alternative source of protein could be insects. The production of live insects can be
carried out on relatively small areas, will low water footprint and doesn’t cause high emissions of greenhouse
gases. The present work is an overview of some species of insects in terms of chemical composition, nutritional
value, breeding and keeping methods the possibility of use in animals nutrition.
Keywords: insect farms, BSF, mealworm, cricket.

Możliwość wykorzystania owadów paszowych w diecie zwierząt
gospodarskich w Unii Europejskiej
Streszczenie
Zgodnie z przewidywaniami FAO Organizacji Narodów Zjednoczonych, rosnąca liczba ludzi oraz redukcja
obszarów uprawnych wpłynie na popyt na żywność pochodzenia zwierzęcego. Wzrost produkcji zwierzęcej
wymaga zapewnienia wystarczającej ilości paszy dla zwierząt, zwłaszcza białka niezbędnego do osiągnięcia
dużych przyrostów masy ciała. Obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych składników białkowych w
żywieniu zwierząt jest śruta sojowa. Alternatywnym źródłem białka mogą być owady. Hodowla owadów może
być prowadzona na stosunkowo niewielkich obszarach, charakteryzuje się niskim zużyciem wody i nie
powoduje wysokich emisji gazów cieplarnianych. W pracy przedstawiono przegląd niektórych gatunków
owadów pod względem składu chemicznego, wartości odżywczej, metod hodowli oraz możliwości
wykorzystania w żywieniu zwierząt.

1.

Introduction
The widely understood role of insects in agriculture and animal production is

ambiguous due to the fact that this group includes both species commonly recognized as pests
and ‘useful’ insects which fight them (biocontrol). We can distinguish: honey bees (Apis
mellifera) and silkworm (Bombyx mori), bred in order to obtain specific raw materials, or
solitary bees (e.g. Megachile rotundata, Osmia cornifrons) and bumblebee (Bombus) that
pollinate crops (Morse 1989). This type of insects use is known and practiced in Poland and
other European countries. However, there is no tradition of insects breeding for consumption
and feed purposes. The only exception are species intended for feed of terrarium and
aquarium animals. In Asia, Africa, America and - gradually - Europe there are being created
large scale farming, so-called insect farms. They are focused on the production of insects with
nutritional potential. These include mealworm (Tenebrio molitor), domestic cricket (Acheta
domesticus), Jamaican field cricket (Gryllus assimilis) and tropical house cricket (Gryllodes
sigillatus), housefly (Musca domestica) and black fly BSF (Hermetia illucens).
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According to predictions of Food and Agriculture Organization of the United Nations,
with the increasing number of human population and reduction of cultivated areas, the
demand for animal origin food will increased (FAO 2015). The global food production will
need to expand by an estimated 60% from current levels to meet the world food demand in
2050 (Hanboonsong et al. 2013). Intensification of production is connected with necessity to
provide sufficient amount of fodder for animals, especially protein crucial for high growth
performance of farm animals. Nowadays the most commonly used protein component in
animal nutrition is soybean extracted meal. An alternative source of protein could be insects.
The production of live insects can be carried out on relatively small areas, requires small
quantities of water and doesn’t charge the environment with high emissions of greenhouse
gases (Oonincx and Dierenfeld 2011). Moreover, insect excreta can be used as fertilizer. Most
of the discussed species are excellent reducers of organic waste (food leftovers, bio-waste,
compost, manure etc.).
In present overview particular attention was given to information published by
international organizations such as FAO and International Platform of Insects for Food and
Feed (IPIFF). The scope of work was limited to reports from the last 70 years and included
studies conducted on all continents in terms legal conditions of insects breeding, their
nutritional value, breeding methods and the possibility of inclusion to animal diets as well
challenges facing insects breeding in Europe.

2.

Farm insects breeding: current State-of-the-Art and prospects for development

EU regulations
Nowaday, EU regulations have not been adapted to the possibility of using insect
protein in livestock nutrition yet. Due to the production of insects isn’t possible using the
animal by-products from slaughterhouses in the production of this processed animal protein.
At present, regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and Council of 21
October 2009 classifies invertebrates as category no. 3 of material of animal by-products, thus
prohibit feeding them to livestock animals without prior processing. Commission Regulation
(EU) No 2017/893 of 24 May 2017 listed the species referred as 'farmed insects', which can
be used to obtain processed animal protein for the production of aquaculture feed. These
include: black fly BSF (Hermetia illucens), housefly (Musca domestica), mealworm
(Tenebrio molitor), lesser mealworm (Alphitobius diaperinus), domestic cricket (Acheta
domesticus), tropical house cricket (Gryllodes sigillatus) and Jamaican field cricket (Gryllus
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assimilis). This regulation defines what type of organic materials can be used as a nutrient for
farm insects intended for fodder. Manure and catering wastes have been excluded from
materials that can be applied as a source of nutrients for farm insects. They have the greatest
potential associated with the mass-rearing of insects; their use could ensure proper growth of
insect biomass while reducing unnecessary products. The limitations are related to the lack of
researches about safety of the use of insect protein in livestock nutrition and the potential risk
associated with the presence of prions. To determine actual value of insects protein and
potential risk associated with the presence of prions further researches are needed.

3.

Nutritional value of selected species of farm insects
The main potential of using live insects in feeding farm animals is seen in the possibility

of replacing such protein supplements as soybean meal and fishmeal. The values presented in
the poultry nutrition standards (Smulikowska et al. 2005) indicate crude protein content in
fish meal of 56,1 to 64,7 g/kg of DM, while in soybean meal, usually ranges from 48,9 to 53,9
g/kg of DM.
The individual farm species differ in nutrient contents (Table 1). Live insects contains
an average of 30-40% of DM (Oonincx and Dierenfeld 2011). The content of protein and fat
can significantly vary among representatives of one species depending on insect diet, stage of
growth, ambient temperature and other factors (Bjørge et al. 2018; Morales-Ramos et al.
2018). Mealworm larvae contain relatively large amounts of fat, which limits its consumption
in raw state. There is a possibility of fat extraction to create a protein meal with a higher
proportion of protein in biomass.
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Table 1. Comparison of chemical composition of selected species of farm insects: Tenebrio molitor, Acheta
domesticus, Gryllus assimilis, Gryllodes sigillatus, Musca domestica and Hermetia illucens (Ravzanaadii et al.
2012, Broekhoven et al. 2015, Józefiak et al. 2016, Siemianowska et al. 2013, Kouřimská and Adámková 2016;
Oonincx and Dierenfeld 2011, Finke 2012, Mazurkiewicz et al. 2013, Park 2015, Hussein et al. 2017)

Mealworm
Item

T.

molitor

House

Jamaican

cricket

A. field cricket

Tropical

Housefly

house
cricket

G.

M.

soldier fly
H.

domesticus

G. assimilis

imago

imago

28,7 ± 4,1

26,7

33,9

24,3

48,8

56,4 ± 16,0

66,6

56,4

44,8

49,2 ± 15,8

40,5 ± 6,4

31,0 ± 17,1

22,1

28,9 ± 7,2

16,8

17,5 ± 12,0

5,8 ± 4,2

3,2

7,5 ± 0,7

11,8

5,1 ± 4,9

2,8 ± 2,5

3,6

6,4

4,7

10,2 ± 10,0

larvae

sigillatus
imago

domestica

Black

larvae

illucens
larvae

Dry
matter
(%

of 35,5 ± 11,6

fresh
matter)
Crude
protein
(%
DM)
Crude
fat
(%

24,9

±

14,0

DM)
Crude
fiber
(%

10,5 ± 4,9

DM)
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4.

Presentation of breeding conditions for selected species of farm insects
Insects belonging to group of farm insects differ among themselves phylogenetic and

geographical origin, as well as body structure, environment of life, type of food consumed and
length of the life cycle. Therefore, the breeding conditions of individual species can differ
significantly. When planning rational breeding, the needs of insects must be taken into
account. The key factor in breeding of most invertebrates is to provide them an optimal
temperature that significantly shortens the production cycle and increases survivability.
Mealworm (Tenebrio molitor) is a beetle known as feed pest, often found in granaries
and mills, where it feeds on grains (raw and processed). It exhibits high resistance to water
shortages as well as low and high temperatures, however the fastest growth rate was observed
at 31°C (Bjørge et al. 2018). During life cycle, mealworm goes through four life stages: egg,
larva, pupa and adult. It reproduces in the medium. At the optimal temperature, the cycle is
closed for about three months; at low temperatures it can take over a year. Mealworm is easy
to grow, but it should be kept only on dry medium, because excessive humidity makes it
difficult to feed and promotes diseases development. T. molitor larvae prefer protein-based
medium than starch-based medium (Józefiak et al. 2016).
House cricket (Acheta domesticus), Jamaican field cricket (Gryllus assimilis) and
tropical house cricket (Gryllodes sigillatus) are representatives of the Gryllidae family.
Although they inhabit various regions of the world, they’ve got a similar body structure and
adaptation to omnivorousness. They are relatively difficult to breed because of their mobility
and sensitivity to infections. It’s necessary to maintain low humidity and adequate ventilation
of farm (Dossey et al. 2016). These insects require moist food (stems, fruits, vegetables,
meat), which should be consumed within a few hours, to avoid rotting. During life, insects
undergo incomplete metamorphosis, divided into following stages: egg, nymph and imago.
Eggs are laid by imago female in the substrate (moist soil) and can be eaten by adults if they
aren’t properly protected. Closing life cycle at temperature 27-32°C takes about four weeks
for all mentioned species. It’s economically justified to rear A. domesticus at temperature of
27°C (Morales-Ramos 2018).
Housefly (Musca domestica) is the most common fly (Diptera) species and one of the
most important farmed insects in China. The ability of housefly maggots to grow on a large
range of substrates can make them useful to turn wastes into a valuable biomass rich in
protein and fat useful that could be used as a source of nutrients for farm animals while
residues can be managed as organic fertilizer (Dossey et al. 2016). Larvae can be reared in a
different kind of diet (manure, wheat bran). Housefly has a complete metamorphosis with
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distinct egg, larvae, pupa and adult stages. It’s able to complete its life cycle within a month
or less (Bharti 2009).
Black soldier fly (Hermetia illucens) is native to the tropical and warm-season regions
of South and Latin America. In recent decades it has spread across all continents, becoming
virtually cosmopolitan. H. illucens is useful for managing large concentrations of animal
manure and other biosolids (Sheppard et al. 2002). In the US, it has been the subject of
research for over 70 years, although initially it was treated primarily as the waste biomass
reducer and factor of natural control of Musca domestica (Furman et al. 1959). During next
years, H. illucens has also become a popular food insect for exotic pets and has gained trade
names such as: BSFL, Phoenix Worm , ‘NutriGrubs’, ‘Reptiworms’, ‘Calciworms’,
™

‘BIOgrubs. The closing of life cycle can last month under optimal temperature conditions and
with a suitable medium (Park 2015). However H. illucens larvae has also high resistance to
low-nutrient media (Kalová and Borkovcová 2012). Mature larvae tend to leave the moist
nutrient solution, that facilitates their separation. The difficulty aspect of breeding is that for
reproduction, adults insects must be provided with sufficient space and lighting (Tomberlin
and Sheppard 2002, Zhang et al. 2010).

5.

Examples of the use of farm insects in the feeding of livestock
Most of available research describes the use of housefly (M. domestica) larvae in

nutritional experiments on broiler chickens. The research results indicate that inclusion of
these insects can reach up to 25% to birds diet (Pretorious 2011), with no negative influence
on weight gains, feed intake and feed conversion rate (Józefiak et al. 2016). Also, it has been
demonstrated high digestibility of amino acids in flours from T. molitor and H. illucens (68%
for turkeys and 86% for broiler chickens) (De Marco et al. 2015). Hale (1973) showed that
use of larvae in concentrate mixture as a substitute for soybean meal does not significantly
affect weight gain.
Prepupae of black soldier flies are high in protein and fat and can be self-harvested
and used as feed for fish and swines. Also larvae feeding on pig manure were given to fish. It
has been shown that the addition of 7,5% of insect meal can replace fish meal in catfish
(Siluriformes sp.) diet (Newton et al. 2005). Similar results have been achieved by replacing
up to 30% of fishmeal in gilthead seabream (Sparus aurata) diet with H. illucens meal,
however feed consumption and weight gain were significantly lower in this group.
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6.

Challenges facing insect breeding in Europe
Even though large-scale farm insects have great economic potential and can contribute

to mitigation of negative impact of animal production on natural environment without
reducing efficiency of livestock production, it shouldn’t be underestimated due to the subject
of risk. The current EU law doesn’t yet allow the full potential of insects. By including
selected species of insects in the group of farm animals, it thus prevents their use in the
utilization of bio-waste categories 1, 2 and part 3. Some of these wastes would be a great
medium for larvae such as H. illucens or M. domestica. However, taken precautions are
associated with insufficient knowledge of the possibility of including insects in the food
production cycle. There are concerns about transmission of some portable spongiform
encephalopathies with insect protein. It’s also necessary to develop knowledge about
parasitic, bacterial and viral diseases, for which massively bred insects could be a
transmission vector.
Another problem is the lack of technologically advanced production methods for
Polish and European insect farms. An attempt to reduce the difference in culture of breeding
insects would involve a need to invest large funds in knowledge development in this field. In
addition, countries like Thailand, China or the USA are still actively working on improving
their insect breeding techniques. Many of products offered by large insect farms have already
entered the global market. It would be necessary to develop cheap and efficient production
methods to be able to offer competitive prices for European products.
The progress of research significantly hinders their fragmentation. The insect rearing system,
methods of sampling representative materials and preparing them for analysis, aren’t
sufficiently unified. Therefore, individual researchers present the same data using different
units. Parameters of temperature, humidity, lighting, insect density and the surface of
experimental rooms differ significantly, which makes it difficult to compile data from
different surveys and draw coherent conclusions. The emergence of organizations focused on
the subject of farm insects, industry magazines and international research groups is highly
desirable. The great potential lies also in species whose use or methods of breeding have not
yet been discovered. Insects are the largest group of animals, which makes them a source of
inexhaustible possibilities.

7.

Conclusions
The production of insects on a large scale and their use in animal nutrition is gaining

popularity in many countries around the world. Studies in this direction are also being carried
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out in Europe. Many analysis shows that farm insects can be a rich source of nutrients. There
are known examples of effective replacement of part of the nutritional dose for livestock by
using insect meal. In this way it’s possible to reduce or eliminate from livestock diet such
components as fishmeal or soybean meal. In order to make the widespread use of live insects
in livestock nutrition possible, it’s necessary to introduce appropriate regulations in European
law and carry out further research to reduce the risk associated with the introduction of an
unconventional source of food. Effective methods of mass production of live insects in
climatic conditions of European countries should be developed.
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Streszczenie
Obecność trzmieli wpływa pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej i zwiększenie plonów roślin
rolniczych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku odkryto, że trzmiele mogą być
wykorzystywane do zapylania pomidorów w uprawach szklarniowych. Była to jedna z głównych motywacji do
podjęcia prac nad stworzeniem metody pozwalającej na hodowlę trzmieli w celach komercyjnych. Obecnie
trzmiele hodowane są na całym świecie, ale mimo to, aby pokryć zapotrzebowanie rynku na zapylacze, rocznie
importuje się około miliona rodzin trzmieli. Jednak istnieje obawa, że wraz z importowanymi owadami
zawleczone mogą zostać gatunki inwazyjne, nowe jednostki chorobowe i pasożyty, dotąd nie odnotowane na
danym obszarze. Z powodu stosunkowo łagodnych przepisów regulujących kwestię importu trzmieli na teren
UE, istnieje niebezpieczeństwo przekrzyżowania się gatunków krajowych z obcymi, również tymi
nieprzystosowanymi do miejscowych warunków atmosferycznych. Zwrócenie uwagi na ten problem
i promowanie krajowych hodowli trzmieli pozwoli ograniczyć ryzyko związane z ich importem.
Słowa kluczowe: trzmiele, import, zagrożenia, hodowla, uprawy szklarniowe

The impact of bumblebees import on their national population
Summary
The presence of bumblebees has a positive effect on the biodiversity and increasing agricultural yields. In the
second half of the eighties of the last century, it was discovered that bumblebees can be used to pollinate
tomatoes in greenhouse crops. It was one of the main motivations to undertake work on the creation of a method
for commercial rearing of bumblebees. Nowadays, bumblebees are bred all over the world and around one
million families of these insects are imported every year to cover the market demand for pollinators. With
imported insects, invasive alien species of bumblebees, new diseases and parasites may be introduced to the
local fauna. Due to the relatively mild legal provisions of the import of bumblebees into the European Union,
there is a danger of cross-breeding of domestic species with alien species, including those unsuitable for local
atmospheric conditions. Pay attention to this problem and promoting domestic bumble breeding will reduce the
risk associated with their import.
Keywords: bumblebees, import, threats, commercial rearing, greenhouse crops

1.

Wstęp
Trzmiele należą do rodziny pszczołowatych, rodzaju Bombus, który obejmuje ponad

300 gatunków żyjących na świecie. Są owadami eusocjalnymi, co oznacza, że ich
społeczności cechuje ścisły podział obowiązków i występowanie kast (Biliński 2003).
Wyróżnia się wśród nich matki, robotnice, samce oraz młode królowe. Matki zajmują się
budową gniazd i składaniem jaj. Robotnice zbierają pokarm i opiekują się potomstwem.
Samce mają za zadanie zaplemnić młode królowe, które założą w kolejnym sezonie nowe
rodziny (Pawlikowski i in. 2012).
Obecność trzmieli wpływa pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej
i zwiększenie plonów roślin uprawnych. Są bardzo efektywnymi zapylaczami (Wilkaniec
2010), gdy z w ciągu jednej minuty samica trzmiela oblatuje dwa razy więcej kwiatów niż
robotnica pszczoły miodnej (Apis mellifera). Owady te pracują także w niższych
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temperaturach (ok. 6oC) i przy mniejszej intensywności światła w porównaniu do robotnic
pszczoły miodnej. Ponieważ posiadają dłuższe języczki, są zdolne do zapylania kwiatów
niedostępnych dla innych owadów (Lefèbvre i in. 2012). Niestety, liczebność trzmieli na
świecie stale spada, ze względu na pogarszanie się środowiska ich życia i stosowanie
pestycydów (Rasmont i in. 2005, Biesmeijer i in. 2006, Calvalheiro i in. 2013, Ornosa i in.
2017, Jacobson i in. 2018).
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w Holandii, wykazano, że
trzmiele mogą być wykorzystywane do zapylania upraw szklarniowych. Była to jedna z
głównych motywacji do podjęcia prac nad stworzeniem metody pozwalającej na hodowlę
trzmieli w celach komercyjnych (Ravestijn i in. 1991). Obecnie owady te (głównie trzmiel
ziemny B. terrestris) odgrywają znaczącą rolę w intensyfikacji ogrodnictwa i upraw
szklarniowych (Wilkaniec 2010). Trzmiele wykorzystuje się między innymi w sadach
i jagodnikach. Najpopularniejszym sposobem ich użytkowania nadal pozostaje jednak
zapylanie pomidorów, które w warunkach polowych mogą być zapylane przez wiatr, jednak
w szklarni, kiedy czynnik ten jest wyeliminowany, obecność trzmieli okazuje się
niezastąpiona. Jest to najbardziej ekonomiczna metoda – najtańsza i wymagająca
najmniejszych nakładów pracy. Jedna silna rodzina zapyla do 2500 m² uprawy pomidorów
i może być użytkowana przez 6-8 tygodni (Biliński 2003). W 2004 roku szacowana wartość
pracy trzmieli w szklarniowych uprawach pomidorów wyniosła około 15 miliardów dolarów
(Velthuis i in. 2006). Dodatkowym atutem udziału trzmieli w zapylaniu pomidorów jest to, że
uzyskane owoce są równomiernie wybarwione i mają wysoką jakość. Pomidory te cechują się
także wyższą wartością zdrowotną, ponieważ producenci muszą odstąpić od stosowania
pestycydów (Wilkaniec 2010).
Choć trzmiele obecnie hodowane są na całym świecie, aby pokryć zapotrzebowanie
rynku UE na zapylacze wykorzystywane w ogrodnictwie, sadownictwie i rolnictwie, rocznie
importuje się około 1 miliona ich rodzin. Zarejestrowanych jest około 30 firm, które zajmują
się hodowlą trzmieli, a rynek zdominowały trzy (dwie holenderskie oraz jedna belgijska). Jest
to stosunkowa niewielka liczba w porównaniu do światowego zapotrzebowania na te owady
(Graystock i in. 2013).

2.

Materiał i metody
Praca powstała na podstawie informacji zaczerpniętych z dostępnej literatury oraz

obowiązujących w Unii Europejskiej regulacji prawnych.
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3.

Przegląd literatury
Populacja i hodowla trzmieli w Polsce
W Polsce odnotowano występowanie 29 gatunków trzmieli, wśród których

najpospolitszy jest trzmiel ziemny (Bombus terrestris). Często spotykane są także trzmiel
kamiennik (B. lapidarium), rudy (B. pascuorum), leśny (B. pratorum), rudoszary (B.
sylvarum), gajowy (B. lucorum) i parkowy (B. hypnorum). Mniej liczne, jednak gniazdujące
na całym obszarze kraju są: trzmiel rudonogi (B. ruderarius), szary (B. veteranus),
paskowany (B. subterraneus) i zamaskowany (B. cryptarum). Niektóre z krajowych gatunków
występują licznie jedynie lokalnie, np. w górach – t. sześciozębny (B. wurfleini), różnobarwny
(B. soroeensis) i wysokogórski (B. pyrenaeus). W części północno-wschodniej kraju
występuje t. czarnopaskowany (B. schrencki), a na wschodzie t. grzbietoplam (B.
maculidorsis) i stepowy (B. lapsus). Bardzo rzadko spotykane są: trzmiel wielki (B. magnus),
ciemnopasy (B. ruderatus), zmienny (B. humilis), żółty (B. muscorum), ozdobny (B.
distinguendus), wyżynny (B. mesomelas), rdzawoodwłokowy (B. pomorum), wielkooki (B.
confusus). wschodni (B. semenoviellus) i tajgowy (B. jonellus). Jak sugerują Biliński (2003)
i Krzysztofiak i in. (2004), prawdopodobnie na terenie Polski nie występuje już trzmiel
żółtopasy (B. sichelli) i olbrzymi (B. fragrans).
Metody chowu trzmieli opracowano w Oddziale Pszczelnictwa ISK w Puławach.
Owady te utrzymywać można sezonowo, zgodnie z naturalnym cyklem życia rodziny lub
całorocznie w ogrzewanych pomieszczeniach. Trzmiele w chowie sezonowym umieszczane
są w izolatorach z siatki, które ustawia się na niewielkich terenach o powierzchni jednego
metra kwadratowego. Izolatory, każdy z jedną matką trzmielą, ustawia się wiosną, kiedy
zaczyna kwitnąć jasnota biała (Lamium album). Matka zakłada gniazdo w umieszczonym w
izolatorze drewnianym uliku. Kiedy rodzina zacznie się rozwijać i pojawią się pierwsze
robotnice, ulik można późnym wieczorem przenieść do miejsca, w którym mają zostać
wykorzystane jako zapylacze. Dla trzmieli wykorzystywanych w uprawach szklarniowych,
opracowano metodę ich całorocznego chowu. Opiera się ona na hibernacji matek w
sztucznych warunkach, które po 6-8 miesiącach umieszcza się w niewielkich kartonowych
pudełkach z pyłkiem pszczelim i syropem cukrowym. Kiedy pojawi się około ośmiu robotnic,
rodzinkę przenosi się do większego pudełka-ulika. Do niewielkich szklarni przeznacza się
rodzinki liczące około 60 osobników, do większych ponad 100. Jeśli trzmiele wykorzystuje
się do zapylania pomidorów, konieczne jest zaopatrzenie ulików w podkarmiaczki z syropem
cukrowym, ponieważ kwiaty pomidorów wytwarzają jedynie pyłek, który nie pokrywa
zapotrzebowania trzmieli na energię (Biliński 2003).
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Wiodąca firma w naszym kraju produkuje około 7000 tysięcy rodzin trzmiela
ziemnego rocznie, jednak wciąż znaczna część tych owadów wykorzystywanych w Polsce
pochodzi z importu (Biliński 2012).
Zagrożenia spowodowane importem trzmieli
Zapobieżenie ucieczkom trzmieli z obszarów, na których są wykorzystywane do
zapylania jest niemożliwe, dlatego przedostawanie się obcych gatunków do środowiska
stanowi poważny problem (Biliński 2003, Venbergen i in. 2018). Młode królowe, które
przygotowują się do przeżycia zimy, po odbyciu lotu godowego poszukują właściwego
miejsca do hibernacji, często poza miejscem, w którym były użytkowane (Pawlikowski i in.
2012).
W Ameryce Południowej rodzimy gatunek trzmiela Bombus dahlbomii jest zagrożony
wyginięciem w wyniku inwazji trzmiela ziemnego wykorzystywanego w szklarniowych
uprawach pomidorów (Rendoll-Carcamo i in. 2017). Ten sam problem dotyczy spotykanego
we wschodniej Azji (głównie w Japonii, Chinach i Korei) gatunku B. ignitus. W Japonii
właściwie nie występuje już czysta populacja B. hypocrita sapporoensis (Takeuchi i in.
2018). W tych krajach trzmiel ziemny traktowany jest obecnie jako szkodnik (Wiliams i in.
2012).
Rynek zdominowany został przez komercyjne hodowle trzmiela ziemnego, który jest
dla Polski rodzimym gatunkiem, dlatego inwazja obcych trzmieli tego gatunku nie stanowi
dużego zagrożenia. Istnieje jednak dziewięć podgatunków trzmiela ziemnego, z których
większość (7) występuje w krajach południowej Europy, na obszarach o wyższych średnich
rocznych temperaturach (Rasmont i in. 2008). Import do Polski trzmieli ziemnych m.in. z
krajów śródziemnomorskich, może skutkować tym, że rodzime trzmiele przekrzyżują się z
nimi, a zdolność kolejnych pokoleń do przetrwania w warunkach klimatycznych panujących
w kraju, obniży się (Biliński 2003). Spadnie również odporność trzmieli na choroby
i pasożyty charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej (Vanbergen i in. 2018). Ponadto
obce podgatunki mogą nie być w odpowiednim stopniu przystosowane do zapylania roślin
różniących się od tych, które rosną w cieplejszym klimacie (Morales i in. 2017).
Wraz z możliwością wydostania się trzmieli hodowlanych do środowiska, wzrasta
ryzyko rozprzestrzeniania się nowych pasożytów i chorób (Pilschuk i in. 2017). Zagrożenie
stanowią zarówno nowe patogeny, na które rodzime trzmiele nie są odporne, jak również
wzrost liczebności już występujących. Choroby trzmieli nie są dobrze poznane, a wiele z nich
jeszcze nie zostało zbadanych i opisanych. Identyfikacja pasożytów i rozpoznawanie
jednostek chorobowych u trzmieli wciąż stanowi trudności (Vanbergen i in. 2018). W
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związku z tym określenie stanu zdrowia hodowlanych trzmieli często jest błędne. Z
przeprowadzonych do tej pory badań materiału oferowanego przez trzy wiodące firmy
zajmujące się hodowlą trzmieli wynika, że 77% rodzin trzmieli jest porażonych pasożytami,
głównie pierwotniakami, takimi jak: Nosema bombi, Crithidia Bombi i Mattesia Bombi
(Graystock i in. 2013). Zakażenie Nosema bombi ma negatywny wpływ na rozwój rodzinki
trzmielej. Objawami są biegunka i rozdęty odwłok, zmniejszona zdolność do lotu, obniżona
produkcyjność, paraliż skrzydeł i kończyn. Pasożyt ten zaraża wszystkie kasty i gatunki
trzmieli, również larwy. Choroba przebiega niekiedy również w postaci utajonej, która jest
szczególnie niebezpieczna, ponieważ zarażone chorobą trzmiele nie wykazują żadnych
objawów i w przypadku sprzedaży stanowią zagrożenie dla dzikich populacji trzmieli (Otti
i in. 2008). Crithidia bombi również atakuje wszystkie kasty trzmieli, jest to powszechny
pasożyt, którego prewalencja u dzikich populacji szacowana jest na około 10-20%. Crithidia
bombi ma negatywny wpływ na aktywność matki i jest przyczyną niedorozwoju jajników
(Shykoff i in. 1991, Erler i in. 2012,Goulson i in. 2017). Mattesia bombi powoduje, że matki
przestają składać jaja (Liu i in. 1974, Pouvreau i in. 1989).
Trzmiele mogą być ponadto wektorem rozprzestrzeniania pasożytów atakujących
pszczołę miodną (Apis mellifera), na przykład małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida)
oraz chorób, szczególnie wirusowych, powodowanych przez wirus zdeformowanych skrzydeł
(ang. Deformed wing virus - DWV) lub wirus ostrego paraliżu pszczół (ang. Acute bee
paralysis virus – ABPV/APV) (Genersch i in. 2005, Spiewok i in. 2006, Meuus i in. 2014, )


Przepisy prawne regulujące import trzmieli na terenie Unii Europejskiej
Kwestię importu trzmieli na terenie Unii Europejskiej reguluje ROZPORZĄDZENIE

KOMISJI (UE) NR 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich,
ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych
zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych. Wynika
z niego, że importowane na teren UE mogą być trzmiele z rodzaju Bombus spp. z ponad 50
państw świata, w których obecność zgnilca amerykańskiego, małego chrząszcza ulowego
(Aethina tumida) i roztocza Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) podlega obowiązkowi zgłaszania
na całym obszarze danego kraju trzeciego lub terytorium. Posiadać muszą stosowne
świadectwo weterynaryjne potwierdzające, że wszystkie trzmiele oraz opakowanie nie
zawierają małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) ani jego larw i jaj, a także, że nie są
porażone pasożytami, w szczególności roztoczem Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). Przesyłki
zawierać muszą klatki, z których w każdej zostało umieszczone po jednej matce trzmieli z
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dwudziestoma robotnicami lub pojemniki, każdy zawierający rodzinę liczącą maksymalnie
dwieście dorosłych osobników.
Przepis ten nie ogranicza więc w żaden sposób importu obcych gatunków trzmieli,
które nie występują na terenie Unii Europejskiej. Wymagane świadectwo weterynaryjne nie
określa również, od jakich chorób i pasożytów trzmieli importowane owady powinny być
wolne.

4.

Podsumowanie
Trzmiele są doskonałymi zapylaczami, dlatego wykorzystywane są do celów

komercyjnych w rolnictwie, ogrodnictwie oraz sadownictwie. Niestety, liczebność dziko
żyjących trzmieli spada. Wśród wielu zagrożeń, często ignorowane jest niebezpieczeństwo,
jakie stwarza niekontrolowany import tych owadów.
Wraz z importowanymi owadami zawleczone mogą zostać inwazyjne gatunki trzmieli,
nowe jednostki chorobowe i gatunki pasożytów, dotąd nie odnotowanych na danym obszarze.
Z powodu stosunkowo łagodnych przepisów regulujących kwestię importu trzmieli na terenie
Unii Europejskiej, istnieje niebezpieczeństwo przekrzyżowania się gatunków krajowych z
obcymi, również tymi nieprzystosowanymi do miejscowych warunków atmosferycznych.
Wspieranie krajowych hodowli rodzimych gatunków trzmieli może pozytywnie
wpłynąć na liczebność ich dzikiej populacji. Młode matki użytkowane komercyjnie jesienią
wylatują poza szklarnie i w kolejnym sezonie mogą założyć nowe rodziny.
Przepisy dotyczące importu trzmieli powinny być bardziej restrykcyjne, konieczne jest
ograniczenie sprowadzanych z zagranicy gatunków do tych, które występują naturalnie na
danym obszarze.
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Analiza pokroju i wybranych cech funkcjonalnych krów rasy polskiej
holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej należących do różnych
rodzin
Błażej Nowak, Wojciech Kruszyński, Edward Pawlina, Katarzyna Piecz
Katedra Genetyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Błażej Nowak: blazej.nowak@upwr.edu.pl
Streszczenie
Celem pracy była analiza cech pokrojowych 288 krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
z uwzględnieniem przynależności do grupy krewnych (30 rodzin), średniej wydajności laktacyjnej (I - <7000 kg,
II – 7500-8500 kg, III - >8500 kg), procentowego udziału genów rasy hf (I - ≤50%, II – 51-74%, III - ≥75%)
oraz roku urodzenia (I – krowy urodzone w latach 2001-2003, II – krowy urodzone w latach 2004-2007, III –
krowy urodzone w latach 2008-2010). Zbadano również długość życia i użytkowania oraz przyczyny
brakowania 157 krów z uwzględnieniem przynależności do grupy krewnych (25 rodzin) oraz procentowego
udziału genów rasy hf. Materiał do badań stanowiła dokumentacja hodowlana obejmująca karty krów i jałówek,
ogólnie przyjętych i stosowanych w ośrodkach hodowlanych. Wykazano istotne statystycznie (p≤0,05) różnice
między poszczególnymi rodzinami w ocenie ogólnej oraz ocenie cech pokrojowych - typu oraz nóg i racic.
Najwyższą punktową ocenę tych parametrów otrzymały krowy najmłodsze, urodzone w latach 2008-2010. Nie
wykazano związku między średnią wydajnością laktacyjną oraz procentowym udziałem genów rasy
holsztyńsko-fryzyjskiej a pokrojem zwierząt. Nie stwierdzono związku między przynależnością do grupy
krewnych a długością życia i użytkowania krów, jednakże wykazano wpływ (p≤0,05) udziału genów rasy hf na
te parametry. Najczęstszą przyczyną brakowania krów ze stada była ich jałowość.
Słowa kluczowe: rasa holsztyńsko-fryzyjska, rodzina, pokrój, cechy funkcjonalne, brakowanie

Analysis of conformation traits and selected functional features of Polish
Holstein-Fresian cows belonging to different families
Summary
The aim of the present study was to analyze the habit features of 288 Holstein-Friesian black-and-white cows
with regard to belonging to a group of relatives (30 families), average lactation efficiency (I - <7000 kg, II 7500-8500 kg, III -> 8500 kg) , the percentage of HF genes (I - ≤50%, II - 51-74%, III - ≥75%) and the year of
cow birth (I 2001-2003, II - 2004-2007, III - 2008-2010). The length of life and use duration as well as reasons
for culling 157 cows were also considered, taking into account belonging to a group of relatives (25 families)
and the percentage of HF genes. Data for the study were obtained from breeding documentation. There were
statistically significant (p≤0.05) differences between individual families and the general assessment as well as
the evaluation of the body features including type, legs and hoof. The youngest cows born in 2008-2010 received
the highest point score for these parameters. There was no relationship between the average lactation yield and
the percentage of Holstein-Friesian genes and animal habit. There was no relationship between belonging to a
group of relatives and the length of life and use of cows, however, the influence (p≤0.05) of the percentage of
HF genes on these parameters was demonstrated. The most common reason for culling cows from the herd was
their sterility.
Key words: Holstein-Friesian cows, family, habit, functional features, culling

1. Wstęp
Rodzina żeńska to grupa samic wywodząca się od jednej założycielki, wybitnej pod
względem produkcyjności, budowy i typu (Nowicki 1977), posiadająca pewne wspólne cechy
produkcyjne i funkcjonalne, które przekazywane są potomstwu. W dostępnych materiałach,
w przypadku bydła, brak jest jednak doniesień dotyczących badań nad rodzinami żeńskimi.
Uważa się bowiem, że to wybór samca, który podlega ostrzejszej selekcji oraz pozostawia po
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sobie znaczniej więcej potomstwa w decydujący sposób wpływa na postęp hodowlany
(Filistowicz 2004). Zaletami prowadzenia hodowli na rodziny jest jednak zachowanie
ciągłości kontroli wydajności członków rodziny, co pozwala hodowcy oceniać wartość
genetyczną grupy w zakresie wybranych cech oraz ułatwia dobór par do rozrodu (Nowicki,
1977). Dodatkowo selekcja rodzinowa wskazana jest w małych populacjach, w których
ocenianie buhaja na podstawie potomstwa jest nieuzasadnione (Filistowicz 2004).
Pokrój (eksterier), czyli zespół zewnętrznych cech budowy ciała zwierzęcia stanowi
jedno z podstawowych kryteriów selekcyjnych uwzględnianych w pracy hodowlanej (Stenzel
i in. 2004), bowiem świadczy o budowie i funkcjonowaniu narządów wewnętrznych oraz
wykazuje związek z cechami produkcyjnymi (Kruszyński i in. 2006). W Polsce prowadzenie
oceny pokroju dokonywano niesystematycznie (Pawlina i Filistowicz 1994), a systemy oceny
ulegały modyfikacjom (Jastrzębski 2005). Pierwszy system oceny wprowadzono już w roku
1935 (Pawlina i Filistowicz 1994), natomiast od roku 1996 obowiązuje system oceny 19 cech
liniowych i oceny ogólnej pokroju (Pawlina i Kruszyński 2009). Obecnie w hodowli bydła
mlecznego, zarówno w Polsce jak i na świecie, ocena pokroju odgrywa coraz większą rolę
(Jankowska i Sawa 2003), gdyż wykazano związek między eksterierem a wybranymi cechami
funkcjonalnymi (m. in. długowiecznością, zdrowotnością, pobraniem i wykorzystaniem
paszy, przydatnością do doju) oraz cechami produkcyjnymi (m. in. wydajnością i składem
mleka czy zawartością komórek somatycznych) (Kruszyński i in. 2006, Pawlina i Kruszyński
2009).
Miarą długowieczności w hodowli bydła jest długość życia zwierzęcia (okres od
urodzenia do wybrakowania ze stada) oraz długość użytkowania (czas od pierwszego
wycielenia do wybrakowania ze stada) (Sawa i Bogucki 2009). Cechy te – traktowane jako
cechy funkcjonalne – wpływają pośrednio na wydajność oraz wyniki ekonomiczne
(Różańska-Zawieja i in. 2008). W Polsce krowy żyją przeciętnie około 5-6 lat, co świadczy,
że są usuwane ze stada jeszcze przed osiągnięciem szczytu produkcyjnego, który przypada na
4-5 laktację. Analiza przyczyn brakowania jest ważnym elementem doskonalenia populacji
(Różańska-Zawieja i in. 2008), bowiem poziom brakowania, który wiąże się bezpośrednio z
długością użytkowania, oddziałuje na wartość postępu hodowlanego (Sawa i Maciejewski
2000). Wśród najczęstszych przyczyn brakowania wymienia się niską wydajność, schorzenia
wymienia, jałowość i choroby układu rozrodczego, choroby zakaźne oraz wypadki losowe
(Morek-Kopeć i Żarnecki 2009).
Celem pracy było porównanie oceny pokroju oraz długości życia i długości
użytkowania krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej urodzonych w
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latach 2001-2010, należących do różnych rodzin, o różnym udziale genów bydła rasy hf
i różnej wydajności życiowej mleka.
2. Materiał i metody
Materiał do badań stanowiła dokumentacja hodowlana pochodząca z trzech obiektów
inwentarskich należących do jednego ośrodka hodowlanego. Dane uzyskane z kart
krów/jałówek zawierały informacje dotyczące daty urodzenia i wybrakowania krowy ze stada,
wieku przy pierwszym wycieleniu oraz dane rodowodowe, na podstawie których określono
udział genów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz przynależność do określonej rodziny.
Uzyskano również wyniki dotyczące użytkowości mlecznej (wydajność mleka, tłuszczu
i białka oraz zawartość tłuszczu i białka w mleku) oraz oceny punktowej i ogólnej pokroju,
obejmującej wymię, nogi i racice, kaliber oraz typ. Poszczególne komponenty pokroju
oceniono w skali 100-punktowej za każdy element. Ocena ogólna z kolei stanowiła średnia
arytmetyczna z ocenianych składowych. Do analiz wykorzystano dane dotyczące laktacji
trwającej minimum 240 dni.
Na podstawie zebranych informacji oszacowano wskaźniki cech pokrojowych,
obejmujące ocenę wymienia, nóg i racic, kalibru oraz typu, jak również wskaźniki cech
funkcjonalnych dotyczące długości życia i użytkowania, stosunku długości życia do
użytkowania oraz przyczyn brakowania, podzielonych według klucza stosowanego
w systemie SYMLEK.
W celu ustalenia przynależności krów do poszczególnych rodzin, przyjęto by co
najmniej w dwóch obiektach inwentarskich znajdowały się minimum dwie przedstawicielki
danej rodziny. Na tej podstawie wyodrębniono 30 rodzin (N=288) w przypadku krów
żyjących oraz 25 rodzin (N=157) w przypadku krów wybrakowanych. Wybrane rodziny krów
żyjących porównano pod względem cech pokrojowych. Kryterium podziału była
przynależność do grupy krewnych (1…30), grupa wiekowa (I – krowy urodzone w latach
2001-2003, II – krowy urodzone w latach 2004-2007, III – krowy urodzone w latach 20082010), średnia wydajność laktacyjna (I - <7000 kg, II – 7500-8500 kg, III - >8500 kg) oraz
udział genów rasy hf (I - ≤50%, II – 51-74%, III - ≥75%). Krowy wybrakowane porównano
pod względem długości życia i długości użytkowania, gdzie kryterium była przynależność do
grupy krewnych.
Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem modelu liniowego procedury
GLM pakietu statystycznego SAS (2009) uwzględniającego następujące efekty:
yijk = µ + ai + bj + ck + dl + eijkl, gdzie:
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yijk – obserwowana wartość cechy,
µ - średnia wartość cechy,
ai – efekt ojca,
bj – efekt roku urodzenia,
ck – efekt poziomu wydajności,
dl – efekt udziału genów rasy hf,
e – błąd.
Istotność różnic statystycznych weryfikowano testem wielokrotnego rozstępu
Duncana, natomiast częstość poszczególnych przyczyn brakowania krów w rodzinach
określono z wykorzystaniem testu chi2.

3. Wyniki
Średnie wartości analizowanych cech przedstawiono w tabeli 1. Najwyższą średnią
liczbę punktów przyznano za kaliber (85,35), najniższą natomiast za wymię (78,37).
Uzyskane wyniki oceny pokroju mieściły się w przedziale ocen od dość dobrej (75-79 pkt.)
do bardzo dobrej (85-89 pkt.). Średnia długość życia krów wynosiła 65,50 miesiąca, przy
średniej długości użytkowanie równej 39,12 miesięcy.
W tabeli 2 przedstawiono wartości analizowanych cech pokroju w poszczególnych
rodzinach krów. Najwyższą oceną ogólną (81,80 pkt.) charakteryzowała się rodzina 19,
natomiast najniższą rodzina 26 (78,30 pkt.). Różnice te okazały się istotne statystycznie
(p≤0,05), podobne jak w przypadku ocen uzyskanych za nogi i racice oraz typ. Nie wykazano
natomiast związku między rodziną krów a liczbą punktów uzyskanych za ocenę wymienia
oraz kalibru.
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Tabela 1. Średnie wartości analizowanych cech pokrojowych krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej

Cecha

N

średnia

sd

min.

max.

Kaliber

[n]

288

85,35

3,42

73,00

92,00

Typ

[n]

288

81,06

1,98

72,00

86,00

Wymię

[n]

288

78,37

4,03

54,00

86,00

Nogi i racice

[n]

288

78,89

2,70

66,00

83,00

Ocena ogólna

[n]

288

79,96

2,39

70,00

85,00

Udział genów hf

[%]

288

2,86

0,0

1,00

3,00

Długość życia

[m-ce]

157

65,50

18,55

36,90

116,00

Długość użytkowania

[m-ce]

157

39,12

18,40

11,90

93,40

Długość

[n]
157

0,56

0,3

0,30

0,80

użytkowania/długość
życia

W badaniach wykazano również wpływ grupy wiekowej krów na ocenę
poszczególnych cech pokroju oraz ocenę ogólną (tab. 3).
Zaobserwowano statystycznie istotne różnice (p≤,05) w ocenie wymienia, nóg i racic
oraz ocenie ogólnej między pierwszą a trzecią grupą wiekową krów. Krowy najmłodsze
charakteryzowały się najwyższą średnią oceną cech pokrojowych dla wymienia oraz nóg
i racic, wynoszącą odpowiednio 79,28 i 79,68 punktów, przy jednoczesnej najwyższej ocenie
ogólnej (80,31 pkt.). Najlepszymi parametrami w zakresie oceny kalibru i typu
charakteryzowały się krowy urodzone w latach 2004-2007 (II grupa), jednakże różnice te nie
były istotne statystycznie.
W tabeli 4 przedstawiono wartości cech pokrojowych krów o różnej średniej
wydajności laktacyjnej. Pomiędzy badanymi grupami krów nie stwierdzono jednak żadnych
istotnych statystycznie różnic, a średnie wartości punktowe za poszczególne cechy pokrojowe
(kaliber, typ, wymię, nogi i racice oraz ocena ogólna) były niemal identyczne.
Analizę cech pokrojowych krów o różnym procentowym udziale genów rasy hf
przedstawia tabela 5. Najliczniejszą grupę (88,1%) stanowiły krowy o najwyższym (powyżej
75%) udziale genów rasy hf. Nie stwierdzono jednak żadnych istotnych statystycznie różnic
między badanymi osobnikami. Wykazano natomiast wpływ (p≤0,05) udziału genów rasy
holsztyńsko-fryzyjskiej na długość życia i użytkowania oraz stosunek długości użytkowania
do długości życia krów (tab. 6). Krowy o najwyższym udziale genów tej rasy
charakteryzowały się najkrótszą długością życia (61,70 miesięcy) oraz najkrótszą długością
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użytkowania (35,97 miesięcy). Dla porównania, krowy o udziale genów hf w przedziale 5175% żyły i były użytkowane blisko dwadzieścia miesięcy dłużej (odpowiednio 81,80 i 55,00
miesięcy).
Wyniki analizy długości życia i użytkowania krów oraz stosunku długości
użytkowania do długości życia przedstawiono w tabeli 7.
Długość życia w badanych rodzinach wynosiła od 3,5 do 6,5 lat, podczas gdy długość
użytkowania od 1,5 roku do ponad 4 lat. Najdłużej żyły i były użytkowane krowy należące do
rodziny 2 (odpowiednio: 79,6 oraz 51,7 miesięcy), z kolei najkrócej krowy należące do
rodziny 16 (odpowiednio: 43,3 oraz 13,6 miesięcy). Różnice te nie okazały się istotne
statystycznie. Wykazano jednak wpływ przynależności do określonej rodziny (p≤0,05)
a stosunkiem długości życia do długości użytkowania.
Główną przyczyną brakowania (tabela 8) była jałowość krów (32,4%) a także choroby
nóg i racic (15,9%), choroby wymienia (15,5%), wypadki losowe (13,5%) oraz niska
wydajność (11,5%). Najrzadziej krowy były brakowane z powodu chorób układu
pokarmowego i oddechowego (2%) oraz starości (1%).
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Tabela 2. Wpływ przynależności rodzinowej na wartość analizowanych cech pokrojowych krów

Kaliber
Cecha / rodzina N

x

Wymię

Typ
sd

sd

x

x

Nogi i racice
sd

x

sd

Ocena ogólna
sd

x

1

5

85,40 3,05 80,40

2,30 78,80 4,38 79,20

1,92 80,00

3,08

2

27 85,07 3,57 80,70

2,12 77,07 6,12 79,52

2,14 79,20

3,13

3

14 85,12 2,63 80,00

2,32 76,71 3,79 77,14

4,12 78,50bc 2,68

4

16 85,81 2,83 81,37

1,25 79,00 2,52 78,50

2,58 80,25

1,39

5

9

84,33 1,87 80,33

1,50 77,10 5,25 79,80

1,72 79,22

2,86

6

7

85,00 4,69 80,85

2,11 78,14 3,38 78,14

2,26 79,50

2,81

7

11 84,81 4,58 81,36

2,20 78,63 3,61 76,90b 4,06 79,82

2,99

8

26 85,61 3,06 81,38

1,87 79,00 3,08 79,07

2,02 80,50

1,92

9

10 85,70 3,68 81,90

1,85 79,10 3,54 79,70

1,15 80,80

2,39

10

18 86,40 3,01 81,60

1,50 78,72 4,36 79,20

2,64 80,44

1,91

11

11 85,45 3,98 81,45

1,36 80,18 2,31 79,27

2,72 80,91

1,44

12

14 86,14 2,93 81,50

1,90 79,28 1,72 77,78

3,78 80,42

1,50

13

5

87,20 2,63 81,40

1,81 78,40 1,67 79,60

3,97 80,00

1,73

14

5

83,20 3,42 80,00

0,70 78,00 2,00 78,00

2,34 79,00

1,00

15

6

83,16 6,43 79,30c

4,13 77,00 5,65 78,00

3,52 78,66

3,72

ab

16

4

87,25 2,75 82,00

1,15 78,25 2,36 79,25

0,95 80,25

0,95

17

4

85,25 5,50 81,50

3,41 77,25 6,99 78,00

6,05 79,25

3,94

18

4

86,30 4,04 81,30

2,50 76,60 4,16 78,00

2,64 79,30

2,08

19

8

86,50 3,81 81,50

1,60 80,25 1,07 80,37

1,06 81,75a

1,48

20

4

84,50 3,11 81,25

1,25 77,25 4,64 78,50

1,29 79,00

2,16

21

13 85,20 3,70 80,61

2,50 79,90 1,70 79,46

1,76 80,77

1,36

22

6

84,50 2,07 81,00

1,67 77,60 6,62 80,16

1,94 79,83

3,18

23

9

83,30 4,63 80,33

1,87 77,70 3,90 80,55a

1,01 80,00

2,23

24

8

85,37 2,44 80,62

0,90 76,37 7,15 78,50

1,60 78,87

3,39

25

10 84,30 3,52 79,90bc 2,88 77,30 2,54 80,10

1,45 79,40

1,35

26

10 84,20 2,65 81,10

0,99 76,00 4,85 77,50

4,42 78,30c

3,36

27

7

86,70 4,42 82,50a

1,39 80,42 3,59 78,57

3,20 81,28

1,88

28

4

85,00 2,16 81,75

1,50 80,50 2,08 79,50

ab

1,00

ab

0,57 81,50

29

5

86,40 4,04 81,20

3,03 81,00 1,58 79,40

1,51 81,60

1,34

30

9

86,30 3,77 82,00ab 1,41 78,77 4,02 78,44

2,40 80,22

2,16

a,b – różnice istotne dla poziomu p≤0,05; średnie z różnymi literami różnią się istotnie

462

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Tabela 3. Wpływ grupy wiekowej na wartość analizowanych cech pokrojowych krów

Cecha

/

Kaliber

grupa

Wymię

Typ

Nogi i racice

N

wiekowa

sd

x

sd

x

sd

x

Ocena
ogólna

sd

x

x

sd

84,40 3,21 80,40 1,67 71,60b 4,03 74,40b 3,05 75,60b 2,88

I

5

II

140 86,47 3,54 81,59 1,92 77,67a 4,62 78,24a 3,14 79,76a 2,73

III

143 84,27 2,93 80,57 1,93 79,28a 2,93 79,68a 1,75 80,31a 1,78

a,b – różnice istotne dla poziomu p≤0,05; średnie z różnymi literami różnią się istotnie

Tabela 4. Wpływ średniej wydajności laktacyjnej na wartość analizowanych cech pokrojowych krów

Cecha

/

wydajność

Kaliber

Wymię

Typ

N
sd

x

sd

x

x

sd

Nogi

Ocena

i racice

ogólna

x

sd

x

sd

I

84

85,61 3,47 81,00 2,44 77,79 4,58 78,85 2,36 79,77

2,91

II

81

85,74 3,93 81,32 1,97 77,91 3,74 78,15 2,98 79,69

2,21

III

123 86,04 3,40 81,57 1,69 78,50 4,53 78,62 3,12 80,12

2,62

Tabela 5. Wpływ procentowego udziału genów rasy hf na wartość analizowanych cech pokrojowych
krów

Cecha / udział
genów hf

Kaliber

Wymię

Typ

N
sd

x

sd

x

x

sd

Nogi

Ocena

i racice

ogólna

x

sd

x

sd

I

6

84,33 3,01 80,00 2,75 76,33 5,43 79,20 2,31 79,00

3,10

II

25

85,50 2,87 80,60 2,00 76,25 5,12 78,71 2,82 78,78

3,03

III

254 85,42 3,40 81,17 1,94 78,60 3,80 78,90 2,71 80,10

2,27

Tabela 6. Wpływ procentowego udziału genów rasy hf na długość życia i użytkowania oraz stosunek
długości użytkowania do długości życia krów

Cecha / udział
genów hf

Długość życia Długość użytkowania Długość
N

użytkowania/

[m-ce]

[m-ce]

długość życia

x

x

x

I

7

71,45ab

39,72a

0,54a

II

25

81,80a

55,00b

0,66b

III

125 61,70b

35,97a

0,54a

a,b – różnice istotne dla poziomu p≤0,05; średnie z różnymi literami różnią się istotnie
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Tabela 7. Wpływ przynależności rodzinowej badanych krów na długość życia, długość użytkowania
i stosunek długości użytkowania do długości życia

Cecha
rodzina

/

Długość życia [m-ce]
N

Długość użytkowania Długość użytkowania
/ długość życia

[m-ce]

x

sd

x

sd

x

sd

1

6

69,08

10,97

45,53

13,64

0,66ab

0,10

2

7

79,58

7,10

51,70

6,04

0,62

0,05

3

10

64,20

14,27

37,86

14,41

0,58

0,10

4

17

63,00

19,82

36,74

17,70

0,56

0,10

5

12

67,51

12,57

39,89

12,22

0,57

0,08

6

5

54,88

12,45

22,54

3,54

0,42d

0,11

7

8

76,37

17,57

51,25

17,57

0,63

0,07

8

25

61,05

17,25

34,35

16,61

0,53

0,13

9

4

66,45

10,21

40,80

11,20

0,60

0,11

10

10

73,33

28,63

48,34

29,70

0,58

0,16

11

5

71,10

31,90

45,44

31,60

0,60

0,20

12

8

68,50

18,81

41,11

16,10

0,57

0,11

13

7

74,35

26,70

49,77

25,68

0,61

0,10

14

3

72,80

28,41

49,00

26,42

0,70a

0,12

15

8

67,30

7,94

42,13

9,37

0,61

0,06

16

3

43,30

11,25

13,60

10,80

0,30e

0,07

17

3

44,20

7,94

18,00

9,96

0,40d

0,10

18

3

58,30

3,67

34,25

3,46

0,60

0,08

19

3

51,00

9,87

24,80

11,25

0,60

0,11

20

3

60,16

5,08

34,43

4,10

0,60

0,06

21

6

48,30

12,01

20,15

9,05

0,38ed

0,07

22

3

70,30

15,45

39,80

14,78

0,60

0,28

23

4

68,85

36,77

43,75

36,77

0,55

0,09

24

3

62,40

12,66

36,50

12,47

0,60

0,09

25

4

52,30

8,20

26,75

7,20

0,55

0,05

a,b – różnice istotne dla poziomu p≤0,05; średnie z różnymi literami różnią się istotnie
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Tabela 8. Przyczyna brakowani krów w analizowanym stadzie

Przyczyna brakowania

Liczba wybrakowanych krów % wybrakowanych krów

Mała wydajność

18

11,5

Choroby wymienia

23

15,6

Jałowość

50

32,4

Starość

2

1

Choroby układu pokarmowego 5

2

Choroby układu oddechowego

5

2

Choroby nóg i racic

24

16

Zaleganie poporodowe

10

6,5

Wypadki losowe

20

13

4. Dyskusja
W dostępnej literaturze nie odnaleziono prac dotyczących wpływu rodziny na wyniki
oceny cech pokrojowych, stąd też prowadzenie dyskusji w tym zakresie jest utrudnione.
Niemniej

jednak,

wykazanie

istotnych

statystycznie

różnic

(p≤0,05)

pomiędzy

poszczególnymi rodzinami w wybranych cechach pokroju (typ, nogi i racice oraz ocena
ogólna) wskazuje, że dokładniejsze badania dotyczące przynależności rodzinowej mogą
okazać się bardzo istotne w celu określania charakterystyki danej rodziny oraz ułatwić
zachowanie w populacji wybitnych cech założycielki linii.
Wyniki badań własnych wykazały związek między wiekiem zwierząt a oceną cech
pokrojowych. Na przestrzeni lat największe zmiany zaobserwowano w ocenie wymienia, nóg
i racic oraz w ocenie ogólnej. Poprawa tych cech wpływa bowiem bezpośrednio na
zdrowotność i długowieczność zwierząt oraz przydatność do doju mechanicznego, co
przekłada się na koszty produkcji (Sobek i Krupska 2001). Badane krowy za typ otrzymały
ocenę wynosząca około 80 punktów. Podobne wyniki uzyskali Sobek i Krupska (2001) oraz
Guliński i Litwińczuk (1999). W grupie krów najstarszych ocena punktowa za wymię
wyniosła 71,6 punktów, co koresponduje z wynikami Wójcika i in. (1998).
Średnia wydajność laktacyjna nie wpływała w sposób istotny na ocenę cech
pokrojowych. Rezultaty te różnią się od wyników prac Chabuza i in. (2003) oraz Gulińskiego
(1998), którzy stwierdzili wysoko istotne korelacje między oceną wymienia, typu i kalibru a
użytkowością mleczną. Również procentowy udział genów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej nie
wpływał na ocenę pokroju, co jest zgodne z wynikami uzyskanymi przez Stenzela i in.
(2004). Wykazano natomiast wpływ udziału genów rasy hf na długość życia i użytkowania
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krów oraz na stosunek długości użytkowania do długości życia, co znajduje odzwierciedlenie
w badaniach Różańskiej-Zawieji i in. (2008) oraz Sobek i Krupskiej (2001), którzy podają, że
wraz ze wzrostem udziału genów hf maleje długość życia. Uzyskane wyniki różnią się
natomiast od prezentowanych przez Sawę (1998) oraz Pytlewskiego i Antkowiaka (2004),
którzy stwierdzili, że najintensywniej brakowano krowy o genotypie z udziałem poniżej 50%
genów rasy hf.
Długowieczność jest jednym z najważniejszych parametrów uwzględnianych
w nowoczesnych indeksach selekcyjnych i stanowi wskaźnik efektywności użytkowania krów
(Sawa i Bogucki 2009). Średnia długość życia dla wszystkich analizowanych rodzin wynosiła
63,58 miesięcy (około 5,3 lat). Różańska-Zawieja i in. (2008) wykazali iż średnia długość
życia krów mieści się w przedziale od 3 do 5 lat, przy czym blisko 15% brakowana jest przed
ukończeniem 3 roku życia. Podobne wyniki uzyskali Sawa (1998) oraz Czaplicka i in. (2004).
Długość użytkowania z kolei wynosiła średnio 39,12 miesięcy, co koresponduje z wynikami
Sawy i Boguckiego (2009), którzy wykazali że średnia długość użytkowania krów mlecznych
wynosi około 3 lat.
Przyczyny brakowania krów można podzielić na dwie zasadnicze grupy – wymuszone
oraz niewymuszone. Pierwsza grupa przyczyn brakowania, która jest niezależna od hodowcy,
obejmuje choroby, niepłodność, wady budowy oraz wypadki losowe, druga natomiast
związana jest przede wszystkim z niską wydajnością oraz sprzedażą (Marek-Kopeć i Żarnecki
2009). Najczęstszą przyczyna eliminacji krów ze stada była ich jałowość, która stanowiła
ponad 30% przypadków. Z kolei wyniki badań Sawy i Boguckiego (2009) oraz Dorynka i in.
(2005) wskazują na wypadki losowe jako najważniejszą przyczynę usuwania krów ze stada.
W

przeprowadzonych

badaniach

wykazano

znaczną

przewagę

czynników

wymuszonych, jako główny powód brakowania krów. Konsekwencją tego jest ponoszenie
wysokich kosztów leczenia i wymiany stada, a tym samym pogorszenie wyników
opłacalności produkcji mleka. Zmniejszenie częstości występowania podstawowych schorzeń
wymienia oraz nóg i racic, które stanowią ważną przyczynę brakowania, może wpłynąć na
wzrost długości życia i użytkowania bydła. Poprawę wyżej wymienionych cech można
osiągnąć wybierając do dalszej hodowli krowy z wysoką oceną pokroju, na który może
wpływać czynnik genetyczny, czyli przynależność do określonej rodziny. Dowodzi to, że w
pracy hodowlanej warto zwrócić uwagę na selekcję rodzinową, w celu uzyskania szybszego
postępu hodowlanego.
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Zmiany liczebności dzika europejskiego (Sus scrofa L. 1758) na Dolnym
Śląsku w latach 2001-2008
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Katedra Genetyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
email: blazej.nowak@upwr.edu.pl
Streszczenie
Dzik (Sus scrofa) jest jednym z najważniejszych zwierząt łownych zarówno w Polsce, jak i w całej Europie.
Duży potencjał reprodukcyjny, dostępność bogatej bazy pokarmowej oraz łagodne zimy spowodowały znaczny
wzrost liczebności populacji dzika. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu biotopu na liczebność
populacji dzika w nadleśnictwach znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego oraz analiza
skuteczności jej regulacji poprzez odstrzał. Materiał do badań stanowiły dane inwentaryzacyjne Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu dotyczące liczebności dzików, opisujące stan na dzień 31 marca
każdego roku sezonach łowieckich 2001-2008. W ramach badań każde z 33 nadleśnictw Dolnego Śląska
przyporządkowano do jednego z sześciu typów w zależności od procentowego udziału lasów, ukształtowania
rzeźby terenu, wysokości nad poziomem morza oraz udziału wód powierzchniowych. W analizowanym okresie
czasu wykazano znaczy wzrost liczebności dzików ze stanu 11 016 sztuk w sezonie 2001/2002 do 20 405 sztuk
w sezonie 2007/2008. Wraz ze wzrostem liczby osobników wzrastało ich zagęszczenie na 1000 ha powierzchni
całkowitej (od 6,7 szt. w latach 2001/2002 do 11,9 szt. w latach 2007/2008) oraz leśnej (20,4 szt. w pierwszym
okresie badań do 38,3 szt. w ostatnim okresie badań). Wykazano również wpływ typu nadleśnictwa na średnią
liczebność dzików w roku, ich zagęszczenie na powierzchni ogólnej i leśnej oraz średni odstrzał dzików.
Słowa kluczowe: dzik europejski, Sus scrofa, populacja, odstrzał, Dolny Śląsk

Changes in the number of wild boar (Sus scrofa L. 1758) in Lower Silesia in
2011-2008 years
Summary
Wild boar (Sus scrofa) is one of the most important game animals both in Poland and throughout Europe. High
reproductive potential, availability of a rich food base and mild winters caused a significant increase in the wild
boar population. The aim of present study was to determine the impact of the biotope on the size of the wild boar
population in forest districts located in the Lower Silesia voivodship and to analyze the effectiveness of its
regulation by hunting. The research material was the inventory data of the Regional Directorate of State Forests
in Wroclaw regarding the abundance of wild boars, describing the hunting seasons 2001-2008 as of March 31 of
each year. As part of the research, each of the 33 Forest Districts of Lower Silesia was assigned to the one of six
biotope types depending on the percentage of forests, the shape of the terrain, altitude and the level of surface
waters. In the analyzed period, an increase in the number of wild boar from 11,016 individuals in the 2001/2002
season to 20,405 individuals in the 2007/2008 season was demonstrated. With the increase in the number of
individuals, their density per 1000 ha of total and forest area increased (from 6.7 to 11.9 and from 20.4 in the to
38.3, respectively in 2001/2002 and 2007/2008 seasons). The influence (p≤0.01) of the biotope on the average
number of wild boars, their density on the general and forest area as well as the average hunting of wild boars
was also demonstrated.
Key words: wild boar, Sus scrofa, population, hunting, Lower Silesia

1. Wstęp
Dzik euroazjatycki (Sus scrofa L., 1758) jest jedynym przedstawicielem dziko
żyjących świniowatych na Starym Kontynencie. Gatunek ten licznie występuje zarówno
w Polsce, jak i w całej Europie, będąc jednym z najważniejszych zwierząt łownych w kraju
(Fruziński i Łabudzki 2002). W latach 1999/200 liczebność populacji dzików wynosiła blisko
119 tysięcy osobników, podczas gdy w sezonie 2008/2009 już ponad 173 tysiące (Popczyk
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2016). Wraz z odnotowanym w ostatnich latach zjawiskiem dynamicznego zwiększania się
populacji dzika wzrosła liczba szkód w uprawach rolnych powodowanych przez osobniki tego
gatunku. Wskutek zaobserwowanych zmian w marcu 2008 roku Zarząd Polskiego Związku
Łowieckiego wystąpił do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o wydanie dyspozycji
zwiększania planowanego odstrzału dzików w nadleśnictwach, w których wzrost populacji
był największy. Wprawdzie w kontekście gospodarki leśnej wzrost populacji dzika został
określony jako zjawisko korzystne dla stanu sanitarnego lasu ze względu na redukcję
szkodliwych owadów, jednak stanowi jednocześnie większe obciążenie finansowe dla kół
łowieckich w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań dla rolników (Kniżewska
i Rekiel 2013). Okresy polowań na dziki dokładnie regulują przepisy prawne zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 w sprawie rocznych planów
łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. poz. 1646, z 2013 r. poz.
95 oraz z 2014 r. poz. 1900). W myśl powyższego rozporządzenia okres polowań na odyńce,
wycinki, przelatki i warchlaki obowiązuje od 1 kwietnia do końca lutego, natomiast na lochy
w okresie od 15 sierpnia do 15 stycznia. Od dnia 1 sierpnia 2017 roku, w związku
z pojawieniem się w kraju ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), wprowadzono zmianę
do powyższego rozporządzenia zezwalającą na całoroczny odstrzał dzików.
Biotopem dzika jest las jako miejsce schronienia oraz pola uprawne jako podstawowe
miejsce żerowania. Dzięki obfitej bazie żerowej w ostatnich latach nastąpiło wyraźne
podwyższenie potencjału rozrodczego dzików, a w konsekwencji wzrost populacji
umożliwiający większe pozyskanie zwierzyny, jednak generujący większe szkody
w uprawach, a tym samym dodatkowe problemy dla kół łowieckich.
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu biotopu na liczebność populacji dzika
(Sus strofa strofa) na ternie Dolnego Śląska w latach 2011-2008 oraz analiza skuteczności
regulacji populacji dzika poprzez odstrzał.
2. Materiał i metody
Inwentaryzację populacji dzika przeprowadzono we wszystkich 33 nadleśnictwach
Dolnego Śląska. Nadleśnictwa te podzielono na 6 typów (tab. 1) uwzględniając procentowy
udział lasów, wielkość i rozmieszczenie kompleksów leśnych, ukształtowanie terenu,
wysokość nad poziomem morza oraz udział wód powierzchniowych.
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Tabela 1. Podział nadleśnictw na terenie Dolnego Śląska na typy ze względu na udział kompleksów
leśnych, ukształtowanie rzeźby terenu oraz udział wód powierzchniowych

Nadleśnictwa

Typ Charakterystyka

nadleśnictwa położone w południowej, Bystrzyca Kłodzka, Kamienna Góra, Lądek
1

górzystej części Dolnego Śląska

Zdrój,

Międzylesie, Szklarska Poręba,

Śnieżka, Świeradów, Wałbrzych, Zdroje
lesistość przekraczająca 60%, rozległe Bolesławiec,
2

Chocianów,

Przemków,

i jednocześnie zwarte kompleksy leśne, Ruszów, Świętoszów, Węgliniec
nizinne ukształtowanie

3

największy

udział

wód Milicz, Żmigród

powierzchniowych
małe i rozproszone kompleksy leśne, Henryków, Legnica, Miękinia, Oława,

4

udział lasów nie przekraczający 20%, Świdnica
duży udział pól uprawnych

5

6

zwarte kompleksy leśne, lesistość 23- Bardo Śląskie, Głogów, Lubin, Oborniki
Śląskie, Oleśnica, Wołów

28%, liczne pola uprawne
rozdrobnione

ale

gęsto

rozsiane Jawor, Jugów, Lwówek Śląski, Pieńsk,

kompleksy leśne, lesistość 20-30%

Złotoryja

Materiał do badań stanowiły dane inwentaryzacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych (RDLP) we Wrocławiu opisujące stan populacji dzików na dzień 31 marca
każdego roku w latach 2001-2008. Powyższe dane dostarczyły informacji o powierzchni
całkowitej i leśnej w poszczególnych nadleśnictwach (tab. 2) oraz o liczebności i odstrzale
dzików w poszczególnych latach.
Liczebność populacji dzika, określona została przez leśników i myśliwych z RDLP
z wykorzystaniem metody całorocznej obserwacji oraz metod karpackiej i opolskiej. Metoda
całorocznych obserwacji polega na spisywaniu stanu zwierzyny przez gospodarza łowiska na
podstawie obserwacji prowadzonych przez myśliwych na danym terenie, po czym dane te są
weryfikowane przez łowczego i przekazywane jako zestawienie zbiorcze do nadleśnictwa.
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Tabela 2. Powierzchnia całkowita i leśna oraz procentowy udział lasów w 33 nadleśnictwach Dolnego
Śląska z podziałem na typy.

Powierzchnia leśna
nadleśnictwa [ha]

Bystrzyca Kłodzka

Powierzchnia
całkowita
nadleśnictwa [ha]
28685

11338

Udział
lasów
w
powierzchni
całkowitej
nadleśnictwa [%]
39,53

1

Kamienna Góra

36323

14588

40,26

1

Lądek Zdrój

26531

17097

64,44

1

Międzylesie

30154

10323

34,23

1

Szklarska Poręba

22807

14371

63,01

1

Śnieżka

27644

14927

54,00

1

Świeradów

37514

15131

40,33

1

Wałbrzych

32259

15949

49,44

1

Zdroje

22328

11381

50,97

2

Bolesławiec

31976

18318

57,29

2

Chocianów

28982

21627

74,62

2

Przemków

14490

10367

71,55

2

Ruszów

26051

24700

94,81

2

Świętoszów

27366

24781

90,55

2

Węgliniec

21542

16172

75,07

3

Milicz

55898

25114

44,93

3

Żmigród

42463

14412

33,94

4

Henryków

105529

11673

11,06

4

Legnica

96566

20816

21,56

4

Miękinia

126829

17536

13,83

4

Oława

80949

17068

21,08

4

Świdnica

76698

12122

15,80

5

Bardo Śląskie

54258

21468

39,57

5

Głogów

59318

13903

23,44

5

Lubin

54559

19726

36,16

5

Oborniki Śląskie

68610

16657

24,28

5

Oleśnica

98016

28974

29,56

5

Wołów

48864

16988

34,77

6

Jawor

58445

14030

24,01

6

Jugów

23730

6625

27,92

6

Lwówek Śląski

67924

20299

29,88

6

Pieńsk

47772

10428

21,83

6

Złotoryja

77118

21732

28,18

Typ

Nadleśnictwo

1
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Metoda karpacka oparta jest na liczeniu tropów na transektach, poprzez patrolowanie
wybranych odcinków dróg przez leśników i myśliwych codziennie, przez 5 dni w sezonie
zimowym, gdy obecna jest pokrywa śnieżna. Metoda opolska jest nizinnym odpowiednikiem
metody karpackiej.
Analizy

statystyczne

liczebności,

zagęszczenia

oraz

odstrzału

dzików

w poszczególnych latach i typach nadleśnictw przeprowadzone zostały w oparciu o model
linowy procedury GLM pakietu statystycznego SAS (2009), natomiast istotność różnic
między średnimi zbadano testem wielokrotnego rozstępu Duncana.
yi = µ + ei, gdzie:
yi – wartość cechy
µ - średnia wartość cechy w populacji
ei - błąd
Do analizy zmian liczebności, zagęszczenia i odstrzału pomiędzy typami nadleśnictw
zastosowano następujący model:
yij = µ + si + ej, gdzie:
yij – wartość cechy
µ - średnia wartość cechy w populacji
si – efekt i-tego roku obserwacji
ej - błąd

3. Wyniki
Obecność dzików stwierdzono na terenie wszystkich 33 nadleśnictw Dolnego Śląska.
Dane dotyczące zmian jego liczebności, odstrzału i zagęszczenia w poszczególnych sezonach
łowieckich przedstawiono w tabelach 3, 4 i 5. Liczebność dzików w województwie
dolnośląskim w sezonie łowieckim 2001-2002 wynosiła 11016 osobników, podczas gdy
w sezonie łowieckim 2007-2008 już 20405 sztuk. Odstrzał dzików w pierwszym okresie
badań (2011-2002) wynosił 7941 sztuk, natomiast w ostatnim okresie (2007-2008) 14553
osobników. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na systematyczny wzrost liczebności
populacji przedstawicieli gatunku Sus scrofa scrofa na terenie całego Dolnego Śląska.
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Tabela 3. Zmiany liczebności populacji dzika na terenie 33 nadleśnictw Dolnego Śląska w sezonach
łowieckich 2001-2008

Nadleśnictwo/
łowiecki
Bardo Śląskie

Sezon

20012002
310

20022003
437

20032004
391

20042005
481

20052006
509

20062007
475

20072008
527

Bolesławiec

188

193

175

188

182

238

253

Bystrzyca Kłodzka

198

215

192

214

267

219

273

Chocianów

203

235

241

268

311

365

306

Głogów

288

429

467

526

633

509

486

Henryków

344

574

671

682

743

652

906

Jawor

419

481

502

510

523

557

570

Jugów

90

153

153

223

218

357

337

Kamienna Góra

347

359

343

349

315

274

198

Lądek Zdrój

157

158

152

207

178

188

215

Legnica

411

532

604

714

676

792

961

Lubin

330

474

566

698

667

855

812

Lwówek Śląski

735

903

840

817

749

715

802

Międzylesie

110

122

106

148

169

168

195

Miękinia

572

797

868

1049

1080

978

1209

Milicz

572

698

693

803

772

915

920

Oborniki Śląskie

350

502

572

610

686

959

1090

Oleśnica

859

1160

1360

1629

1704

1490

2003

Oława

454

705

727

799

998

853

1211

Pieńsk

491

618

625

777

898

1020

1575

Przemków

134

150

126

144

126

136

143

Ruszów

139

167

147

216

175

164

186

Szklarska Poręba

120

103

91

107

97

178

171

Śnieżka

120

173

179

179

179

180

218

Świdnica

742

625

806

842

827

661

696

Świeradów

259

290

326

331

466

341

592

Świętoszów

150

160

173

177

196

193

228

Wałbrzych

259

305

295

319

296

617

400

Węgliniec

146

175

175

227

414

323

430

Wołów

320

567

578

693

627

665

870

Zdroje

146

182

156

232

202

270

263

Złotoryja

807

397

843

990

784

756

1014

Żmigród

246

296

307

284

275

405

345

Razem

11 016

13 335

14 450

16 433

16 943

17 468

20 405
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Tabela 4. Odstrzał populacji dzika na terenie 33 nadleśnictw Dolnego Śląska w sezonach łowieckich
2001-2008

Nadleśnictwo/
łowiecki
Bardo Śląskie

Sezon

20012002
238

20022003
292

20032004
334

20042005
450

20052006
455

20062007
402

20072008
390

Bolesławiec

143

178

149

146

156

108

145

Bystrzyca Kłodzka

128

179

117

212

265

179

232

Chocianów

137

180

171

216

256

167

213

Głogów

222

270

321

495

502

256

310

Henryków

330

473

609

670

670

549

815

Jawor

331

411

484

437

450

485

508

Jugów

81

134

135

195

204

173

179

Kamienna Góra

143

183

133

163

192

122

120

Lądek Zdrój

57

89

74

120

115

100

101

Legnica

272

405

429

635

654

513

600

Lubin

272

408

484

608

758

589

618

Lwówek Śląski

581

729

567

800

715

340

651

Międzylesie

94

113

72

120

137

100

119

Miękinia

492

645

728

926

1019

667

974

Milicz

536

689

662

733

716

693

824

Oborniki Śląskie

257

476

535

570

514

817

1044

Oleśnica

643

822

967

1438

1654

963

1248

Oława

348

443

518

739

971

681

937

Pieńsk

321

471

459

600

757

514

829

Przemków

67

92

67

82

83

52

91

Ruszów

114

117

78

111

103

86

118

Szklarska Poręba

65

97

90

93

81

63

98

Śnieżka

69

102

75

109

94

82

133

Świdnica

161

491

552

609

652

521

563

Świeradów

201

241

162

236

319

141

294

Świętoszów

47

60

78

77

94

81

90

Wałbrzych

249

285

257

304

312

294

288

Węgliniec

118

137

143

164

239

173

252

Wołów

257

415

411

576

551

452

628

Zdroje

100

137

136

231

210

143

139

Złotoryja

657

375

628

968

720

584

666

Żmigród

210

204

279

200

224

250

336

Razem

7 941

10 343

10 904

14 033

14 842

11 340

14 553
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Tabela 5. Liczebność i średnie zagęszczenie populacji dzików na terenie wszystkich nadleśnictw
Dolnego Śląska w latach 2001-2008

Liczebność

Średnie

populacji

powierzchni

[szt.]

[szt./1000 ha]

[szt./1000 ha]

2001/2002

11 016

6,7

20,4

2002/2003

13 335

8,0

24,8

2003/2004

14 450

8,3

26,6

2004/2005

16 433

9,5

30,2

2005/2006

16 943

9,9

31,5

2006/2007

17 468

10,6

32,8

2007/2008

20 405

11,9

38,3

Sezon
łowiecki

zagęszczenie

na średnie

zagęszczenie

całkowitej powierzchni

na

leśnej

W badaniach stwierdzono również wzrost średniego zagęszczenia dzików zarówno na
powierzchni leśnej (od 20,4 szt./1000 ha w sezonie 2001-2002 do 38,3 szt./1000 ha w sezonie
2007-2008), jak i powierzchni ogólnej (od 6,7 szt./1000 ha w sezonie 2001-2002 do 11,9
szt./1000 ha w sezonie 2007-2008).
Średnie liczebności dzików, ich zagęszczenie na powierzchni ogólnej i leśnej oraz
średni odstrzał dzików w latach 2001-2008 w zależności od typu nadleśnictwa przedstawiono
w tabeli 6. Analiza danych wykazała istotne statystycznie różnice (p≤0,01) w średniej
liczebności dzików w zależności od typu nadleśnictwa. Najwyższe wartości badanego
parametru stwierdzono w typie 4 (764,6 szt.) oraz typie 5 (718,1 szt.), dla których cechą
charakterystyczną jest duży udział pól uprawnych i lesistość mieszcząca się w przedziale 2030%. Z kolei najniższe liczebności uzyskano dla nadleśnictw należących do typu 2 (206,3
szt.), położonych na terenach nizinnych o dużej lesistości oraz dla nadleśnictw należących do
typu 1, położonych na terenach górzystych w południowej części Dolnego Śląska. Największe
zagęszczenie dzików w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni leśnej odnotowano w typie 4
(50,1 szt.) oraz 6 (42,6 szt.), najniższe natomiast w typie 1 (16,8 szt.) oraz 2 (11,3). Podobnie
prezentują się wyniki dotyczące zagęszczenia dzików na powierzchni ogólnej nadleśnictwa
(szt./1000 ha), które największe było w typie 6 (11,5 szt.), najmniejsze zaś w typie 1 (7,7
szt.). Stwierdzono również istotne statystycznie różnice (p≤0,01) między typem nadleśnictwa
a średnim odstrzałem dzików oraz odsetkiem odstrzału w stosunku do liczebności populacji.
Największy odstrzał zaobserwowano w nadleśnictwie należącym do typu 4 (578,8 szt.),
podczas gdy najmniejszy, wynoszący średnio 128 sztuk dla typu 2.
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Tabela 6. Średnia liczebność, zagęszczenie (na powierzchni ogólnej i leśnej) i odstrzał dzików w latach
2011-2008 w zależności od typu nadleśnictwa.

Typ nadleśnictwa

1

2

3

4

5

6

Liczba nadleśnictw w typie

9

6

2

5

6

5

średnia 232,9C 206,3C 537,9B 764,6A 718,1A 635,6AB
Średnia liczebność dzików sd

106,7

74,1

255,6

202,9

401,5

305,8

w roku [szt.]

min

91

126

246

344

288

90

max

617

430

920

1211

2003

1575

średnia 16,8D

11,3D

25,9C

50,1A

35,7B

42,6B

sd

6,8

4,6

6,3

14,8

13,3

17,0

min

6,3

5,6

17,0

19,7

14,4

13,5

max

39,1

26,5

36,6

77,6

69,1

97,8

średnia 7,7C

8,5BC

10,4AB 8,0C

10,8AB 11,5A

sd

2,7

3,2

3,7

2,4

3,7

5,1

min

3,5

5,3

5,7

3,2

4,8

3,7

max

19,1

19,9

16,4

14,9

20,4

32,9

Zagęszczenie

dzików

na

leśnej

powierzchni
[szt. /1000 na]

Zagęszczenie

dzików

powierzchni

na

ogólnej

[szt. /1000 na]

średnia 154,1B 128,0B 468,2A 578,8A 474,0A 489,6A
Średni

odstrzał

dzików sd

w roku [szt.]

73,7

54,2

243,1

211,8

202,3

223,5

min

57

47

200

19

44

81

max

319

256

824

974

967

968

61,9A

85,2B

79,3B

77,2B

79,1B

średnia 64,7A
Odsetek odstrzału dzików sd

21,4

15,8

11,7

14,3

14,8

14,6

w stosunku do liczebności

min

3,9

31,3

61,7

21,7

13,6

47,5

max

99,5

92,2

98,7

98,2

97,0

97,9

A,B – różnice istotne dla poziomu p≤0,01; średnie z różnymi literami różnią się istotnie

4. Dyskusja
Dzik europejski (Sus scrofa) jest jednym z najliczniejszych i najważniejszych
z ekonomicznego punktu widzenia zwierząt łownych w kraju. Mimo regulacji prawnych
zawartych w ustawie Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 notuje się nieprzerwany
wzrost populacji dzika w Polsce (Fruziński i Łabudzki 2002). Jak podaje Popczyk (2016)
w sezonie łowieckim 1999/2000 liczebność populacji dzików wynosiła 118300 sztuk, przy
średnim zagęszczeniu 0,47 osobnika na 1 km2, podczas gdy w sezonie 2015/2016 264000
sztuk przy średnim zagęszczeniu 1,03 na 1 km2. Również Sala i Będkowski (2016)
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odnotowali wzrost zagęszczenia populacji dzika na 1 km2 w latach 2011-2016 z 0,46 do 0,53
sztuki.
W oparciu o wyniki badań własnych potwierdzono wzrost średniego zagęszczenia
dzika na terenie województwa dolnośląskiego z 6,7 sztuk w sezonie łowieckim 2001/2002 do
11,9 sztuk na 1000 ha w sezonie 2007/2008. Podobne rezultaty uzyskały w swoich badaniach
Kniżewska i Rekiel (2013) odnotowując znaczny wzrost liczebności populacji dzika na
terenie województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, małopolskiego,
świętokrzyskiego oraz na Warmii i Mazurach. Wyniki Popczyka (2016) również wskazują na
systematyczny wzrost liczebności przedstawicieli gatunku Sus scrofa na Dolnym Śląsku,
a tym samym wzrost zagęszczenia, które w roku 2013 wynosiło blisko 17 sztuk na 1000 ha.
Ten sam autor podaje jednak, że od roku 2015 obserwuje się powolny spadek liczebności
dzika zarówno w Polsce (z 282204 sztuk w roku 2013, do 241073 sztuk w roku 2015), jak
i w poszczególnych województwach, w tym na Dolnym Śląsku (26835 i 21278 sztuk,
odpowiednio w roku 2013 i 2015).
Na wzrost liczebność dzików wpływa wiele czynników, zarówno środowiskowych jak
i etyczno-prawnych. Wśród pierwszej grupy czynników kluczową rolę odgrywa produkcja
rolna, a w szczególności ciągłe zwiększanie areału pól uprawnych, zwłaszcza kukurydzy,
która stanowi główną bazę żerową (Bieber i Ruf 2005, Pałubicki i in. 2011). Wyniki prac
niektórych autorów wskazują, że ogromna dostępność kukurydzy powoduje również
akumulację w organizmie dużych dawek zearalenonu, która wpływa na regulację cyklu
płciowego (Zawadzki i in. 2011). Dodatkowo urbanizacja naturalnych siedlisk dzików
(Podgórski i in. 2013), struktura wiekowo-płciowa populacji, występowanie chorób
zakaźnych, łagodne zimy oraz częsty w ostatnich latach brak okrywy śniegowej również
wpływają na zwiększanie się populacji dzików (Popczyk 2016).
Drugą grupą czynników regulujących liczebność dzików są akty prawne regulujące
okresy oraz metody polowań na zwierzęta oraz czynniki społeczno-ekonomiczne jak
dokarmianie dzików czy wykonywanie założonych wcześniej planów łowieckich (Popczyk
2016). Wraz ze wzrostem populacji dzików wzrasta bowiem wysokość szkód w płodach
i plonach rolnych, co wywołuje konflikt między myśliwymi a rolnikami oraz pociąga za sobą
konieczność wypłacania tym drugim rekompensat finansowych.
Przytoczone wcześniej badania Popczyka (2016), wskazujące na zmniejszającą się
liczebność dzików w Polsce mogą mieć związek z wystąpieniem w naszym kraju ognisk ASF
i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015 roku w sprawie środków
podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. W myśl
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powyższego rozporządzenia populacja dzików miała zostać zredukowana do zagęszczenia nie
przekraczającego 0,5 sztuki na 1 km2, jednak do chwili obecnej założenia te nie zostały
spełnione.
Fakt występowania ASF w rodzimej populacji dzików stwarza konieczność włączenia
myśliwych oraz leśników w realizację programu, którego celem będzie ograniczenie ich
liczby a tym samym ochronę krajowych stad świń przed ASF, którego głównym, jednak nie
jedynym, wektorem jest właśnie dzik.
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Streszczenie
Celem badań było określenie potencjalnej wartości paszowej DDSS oraz możliwości jego włączenia do diety
zwierząt hodowlanych.
Materiał doświadczalny stanowiły cztery grupy DDSS - produktów ubocznych fermentacji sorgo z produkcji
bioetanolu. W produkcji bioetanolu zastosowano dwa rodzaje fermentacji - zasadową i kwaśną. Dodatkowo
produkty uboczne fermentacji suszono stosując dwie różne metody. Podstawowa analiza paszy (SM, PS, BS,
WS, TS, BAW), zawartość składników mineralnych oraz profil aminokwasowy określono zgodnie ze
standardowymi metodami [AOAC 2006]. Rodzaj fermentacji oraz metoda suszenia wyraźnie wpływa na skład
chemiczny DDSS. Biorąc pod uwagę skład chemiczny, istnieje możliwość wprowadzenia DDSS do diet
przeżuwaczy, jednakże w celu ustalenia faktycznej wartości odżywczej tych produktów ubocznych potrzebne są
badania na zwierzętach.
Słowa kluczowe: sorgo, DDSS, fermentacja, bioetanol

Feed value of dried distiller’s sorghum with solubles *
Summary
The aim of the study was to determine potential feed value of dried distiller’s sorghum with solubles (DDSS)
and possibilities of inclusion to livestock diets.
Experimental material consisted of four DDSS – by-products of sorghum fermentation for bioethanol purposes.
Base and acid sorghum fermentation were applied in bioethanol production. Additionally by-products of
fermentation were dried using two different methods. The proximate feed analysis (DM, CA, CP, CF, EE, NFE,
minerals content and amino acids profile were determined according to standard methods [AOAC 2006]. The
type of fermentation and drying method clearly affect chemical compositions of DDSS. Taking into
consideration chemical composition of DDSS there is a possibility to introduce DDSS to ruminant diets but to
determine actual feed value of these by-products, animal research are needed.
Keywords: sorghum, DDSS, fermentation, bioethanol

1.

Introduction

The risk of depletion of conventional energy resources and the threat of natural
environment pollution during their burning, forcing to raise biofuels production from various
biomasses. Recently, a lot of attention has been paid to one of by-products of bioethanol
production from European renewable energy sources. The European Union has also supported
biofuels production in order to diversify energy supplies, reduce greenhouse gas emission and
dependency on oil [Official Journal of the European Union 2003, Windhorst 2007].
Biomass is defined as living or recently dead organisms and any by-products of those
organisms, plant or animal origin which can be used to produce renewable electricity, thermal
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energy or transportation fuels. Biomass technologies break down organic matter to release
stored energy from the sun and biomass energy is used to power production. Biofuels
(biodisel, bioalcohols: biopropanol, biobutanol, PVO - pure vegetable oils) are promising
alternative to conventional fossil fuels. First generation bioethanol is produced by distillation
after fermentation process crops such as wheat, corn, sugar cane and sugar beet which are
reach in starch or sugars. Cellulosic ethanol (a second generation biofuel) can be produced
from a wider range of feedstocks, including agricultural residues, woody raw materials or
energy crops but it requires a more complex production process (cellulose hydrolysis) [Lynd,
1996].
The biggest advantages of biomass are decrease of pollution emission and utilization
of renewable energy source. On the other hand the most important disadvantages are
production of various by-products which should be managed and still not enough efficiency
of energy production.
Fermentation and distillation of alcohol from grains has been known for at least 10,000 years.
The recovery of materials from grains after fermentation (distillers’ feed) was developed by
the beverage distilling industry. Originally distillers' feeds were by-products from malted
barley only. Nowadays, all kind of grains are used for transforming starch into spirit. We
distinguish different products of distillers' feed:


Distillers' dried grains (DDG)



Distillers' dried solubles (DDS)



Distillers' dried grains with solubles (DDGS)



Condensed distillers' solubles (CDS) [Brooke 1992, DFRC 2000].

The chemical composition of sorghum qualify that plant as a potential source of bioethanol
but it also creates the necessity of by-products of bioethanol production management.
The aim of the study was to determine potential feed value of dried distiller’s sorghum with
solubles (DDSS) and possibilities of inclusion to livestock diets.
This piloting research focused on determination of chemical composition and amino
acids profile of by-products of bioethanol production from sorghum (DDSS) using two
different methods of sorghum fermentation and drying.

2.

Material and methods
Experimental material consisted of four dried distillers sorghum with solubles (DDSS)

by-products of sorghum fermentation for bioethanol purposes.
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Harvested sorghum plants were cut, part of plant material with use of pneumatic press were
squeezed. Sorghum cake obtained after juice removing with cutted sorghum plants were
treated by high temperature acid pre-hydrolysis (diluted H2SO4) or base pre-hydrolysis
(diluted NaOH). After neutralization and enzymatic hydrolysis obtained hydrolysates of
sorghum plant and sorghum cake were fermented with use of Saccharomyces cerevisiae yeast
in temperature of 30C. After distillation of etanol received final products - wet sorghum
distillers which have beed pre-treated by acid (A) and base (B). Each of the products have
beed dried in two ways: convection (CD) or microwave vacuum (MVD).
Diversification of obtained by-products was made taking into consideration kind of hydrolysis
– base or acid before sorghum fermentation and drying method of wet sorghum distillers convection or microwave vacuum drying.
In DDSS samples the proximate feed analysis were carried out – dry matter, crude ash, crude
protein, crude fibre, crude fat and nitrogen free extractives according to standard methods.
Minerals content (calcium, magnesium, sodium, potassium, manganese, iron, copper, zinc)
were determined after wet mineralization with nitric acid (HNO3) using AAS while hosphorus
was analyzed colorimetrically using ammonium vanadomolybdate method. The amino acids
profile was determined using an amino acid analyzer.

3.

Results and Discussion
According to Spiehs et al. [2002], Świątkiewicz and Koreleski [2008] and own

research, both DDGS and DDSS can be rich sources of significant quantities of crude protein,
amino acids, phosphorus and other nutrients in animals diets. The main problem in the use of
sorghum by-products as a feed component is the high variability of nutrient concentration.
The results of the proximate analysis of various DDSS are presented in Table 1.
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Table 1. Chemical composition of experimental DDSS (%)

Acid pre-treated wet sorghum Base pre-treated wet sorghum
distillers

Item

distillers

Convection

Microwave

Convection

Microwave

drying

vacuum drying

drying

vacuum drying

Dry matter (%)

95,72

95,42

96,99

96,78

Crude protein (%)

4,97

4,90

2,48

2,38

Crude fiber (%)

12,89

12,64

11,74

12,36

Crude fat (%)

1,23

1,23

0,83

1,03

Crude ash (%)

51,5

51,63

59,60

59,45

NFE (%)

25,14

25,02

22,34

21,56

Dry matter was similar in all of the examined DDSS and ranged of 95,42% in A-MVD to
96,99% in B-CD. Also crude fiber was similar in all of the analyzed samples - between
11,74% and 12,89%. Crude protein contents were twice higher in samples which were treated
by acid pre-hydrolysis, about 4,9% compared to samples which were base pre-treated, about
2,4%. Also nitrogen free extractives (NFE) were higher in acid pre-treated samples compared
to samples which were base pre-treated. High concentration of crude ash fraction were
noticed in all DDSS samples, especially B-CD 59,60% and B-MVD 59,45%. Larson et al.
[1993] conducted a series of experiments designed to evaluate wet distillers grains plus
solubles (WDGS) fed as a protein source or as an energy source. The 40% level of WDGS in
the diet (DM basis) supplied protein and replaced corn in the diet as an energy source. At the
40% level, feed efficiency of the diet was increased 14% compared with the corn control. As
Chiou et al. [1999] reported the energy efficiency in experimental group of lactating cows
with 30% of wet sorghum distiller`s grains (WSDG) were significantly higher than the other
treatment groups (p<0.05). Also Trujillo et al. [2016] shows that WSDG as a supplement
provides a good source of energy. From the above reports follows that sorghum by-products
are good sources of protein and energy.
Mineral composition of various DDSS indicates that method of pre-treatment affected
mineral contents clearly (Tab. 2). Level of calcium, magnesium, potassium, manganese, iron,
copper and zinc concentration were even two and a half times higher in base pre-hydrolysis
samples compare to samples pre-treated by nitric acid. Comparable level of sodium were
noticed in all of groups, between 163,48 g/kg to 164,61 g/kg. Slightly higher content of
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phosphorus were noticed in acid pre-hydrolysis samples compared to base pre-hydrolysis
samples. As reported Khose et al. [2017] sorghum DDGS had similar content of phosphorus.

Table 2. Minerals content in examined DDSS (g/kg)

Acid pre-treated wet sorghum Base pre-treated wet sorghum
Item

distillers

distillers

Convection

Microwave

Convection

Microwave

drying

vacuum drying

drying

vacuum drying

Ca (g/kg)

1,12

1,06

2,58

2,56

P (g/kg)

1,71

1,79

1,08

0,99

Mg (g/kg)

0,73

0,71

1,53

1,52

Na (g/kg)

163,48

163,61

164,61

164,26

K (g/kg)

6,80

6,80

15,60

15,55

Mn (mg/kg)

8,15

8,06

17,15

17,08

Fe (mg/kg)

66,56

63,95

114,08

107,69

Cu (mg/kg)

5,49

5,40

7,66

7,65

Zn (mg/kg)

23,62

24,07

39,99

40,60

Because the product has gone through heat and chemical treatment, there is a risk that
the digestibility of some amino acids may be reduced because of Maillard reactions. There
were no significant differences dependent on the method of drying. However acid and base
pre-hydrolysis method affected on amino acid profile of experimental DDSS (Tab. 3). Amino
acids content were two to four times higher in experimental DDSS which were acid pretreated compared to base pre-treated samples. Significant differences were noted in cysteine
content – this amino acid was eight times higher in acid pre-treated samples compared to BCD and eleven times higher compared to B-MVD. Tryptophan was on similar level in all of
experimental groups, between 0,11 – 0,17 g/kg.
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Table 3. Amino acid profile of experimental DDSS (g/kg)

Acid pre-treated wet sorghum Base pre-treated wet sorghum
distillers (solid phase)

distillers (solid phase)

Convection

Microwave

Convection

Microwave

drying

vacuum drying

drying

vacuum drying

Aspartic acid

4,36

4,40

2,51

2,52

Threonine

1,92

1,97

0,54

0,55

Serine

1,89

1,92

0,64

0,66

Glutamic acid

5,29

5,37

2,67

2,63

Proline

2,31

2,42

1,16

1,17

Glycine

2,09

2,13

1,17

1,18

Alanine

3,04

3,08

1,67

1,68

Valine

2,32

2,35

1,21

1,21

Isoleucine

1,73

1,78

0,65

0,67

Leucine

3,19

3,24

1,75

1,77

Tyrosine

0,93

0,94

0,64

0,66

Phenylalanine

1,88

1,91

1,09

1,02

Histidine

0,93

0,95

0,45

0,46

Lysine

2,03

2,06

0,98

1,00

Arginine

1,61

1,65

0,34

0,34

Cysteine

0,35

0,35

0,04

0,03

Methionine

0,76

0,77

0,14

0,15

Tryptophan

0,17

0,17

0,11

0,11

Item

Table 4. shows comparison of chemical composition of experimental dried distiller’s sorghum
with solubles (DDSS) with various forms of dried distillers grains with solubles (DDGS)
applied in dairy cows nutrition. Dry matter in all of experimental groups of DDSS is higher
compared to maize, barley-maize and wheat-maize DDGS. Due to the grain content crude
protein is significant higher in various form of DDGS compared to DDSS. As reported by
Sauvant et al. (2004) and Tokach et al. (2010) sorghum distillers' grains have typically a
higher protein content than corn distillers (33 vs. 30% DM), more fibre (19 vs. 14% DM) and
a slightly lower fat content (9 vs. 11% DM). Due to the higher protein content, sorghum
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DDGS contain more amino acids (especially lysine and branched amino acids) than maize
DDGS. Level of crude fibre were higher in all samples of DDSS and maize DDGS (between
11,74 and 12,89%) compared to barley-maize DDGS (7,77%) and wheat-maize DDGS
(3,89%). Various form of DDSS were characterized by a lower level of crude fat (0,831,23%), compared to maize (11,83%), barley-maize (7,77%) and wheat-maize (3,89%)
DDGS. Also nitrogen free extractives were lower in all of DDSS samples, between 21,56 and
25,14%, compared to DDGS. Very high level of crude ash (51,5-59,6%) makes various form
of DDSS a good sources of macro and microelements, compared to DDGS.
As far back Farlin [1981] even though the perceived energy nutrient (starch) in corn had been
replaced by wet distillers grains without solubles (WDG), the resulting by-product (WDG)
had more energy per kilogram of DM than the corn it replaced. Firkins et al. [1985] and
Trenkle [1996, 1997] received similar results with wet distillers grains plus solubles (WDGS).

Table 4. Comparison of chemical composition of experimental DDSS with various forms of DDGS applied in
dairy cows nutrition (%)

Acid

pre-treated

wet Base

sorghum distillers
Item

Convection
drying

Dry
matter
Crude
protein
Crude
fiber
Crude fat
Crude
ash
NFE

Microwave
vacuum
drying

pre-treated

wet Dried Distillers Grains

sorghum distillers
Convection
drying

Microwave
vacuum
drying

with Solubles
Maize
DDGS

Barley- Wheatmaize

maize

DDGS

DDGS

95,72

95,42

96,99

96,78

89,4

89,8

92,4

4,97

4,90

2,48

2,38

29,11

28,07

35,57

12,89

12,64

11,74

12,36

11,83

7,77

3,89

1,23

1,23

0,83

1,03

11,83

7,77

3,89

51,5

51,63

59,60

59,45

5,38

4,86

3,98

25,14

25,02

22,34

21,56

31,25

41,33

45,07

In second option of conducted examination from wet by-products of ethanol production – acid
pre-treated wet sorghum distillers and base pre-treated wet sorghum distillers - liquid phase
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were removed by two step filtration and solid residues were dried - convection and
microwave vacuum drying.
In obtained samples of dried distillers’ solids (DDS) the proximate feed analysis were carried
out, minerals content and amino acid profile were determined.
Table 5. presents the results of proximate analysis of DDS.
Dry matter was similar in all of the analyzed samples - between 96,95% in acid pretreated wet
sorghum distillers dried by microwave vacuum method and 98,26% in base pre-treated wet
sorghum distillers dried by convection method. Also crude fiber was similar in all solid phase
of the analyzed samples - between 45,85% and 49,81%. Similar to DDSS crude protein were
two times higher in samples which were treated by acid pre-hydrolysis, about 7,7% compared
to samples which were base pre-treated, about 3,5%. NFE were slightly higher in acid pretreated samples compared to samples which were base pre-treated. High concentration of
crude ash fraction were noticed in solid phase of B-CD 11,97% and B-MVD 11,32%.

Table 5. Chemical composition of experimental DDS (%)

Acid pre-treated wet

sorghum Base pre-treated wet

sorghum

distillers (solid phase)

distillers (solid phase)

Convection

Microwave

Convection

Microwave

drying

vacuum drying

drying

vacuum drying

Dry matter

98,15

96,95

98,26

97,32

Crude protein

7,82

7,56

3,75

3,32

Crude fiber

46,84

45,85

47,13

49,81

Crude fat

2,60

2,59

1,72

2,59

Crude ash

4,32

4,84

11,97

11,32

NFE

36,57

36,11

33,69

30,28

Item

Acid and base pre-hydrolysis method affected also on amino acid profile of experimental
DDS (Tab. 6). Similar to experimental DDSS amino acids content were two to four times
higher in experimental DDS which were acid pre-treated compared to base pre-treated
samples. As reported Khose et al. [2017] the level of lysine in sorghum DDGS is similar to
examined acid pre-treated wet sorghum distillers.
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Table 6. Amino acid profile of experimental DDS (g/kg)

Acid pre-treated wet sorghum Base pre-treated wet sorghum
distillers (solid phase)

distillers (solid phase)

Convection

Microwave

Convection

Microwave

drying

vacuum drying

drying

vacuum drying

Aspartic acid

6,85

7,01

2,66

2,68

Threonine

3,60

3,79

1,00

1,04

Serine

3,44

3,56

0,92

0,98

Glutamic acid

8,26

8,57

2,99

2,83

Proline

3,89

4,33

1,55

1,60

Glycine

3,70

3,85

1,18

1,22

Alanine

4,84

5,00

1,68

1,73

Valine

4,64

4,74

1,77

1,79

Isoleucine

3,47

3,65

1,21

1,32

Leucine

6,86

7,05

2,64

2,72

Tyrosine

1,33

1,40

0,49

0,58

Phenylalanine

4,15

4,26

1,94

1,62

Histidine

1,89

1,96

0,83

0,85

Lysine

4,19

4,31

1,74

1,81

Arginine

3,08

3,25

0,71

0,70

Cysteine

0,69

0,69

0,17

0,15

Methionine

1,60

1,65

0,61

0,66

Tryptophan

0,27

0,27

0,16

0,16

Item

Acid and base pre-hydrolysis method influenced mineral composition of examined DDS (Tab.
7).
Calcium, magnesium and manganese concentration were comparable in all of examined DDS.
The highest phosphorus content was demonstrated in A-MVD – 0,9 g/kg, and the lowest in BMVD – 0,19 g/kg. Sodium concentration was significant higher in base pre-hydrolysis
samples, about 30 g/kg, compared to samples pre-treated by nitric acid. Level of potassium
was two times higher in base pre-hydrolysis experimental DDS, compared to acid pretreated
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DDS. The highest content of iron was noted in A-CD – 61,67 g/kg, the lowest content was in
B-MVD – 12,02 g/kg. Slightly higher content of copper was in, both groups of acid pretreated wet sorghum distillers compared to base pre-treated samples.

Table 7. Minerals content in examined DDS

Acid pre-treated wet sorghum Base pre-treated wet sorghum
distillers (solid phase)

distillers (solid phase)

Convection

Microwave

Convection

Microwave

drying

vacuum drying

drying

vacuum drying

Ca (g/kg)

1,46

1,24

1,07

0,97

P (g/kg)

0,57

0,90

0,56

0,19

Mg (g/kg)

0,31

0,25

0,36

0,31

Na (g/kg)

6,82

7,30

31,02

29,50

K (g/kg)

0,82

0,82

1,69

1,47

Mn (mg/kg)

2,37

2,03

2,18

1,88

Fe (mg/kg)

61,67

51,38

41,02

13,02

Cu (mg/kg)

2,88

2,52

1,55

1,51

Zn (mg/kg)

7,40

9,16

10,23

12,88

Item

4.

Summary and conclusion

Applied in experiment drying methods have no influence on chemical composition of
examined DDSS on the contrary to kind of hydrolysis that significantly affected chemical
composition. Taking into consideration obtained chemical data of DDSS there is a possibility
to introduce DDSS to ruminant diets in some extent but to determine actual feed value of
these by-products animal research are needed.
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Streszczenie
Konopie siewne (Cannabis sativa L.) były jednym z pierwszych gatunków wykorzystywanych przez człowieka
w celach gospodarczych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, obecnie wykorzystywane są w wielu
dziedzinach gospodarki, także w sektorze energetycznym. Paździerze, stanowiące odpad przy pozyskiwaniu
włókna, z powodzeniem mogą być przeznaczane do produkcji biopaliw stałych, takich jak pellety bądź brykiety.
Ponadto są one także dobrym kosubstratem dla gnojowicy czy innych odpadów odzwierzęcych do produkcji
biogazu, z uwagi na optymalizowanie stosunku węgla do azotu w fermentowanej biomasie. Oprócz tego
z nowych odmian konopi, cechujących się dużym plonem nasion, z powodzeniem można produkować także
biopaliwa ciekłe. W artykule przedstawiono procedury oceny jakości biopaliw stałych, ciekłych i gazowych
z konopi siewnych.
Słowa kluczowe: konopie siewne, Cannabis sativa, biopaliwa, bioenergia

The biofuels production from hemp
Summary
Hemp (Cannabis sativa L.) was one of the first species used by humans for economic purposes. Owing to their
unique properties, they are currently used in many areas of the economy, including the energy sector. Shafts,
which are waste in obtaining fiber, can be successfully used for the production of solid biofuels, such as pellets
or briquettes. In addition, they are also a good co-substrate for slurry or other zoonotic waste for the production
of biogas, due to the optimization of the carbon-nitrogen ratio in fermented biomass. In addition, new liquid
cannabis varieties with high seed yields are also successfully used to produce liquid biofuels. The present article
outlines the procedure for quality assessment of solid, liquid and gas biofuels from hemp.
Keywords: hemp, Cannabis sativa, biofuels, bioenergy

1. Wstęp
Zgodnie z przyjętymi przez Radę Unii Europejskiej założeniami Polska do 2020 roku
powinna osiągnąć piętnastoprocentowy udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w całkowitym bilansie produkcji końcowej brutto (Dyrektywa 2009). Według prognoz,
głównym filarem zwiększenia udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce
powinna być biomasa, głównie ta pochodzenia roślinnego (Kuś, Matyka 2010). Istnieje
bowiem duże spektrum możliwości jej wykorzystania na cele energetyczne (Rys. 1.).

494

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”

Rys. 1. Schemat wykorzystania roślin na cele energetyczne
Źródło: materiały własne

Jednym z gatunków, którego biomasę nadaje się do wszechstronnego wykorzystania
w celu produkcji różnych rodzajów biopaliw są konopie. Konopie siewne (Cannabis sativa
L.) są gatunkiem, który był uprawiany od starożytności na terenie Azji, a następnie
w Europie. Również z obszarem Polski wiąże się wielowiekowa tradycja uprawy oraz
przetwórstwa tej rośliny. Pierwsze badania naukowe związane z opracowaniem agrotechniki,
technologii

zbioru

oraz

wykorzystania

konopi

przeprowadzono

w

Polsce

już

w dwudziestoleciu międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej, a zwłaszcza w latach 60.
i 70. XX wieku obszar ich uprawy był największy w historii naszego kraju i rokrocznie
osiągał 30 000 ha. Po latach marginalizacji, następuje obecnie rewitalizacja i ponowny wzrost
ich znaczenia (Wielgusz, Heller 2016; Grabowska, Burczyk 2005).
Pomimo iż konopie nie mogą być obecnie w Polsce uprawiane stricte na cele
energetyczne, w myśl zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, możliwe jest
zastosowanie biomasy odpadowej pochodzącej z uprawy i przetwórstwa konopi siewnych
jako surowca do produkcji energii. W wyniku prac hodowlanych, a także poprzez
udoskonalanie procesów technologicznych, następuje wzrost efektywności, a przez to także
opłacalności, uprawy i konwersji energii zawartej w biomasie konopi (Burczyk 2010; Wang
i in. 2015; Burczyk i in. 2008). Odpadowa biomasa konopna może służyć do produkcji
biopaliw stałych, biogazu lub bioetanolu (Burczyk 2015; Burczyk i in. 2008).
2. Cel pracy
Celem badań było określenie metod analizy właściwości fizycznych i chemicznych
biomasy konopi siewnych na przykładzie nowo wyhodowanej odmiany ‘Henola’ w celu
określenia jej potencjału do produkcji biopaliw stałych, ciekłych i gazowych.
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3. Materiał i metody
Badany materiał
Analizom poddano nową odmianę konopi, wyhodowaną w Zakładzie Doświadczalnym
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) w Pętkowie. Po siedmiu latach
prowadzenia intensywnych prac i selekcji roślin, uzyskano perspektywiczne rody hodowlane.
Najlepszy z nich, pod nr IWN-P/08N, został zgłoszony w 2014 roku do badań rejestrowych
w Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupii Wielkiej.
Decyzją Dyrektora tejże jednostki z dnia 10 lutego 2017 roku odmianę Henola wpisano do
krajowego rejestru pod numerem R 2908. Od konopi włóknistych, których typowym
przedstawicielem jest odmiana Białobrzeskie, Henola charakteryzuje się krótszym okresem
wegetacji, około 50% mniejszą długością techniczną roślin oraz istotnie większymi
i bardziej masywnymi kwiatostanami (Rys. 1.) (Burczyk, Oleszak 2016).

Rys. 2. Porównanie konopi odmiany ‘Białobrzeskie z ‘Henolą’
Źródło: materiały własne

Z uwagi na to, że konopie odmiany Henola są nową formą konopi siewnych, istnieje
znaczny obszar niewiedzy dotyczący technologii ich uprawy, zbioru i możliwości
wykorzystania plonu. Konieczne jest także określenie możliwości wykorzystania biomasy
odpadowej z ich uprawy i przetwórstwa, a także opracowanie zasad postępowania przy ocenie
tego surowca, między innymi w celu wykorzystania go na cele energetyczne, co omówiono
w niniejszym artykule.
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Metody
Oznaczenia składu chemicznego słomy konopnej przeprowadzono według normy PN92/P-50092. W Instytucie Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
określono:
- wilgotność metodą suszarkowo-wagową,
- zawartość celulozy metodą Seiferta przy użyciu mieszaniny acetyloacetonu i dioksanu,
- holocelulozy z użyciem chlorynu sodu,
- zawartość ligniny metodą Tappi przy użyciu stężonego kwasu siarkowego,
- ilość substancji rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych metodą Soxhleta,
- zawartość pentozanów metodą Tollensa przy użyciu floroglucyny,
- ilość substancji rozpuszczalnych w 1% NaOH,
- zawartość substancji mineralnych według normy DIN 51731.
Wszystkie wyniki obliczono w stosunku do suchej masy surowca. Przed rozpoczęciem
badań, materiał rośliny zmielono w nożowym młynku laboratoryjnym typ Pulverisette
15 firmy Fritsch. Następnie surowiec przesiano przez sita i wydzielono frakcję analityczną
o średnicy cząstek mieszczącej się w przedziale 0,1-0,4 mm.
Metodyka oznaczania ciepła spalania i wartości opałowej
Oznaczenie ciepła spalania (Qs) przeprowadzono wg PN-81/G-04513 w kalorymetrze
typu ZKL-4, który przeznaczony jest do pomiaru ciepła spalania paliw stałych. Wartości
obliczono wg wzoru:
𝑄𝑠 =

𝐶 ∙ (𝐷𝑡 − 𝑘) − 𝑐
𝑚

(1)

gdzie:
C – pojemność cieplna kalorymetru wynosząca 12 783,69 [˚C],
Dt – ogólny przyrost temperatury okresu głównego [˚C],
k – poprawka na wymianę ciepła z otoczeniem [˚C],
c – suma poprawek na dodatkowe efekty cieplne [J],
m – masa paliwa [g].
Na podstawie uzyskanych wyników, obliczono następnie wartość opałową słomy konopnej
(Qw), czyli ciepło spalania pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej z paliwa
podczas jego spalania. Wartość tę obliczono według wzoru:
𝑸𝒘 = 𝑸𝑺 − 𝟐𝟒, 𝟒𝟐 ∙ (𝑾𝒂 + 𝟖, 𝟗𝟒 ∙ 𝑯𝒂 )

(2)

gdzie:
Qs – średnia wartość ciepła spalania paliwa stałego w stanie analitycznym [g/J],
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24,42 – ciepło parowania wody w temp. 25˚C odpowiadające 1% wody w paliwie [g],
Wa – zawartość wilgoci w próbie analitycznej paliwa [%]
8,94 – współczynnik przeliczenia zawartości wodoru na wodę [-],
Ha – zawartość wodoru w próbce analitycznej paliwa [%].
Skład elementarny: C, H, N
W próbce słomy konopnej oznaczono również zawartość węgla, wodoru i azotu
posługując się procedurami zgodnymi z wymaganiami norm: PN-EN 15104:2011 oraz
PN-EN 15289:2011.
Produkcja biogazu
Badania mające na celu określenie potencjału energetycznego słomy konopnej jako substratu
do produkcji biogazu prowadzone są obecnie w Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii
Biosystemów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pracownia ta posiada ponad 250
reaktorów

fermentacyjnych

o

pojemności

2

dm3

do

prowadzenia

badań

w zakresach temperatur zarówno mezofilnych jaki i termofilnych (Smurzyńska i in. 2015;
Czekała i in. 2012) (Rys. 3. i 4.).

Rys. 3. i 4. Reaktory fermentacyjne do przeprowadzania fermentacji metanowej w warunkach mezofilnych
i termofilowych. Źródło: materiały własne

Zasada działania reaktorów polega na tym, iż w komorach fermentacyjnych
umieszczone są próbki substratów organicznych. Wskutek odcięcia dostępu tlenu i przy
dodatku zaszczepki fermentacyjnej odwzorowane są w nich warunki panujące we wnętrzu
komory w biogazowni. Biofermentory z próbkami umieszczane są w zbiorniku z wodą
o regulowanej temperaturze, co pomaga utrzymać stałą temperaturę wewnątrz nich. Biogaz,
który jest wytwarzany w komorach, zostaje odprowadzony do cylindrycznych zbiorników
magazynująco–wyrównawczych. Wypełnione są one cieczą, na powierzchni której unosi się
specjalna zapora gazowa. Uniemożliwia ona mieszanie się jakichkolwiek gazów
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wyprodukowanych w procesie fermentacji z wodą znajdującą się w cylindrze. Każdorazowo
mieszanina o identycznym składzie znajduje się w trzech biofermentorach (3 powtórzenia)
w celu zwiększenia poprawności wyników (Pilarski i in. 2010; Pilarski, Adamski 2009).
W celu prawidłowego rozpoczęcia procesu fermentacji metanowej nieodzowne jest
uprzednie określenie parametrów startowych substratów (Podkówka, Węglarzy 2010). Suchą
masę oraz suchą masę organiczną określa się metodą wagową zgodnie z normą PN-75/C04616.01 oraz według normy PN-Z-15011-3.
W trakcie przebiegu procesu fermentacji metanowej codziennie badany jest odczyn
oraz konduktywność w bioreaktorze (Rys. 5.). Ponadto możliwe jest także mierzenie
potencjału redoks. Pomiarów tych dokonuje się w celu otrzymania dodatkowych informacji
o rozkładanej biomasie (Kessel, Russell 1996; Czerwińska, Kalinowska 2014). Badania
wykonuje się miernikiem firmy Elmetron CPC-411. Pomiar odczynu przeprowadzany jest
zgodnie z normą PN-90/C-04540/01, natomiast konduktywności według PN-EN 27888:1999.

Rys. 5. Oznaczanie odczynu oraz konduktywności
Źródło: materiały własne

Wsad znajdujący się w bioreaktorach mieszany jest raz dziennie przez okres 60
sekund. Dzienna produkcja biogazu mierzona jest każdej doby poprzez odczyt na podziałce
umieszczonej na cylindrze, w której się gromadzi. Do badania składu chemicznego biogazu
wykorzystywany jest system typu MSMR-4/BIO. Analizator gazowy pobiera z cylindra
próbkę biogazu. Po chwili możliwe jest odczytanie na wyświetlaczu zawartości metanu,
dwutlenku węgla, tlenu oraz siarkowodoru.
Wyznaczenie objętości wytworzonego biogazu i metanu przeprowadzane jest
na podstawie metodyki stosowanej w Pracowni Ekotechnologii (Szulc, Dach 2014). W tym
celu konieczne jest uprzednie doświadczalne określenie wydajności biogazowej substratu.
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Objętość wytworzonego biogazu obliczana jest wg wzoru:
𝑉𝑏 = 𝑊𝑏 · 𝑀

(3)

gdzie:
Vb- objętość wytworzonego biogazu [m3],
Wb- wydajność biogazowa substratu [m3·Mg-1],
M- masa substratu [Mg].
Objętość wytworzonego metanu obliczana jest wg wzoru:
𝑉𝐶𝐻4 = 𝑉𝑏 · 𝑆𝐶𝐻4

(4)

gdzie:
𝑉𝐶𝐻4 - objętość wytworzonego metanu [m3],
Vb- objętość wytworzonego biogazu [m3],
𝑆𝐶𝐻4 - stężenie metanu w biogazie [%].
Proces fermentacji metanowej, niezbędnej do określenia wydajności biogazowej
substratu (Wb) przeprowadzany jest zgodnie z normą DIN 38 414 - S8 oraz VDI 4630. Objętość
wytworzonego biogazu określana jest poprzez zsumowanie dziennej produkcji biogazu
powstającego w reaktorze. Okres ten liczony jest w trakcie prowadzenia badań od dnia
umieszczenia substratu wraz z zaszczepką w biofermentorze do czasu, gdy w ciągu doby
pomiarowej zostanie wyprodukowane mniej niż 1% objętości dotychczasowej całkowitej
produkcji biogazu.
Produkcja biopaliw ciekłych
W celu wytworzenia estrów metylowych kwasów tłuszczowych (ang. FAME – fatty
acid metyl esters), które mogą stanowić biokomponent dodawany do oleju napędowego,
niezbędne jest przeprowadzenie procesu estryfikacji, a następnie sedymentacji (Rashid i in.
2016). Obecnie trwa proces tłoczenia i oczyszczania oleju konopnego z różnych partii nasion.
Po ich odpowiednim przygotowaniu przeprowadzone zostaną powyższe dwa etapy ekstrakcji
FAME. Następnie, w celu oceny ich przydatności jako biopaliwa ciekłego określona zostanie
lepkość, temperatura blokady zimnego filtra CFPP (ang. cold filter pluging point) oraz
badanie temperatury zapłonu metodą Clevelanda, a także ciepło spalania i wartość opałowa.
Na podstawie tych parametrów możliwa jest ocena przydatności danego surowca jako
biokomponentu do paliw ciekłych.
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3. Wyniki badań i dyskusja
W tabeli poniżej (Tab. 1.) umieszczono dotychczas uzyskane wyniki analiz
właściwości fizycznych i chemicznych słomy konopnej.
Tabela 1. Wyniki analiz właściwości fizycznych i chemicznych słomy konopnej

Analizowana właściwość

Zawartość
(% suchej masy)

celuloza

46,63

lignina

15,36

hemiceluloza

30,63

pentozany

19,12

substancje rozpuszczalne w zimnej wodzie

7,83

substancje rozpuszczalne w gorącej wodzie

8,63

substancje rozpuszczalne w 1% NaOH

29,59

popiół

2,4

azot

1.66 ± 0.07

wodór

5.68 ± 0.02

węgiel

42.69 ± 0,79

wilgotność

8,5

ciepło spalania

18 300 kJ·kg-1

wartość opałowa

17 100 kJ·kg-1

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane wyniki umożliwiają ocenę słomy konopnej konopi odmiany ‘Henola’ pod
kątem możliwości jej wykorzystania jako substratu do produkcji biopaliw stałych. Przede
wszystkim cechuje się ona dużą zawartością celulozy (powyżej 45%), i hemicelulozy
(powyżej 30%), a także ligniny (powyżej 15%).
Ponadto, analizując uzyskane wyniki, można stwierdzić, iż jej wartość opałowa jest
tylko nieznacznie niższa niż innych odpadów uważanych powszechnie za cenny substrat do
produkcji biopaliw stałych, np. w porównaniu z sianem łąkowym (18 640 kJ·kg-1) czy
trocinami bukowymi (18 790 kJ·kg-1) (Frankowski i in. 2015; Niedziółka i in. 2013).
Natomiast zestawiając uzyskane wyniki z innymi substratami pochodzenia roślinnego, takimi
jak płyty wiórowe (19 850 kJ·kg-1) czy pilśniowe (20 100 kJ·kg-1) (Olszewska i in. 2015) dla
analizowanego substratu osiągnięto niższą kaloryczność.
Różnice te wynikają jednak przede wszystkim z innych właściwości fizykochemicznych tych materiałów (Niedziółka, Zuchniarz 2006). Ponadto wszystkie przebadane
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substraty mają mniejszą wartość opałową niż węgiel kamienny, dla którego wynosi ona około
21 000 kJ·kg-1 (Grzybek i in. 2001; Denisiuk 2009). Niemniej w stosunku do innych odpadów
organicznych uzyskane ciepło spalania jest stosunkowo wysokie, zwłaszcza w porównaniu
z innymi roślinami energetycznymi. Jest ono wyższe od ciepła spalania biomasy kenafu
(15 800 kJ·kg-1), malwy - ślazowca pensylwańskiego (17 200 kJ·kg-1), miskantusa
(17 900 kJ·kg-1), czy słomy kukurydzianej (18 100 kJ·kg-1) i rzepakowej (17 600 kJ·kg-1).
Niemniej otrzymana wartość tegoż parametru jest niższa niż w przypadku słomy pszennej
(18 700 kJ·kg-1) czy samych wiech konopnych (19 800 kJ·kg-1) (Mańkowski i in. 2014).

4. Podsumowanie
Wyniki dotychczas przeprowadzonych analiz wskazują, iż biomasa konopi siewnych
odmiany ‘Henola’ jest dobrym substratem do produkcji biopaliw stałych. Analiza
właściwości oleju konopnego oraz wyniki efektywności produkcji biogazu ze słomy konopnej
umożliwi ocenę surowca pod kątem wykorzystania go do wytworzenia innych rodzajów
biopaliw. Badania te są obecnie w toku. Dodatkowo opracowanie kompleksowej technologii
uprawy, zbioru i wykorzystania biomasy w przemyśle w oparciu o zagadnienia inżynierii
rolniczej pozwolą określić potencjał nie tylko energetyczny, ale i ogólnogospodarczy konopi
siewnych odmiany ‘Henola’ i sposób wdrożenia uzyskanych wyników do praktyki.
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Streszczenie
W niniejszej pracy dokonano analizy procesów transformacji materii organicznej oraz substancji mineralnych,
jakie miały miejsce podczas kompostowania przebiegającego w odmiennych warunkach z wykorzystaniem
różnych technologii. Dodatkowo dokonano analizy przemian wybranych form mikro- i makroskładników, a
także oceny dojrzałości uzyskanych kompostów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż produkt
finalny z Zabrza osiągnął pełną dojrzałość. Zarówno substrat użyty do jego wytworzenia, jak również
zastosowana technologia, gwarantowały uzyskanie dobrej jakości kompostu. Natomiast niewłaściwe zabiegi
pielęgnacji pryzm w Katowicach oraz złej jakości materiał wsadowy, spowodowały odchylenia od
prawidłowego przebiegu procesów kompostowania.
Słowa kluczowe: kompostowanie, technologia DANO, technologia KNEER

Composting technology - impact on the maturity of the final product
Summary
This work analyzes the transformation processes of organic matter and mineral substances that took place during
composting under different conditions and using different technologies. In addition analysis of the
transformations of selected forms of micro- and macroelements as well as the assessment of compost maturity
were done. Based on the obtained results, it was found that the final product from Zabrze reached full maturity.
Both the substrate used to make it, as well as the technology, guaranteed good compost quality. On the other
hand, improper prism treatment in Katowice and poor quality of batch material caused deviations from the
proper course of composting processes.
Keywords: composting, DANO technology, KNEER technology

1. Introduction
With the increase in the standard of living, the amount of waste increases. Municipal
wastes are becoming a serious problem for developing agglomerations. Improper use of them
may lead to the loss of valuable nutrients and organic matter. This is mainly due to the
necessity of storage, which involves the exclusion of large areas from existing use (Baran and
Drozd 2004). That is why it is important rational use of waste in the least harmful way to the
environment. The solution of this problem may turn out to be an achievable process, which
may bring additional benefits. The abundance of waste into organic matter (average 40%
s.m.) and additionally a large amount of nutrients affects that they can be a very good material
used in biological methods of utilization, such as composting. This allows a significant
reduction in their volume and gives the opportunity to use the product created in agriculture or
in the reclamation of degraded areas (Rosik – Dulewska 2012).
The quality of the product obtained in the composting process determines the direction
in which the compost will be used. Manufactured fertilizer, so that it can be applied in the
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natural direction, should meet the required criteria both of content of nutrients and should not
exceed acceptable levels of heavy metals. Composts obtained from municipal waste are often
characterized by a different chemical composition, what usually depends on the nature and
structure of the waste used, the season or the length of the composting process (Jamroz et al.
2004). Comparing total contents of heavy metals present in the product from municipal waste,
with those contained in composts from gardening or agricultural waste, it can be concluded
that the material obtained from municipal waste is much more rich in these elements (Lekan
and Kacperek 1990, Purves and Mc Kenzie 1973). In extreme cases, their concentration
prevents and disqualifies their use in the form of fertilizer for horticultural and agricultural
purposes (Ciesielczuk et al. 2011, Olczyk 2012). Composts made from waste from
industrialized areas are characterized by too high content of heavy metals, which limits their
management, because excessive use can lead to a significant accumulation of these
components in the soil (Weber and Jamroz 2004). Another limitation of the use of compost
from municipal solid wastes is presence of solid materials, mechanical or physical impurities
in the form of plastics, glass, ceramics of various types of fabrics, materials, etc. Therefore,
the condition of the proper composting process and as a consequence obtaining a product of
the highest quality is the segregation of the input material in order to remove inefficient and
unnecessary fractions (Rosik-Dulewska 2012, Żygadło 1998).
The aim of this work is to analyze the transformation of selected parameters during
composting and assess the maturity of composts obtained through different composting
technologies. For this purpose used two types of composts with known parameters:


from unsegregated waste



from segregated biodegradable waste

2. Object and research methodology
The objects of the research were two types of composts, which were produced from
urban waste in Katowice (MUT-DANO system) and in Zabrze (KNEER system). The first
type of compost was obtained from unsegregated wastes, the second from segregated
biodegradable waste, consisting of leaves, grass + food waste + wood chips in a weight ratio
of 1.2:0.5:0.9.
The "DANO" system (Picture 1) is used for technological processes for the utilization and
composting of waste that have not been segregated before. The main element of this system
are rotating drums called biostabilizers. The technological process in this system consists of
two stages:
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accelerated initial processing in the biostabilizer (residence time 1 - 3 days),



maturation in compost heaps with simultaneous aeration of the material and filling up
of water shortages.
Unsorted wastes are transported to the composting plant and unloaded to the collection

bunker, from where the gripper is loaded onto plate conveyor and further transferred to the
biostabilizer drums (Picture 1). In a biostabilizer homogenization and fragmentation processes
of the original material takes place, processes of initial mineralization and transformation of
organic matter as well as preliminary hygienisation of waste at temperatures > 55°C.

Picture 1. MUT – DANO technology in Katowice (Rosik – Dulewska 2002)

Fresh compost "heating" is transported by conveyor to the special tank, where the
charger takes it from and distributes to the concrete place, that is the composting field on
which prisms are formed. Composting fields constitute a flat area with a hardened surface
(Picture 2), equipped with a drainage system, from which the drains gravitationally flow into
the tank, and from there to the sewage treatment plant. In the heaps, compost matures in the
period of 3-6 months. During maturation, processes of humification and mineralization of
organic matter and sanitation of composted mass takes place.
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Picture 2. View of the compost prisms (fot. J. Bekier)

Different technology uses the organic waste composting plant in Zabrze, which is
based on container composting technology according to the KNEER system (Picture 3).
Depending on the properties of the waste delivered to the plant, three procedures are
used to obtain the suitable substrate:


organic waste that tends to easily and quickly rot, i.e. food scraps, peelings, kitchen
waste are directed to properly prepared boxes. After collecting the appropriate amount,
they are used as a substrate for composting processes.



organic waste in liquid form goes to a tank located underground, with a capacity of
about 40 m3. From there, through appropriate pipelines, the contents are directed to the
mixer to ensure adequate humidity.



other organic wastes, ie branches, leaves, grass, are collected directly on previously
prepared fields on the technological square, where the process of their crushing takes
place (Paradysz 2004).



After preliminary segregation and homogenization wastes are mixed up and delivered
to containers, in which intensive, initial waste composting takes place, lasting from 7
to 30 days, depending on the composition of the composted mass. The aeration system
provides the right amount of oxygen and the venting system evacuates the off-gases
generated during the process. The leachates accumulating on the bottom of the
container are pumped into the tanks from which it can be re-introduced to wet the
material (http://www.horstmann.pl). The obtained semi-finished product is transported
to the technological square and placed in heaps (with a height of 3 - 3.5 m) for suitably
prepared open-work platforms, which lie slightly above the ground level. They are
made of concrete plates with numerous holes. This system is called Canadian system
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(Picture 4). The advantage of this system is the possibility of aerating a prism on each
side, without the need to transfer waste. As a result, the air flow process occurs
naturally.

Picture 3. KNEER technology [http://www.horstmann.pl]
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Picture 4. Composting in the Canadian system (fot. J. Bekier)

3. Discussion
Composted material often contains physical impurities in the form of admixtures.
Produced composts should not contain any contaminants or in the worst case, have minimal
amounts (Baran and Drozd 2004), because their high content can significantly reduce the

Content of admixtures [% of dry weight]

quality of compost.

Picture 5. Admixture content

Composts produced in Katowice and Zabrze were significantly different in terms of
content of admixtures (Picture 5). A much larger number of them, both in the initial material
and in final product, occurred in the compost produced in Katowice. This was due to the type
of substrate supplied to both plants. In the case of Katowice, there were mixed municipal
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wastes, which had not been segregated before, while the material brought to the composting
plant in Zabrze consisted of segregated biodegradable waste.
During the time of composting process composting, a different temperature course was
observed, which guarantees the correct course of the composting process. In the compost
produced in Katowice, the thermophilic phase (> 55°C), guaranteeing adequate hygienisation
of compost, was achieved on the 14th day of composting and lasted for 42 days (Picture 6).
Such a long period of a persistent high temperature phase is the result of irregular activities of
mixing and transferring a prism. Another situation occured in Zabrze. Due to the preliminary,
intensive composting of waste that was carried out in containers, the thermophilic phase
began already on the 3rd day of composting. This condition lasted for 9 days. Maximum
temperature: 73°C was obtained on the 10th day after the composting process started (picture

Temperature [˚C]

6).

Figure 6. Temperature changes during composting

Biochemical processes occurring during composting leads to changes in the content of
the total macronutrient selected (Drozd and Licznar 2004). Both the content of
macroelements, micronutrients and organic matter, can affect the physical, chemical and
biological properties of the soil, and thus contribute to the improvement of its structure and
utility parameters (Gondek and Filipek-Mazur 2005). In addition, in Polish law (Dz.U. U.
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2008, No. 119, item 765) limit values for selected elements have been developed, which are
required for fertilizers and improving agents, produced in a solid form.
Analyzing the content of macroelements found in municipal waste subjected to
composting (Table 1), it can be stated that in the starting material from Katowice there is a
greater number of them compared to the material originating from Zabrze.
Table 1. Total contribution of selected macroelements in the starting materials and in the final compost products

STARTING MATERIAL
CITY

P

FINAL PRODUCT

K

Ca

Mg

P

K

Ca

Mg

[g·kg-1]
KATOWICE

1.80

4.80

36.60

4.70

2.90

5.90

51.70

11.20

ZABRZE

1.32

3.75

25.62

3.31

2.53

5.07

34.69

8.02

This was caused by the diversified chemical composition of waste, which were not
subjected to segregation processes, among which were also mineral wastes and ash from
furnaces. Calcium dominated in both composts, while the share of phosphorus, potassium and
magnesium were similar. An increase in all analyzed macronutrients in the final products was
observed both in Katowice and in Zabrze (Table 1). This was mainly due to the loss of
organic matter caused by mineralization processes.
The total contents of some oxidized forms of macroelements, especially P and K, are
the basis for evaluation usefulness of emerging products (Dz.U. U. 2008, No. 119, item 765).
The analyzes and calculations showed an increase in their concentration together with the
progressive maturation processes of the two tested composts (Table 2).

Table 2. Total content of oxidized forms of phosphorus and potassium in the starting

materials and final

products of composts

CITY

STARTING MATERIAL

FINAL PRODUCT

P2O5

K2O

P2O5

K2O

[% s. m.]
KATOWICE

4.14

5.76

6.67

7.08

ZABRZE

3.04

4.50

5.83

6.08
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On the basis of the applicable law, the participation of aerobic forms of phosphorus
and potassium in both final products (Table 2) meets the requirements relating to fertilizers
and organic and organic-mineral substances. Accordingly, these parameters do not constitute
a reliable basis for determining the usable value of the tested composts and clearly show their
high abundance of P and K.
Based on research carried out by many authors (Drozd and Licznar 2004, Licznar et al.
1999, Siuta 1999) along with the progressing composting process, the concentration of
micronutrients in the material increases as a result of the loss of organic matter. This fact has
a huge impact on the direction of application and use of the obtained compost, because most
of them are heavy metals. Too high of their concentration have negative impact on
microorganisms, and thus contributes to the poorer quality of compost. Comparing two types
of composts (Tab. 3) it can be concluded that material from non-sorted municipal waste has a
higher amount of micronutrients, including heavy metals than the material obtained from
biodegradable waste. However, regardless of the type of waste, a significant increase in the
final product was noted.

Table 3. Total content of selected micronutrients in the starting materials and final products of the composts

STARTING MATERIAL
CITY

Ni

FINAL PRODUCT

Cr

Cd

Pb

Hg

Ni

Cr

Cd

Pb

Hg

[mg·kg-1]
KATOWICE

24

10

5

245

<1

67*

34

14*

363*

1

ZABRZE

6

4

3

95

<1

12

14

4

139

<1

* legal standards are exceeded [Dz. U. 2008, nr 119, poz. 765]

Referring to legal provisions [Dz. U. 2008, No. 119, item 765], it should be noted that
compost from Katowice does not meet the standards contained in the Regulation. The final
product has exceeded the limits for Ni, Cd and Pb. Compost from Zabrze, on the other hand,
met the requirements for the content of heavy metals in organic and mineral - organic
fertilizers and media. Therefore, the product from Katowice can not be approved for use in the
environment, and its use should be radically limited only as a material for arranging and
recultivating landfills.
Changes in the amount of organic carbon during composting of municipal waste in
Katowice and Zabrze are presented in Table 4. The carbon content in Katowice after
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obtaining the final product decreased by just over 50%. The smaller loss of this element about 33% in relation to the starting material - can we see in the compost produced in Zabrze.
The reason for such big differences between the tested composts was the type of technology,
substrate composition and method of dealing with material contained on piles. It can be
noticed that the percentage of nitrogen content, both in the compost produced in Katowice and
in Zabrze, is higher in relation to its level in wastes delivered and intended for composting
(Tab. 4). This is primarily determined by the ability to incorporate nitrogen into humus
compounds due to the activity of microorganisms.
Table 4. Total contents of carbon, nitrogen and sulfur in the starting materials as well as in the final compost
products and the C / N ratio

MATERIAŁ WYJŚCIOWY
CITY

C

PRODUKT FINALNY

N

S

C/N

C

N

S

C/N

[g·kg-1]
KATOWICE

201.70

6.37

5.10

31.66

100.10*

14.40

7.50

6.95

ZABRZE

359.42

10.71

5.73

33.56

242.19

25.18

9.13

9.62

* legal standards are exceeded [Dz. U. 2008, nr 119, poz. 765]

As in the case of nitrogen, the sulfur content increased in both composted materials along
with progressive maturing processes (Table 3). According to the Regulation on the
implementation of certain provisions of the Act on fertilizers and fertilization [Journal. U.
2008, No. 119, item 765], compost produced in Katowice does not meet the required legal
standards for fertilizers and organic or mineral - organic media. The reason for this is too low
a carbon content of about 10% d. m. (Tab. 4). The product from Zabrze has reached the values
required for fertilizers or mineral - organic agents produced in a solid form.
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Table 5. Summary of minimum contents of organic matter and macronutrients and acceptable content of heavy
metals in organic and organic-mineral fertilizers [Dz. U. 2008 nr 119, poz. 765]

KIND OF FERTILIZER
PARAMETER

organic

organic-mineral

Minimal content

KOMPOST

KOMPOST

FROM

FROM

KATOWICE

ZABRZE

[g . kg -1]
Organic matter

300

200

172.97

418.50

Nog

3

5

14.40

25.18

Pog - P2O5

2

2

66.70

58.30

Kog - K2O

2

5

70.80

60.80

Acceptable content [mg . kg -1]
Cd

5

14

4

Pb

140

363

139

Cr

100

34

14

Ni

60

67

12

Hg

2

1

<1

4. Conclusions
1. In accordance with the legal standards applicable in Poland in the field of fertilization,
the final product from Zabrze met the requirements of organic and organic - mineral
fertilizer in solid form.
2. The product created in Katowice did not meet the formal and legal standards for
fertilizers, stimulating growth and soil improvement due to too low content of organic
matter and exceeded total contents of cadmium, nickel and lead.
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Streszczenie
Nieustanny rozwój przemysłu wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów. W
związku z tym stosuje się szereg procesów minimalizujących ilość powstających odpadów, wśród których
wyróżnić można kompostowanie. Kompostowanie odpadów organicznych jest procesem, w którym zachodzi
mineralizacja i częściowa humifikacja materii organicznej, prowadząca do stabilizacji produktu finalnego.
Prawidłowy przebieg procesu kompostowania zależy od właściwości kompostowanych materiałów oraz
warunków, w których zachodzi proces. Celem pracy było określenie stopnia dojrzałości kompostu
produkowanego w systemie KNEER. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż produkt finalny z
Zabrza osiągnął pełną dojrzałość. Zarówno substrat użyty do jego wytworzenia, jak również zastosowana
technologia, gwarantowały uzyskanie dobrej jakości kompostu.
Słowa kluczowe: dojrzałość kompostu, odpady miejskie, proces kompostowania

Estimating of compost maturity produced from biodegradable municipal
wastes
Summary
The constant development of the industry is directly related to the increase in the amount of generated
wastes. Therefore, a number of processes are used to minimize the amount of waste generated, like composting.
Composting of organic wastes is a process in which mineralization and partial humification of organic matter
takes place, leading to stabilization of the final product. The correct course of the composting process depends
on the properties of composted materials and conditions in which the process takes place. The aim of the work
was to determine the degree of maturity of compost produced in the KNEER system. Based on the obtained
results, it was found that the final product from Zabrze reached full maturity. Both the substrate used to make it,
as well as the technology used, guaranteed good compost quality.
Keywords: compost maturity, biodegradable municipal wastes, composting process

1. Introduction
Composting is one of the best solutions to reuse (recycle) organic matter and to
supplement organic carbon losses in the environment. This process is included in the
oxidative processes of biological and biochemical transformations, which runs under strictly
defined temperature, humidity and pH conditions. The most important aspect in the
production of compost is to ensure the proper course of the organic matter transformation
process, so that the product obtained does not pose a threat when it is introduced into the
environment and brings tangible benefits in the form of a positive impact on plant growth and
development. Accurate knowledge and understanding of the transformation of organic matter,
which takes place in the composting process, as well as a proper assessment of the stability
and maturity of compost, are necessary for the effective use of composts.
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A very important factor affecting the possibility of using compost is degree of its
maturity. It decides of the possibility of using in agricultural or natural sciences in crops and
fertilization of plants. Immature composts often contain phytotoxic ingredients, which may
includes phenols, hydrogen sulfides, ammonia, low-molecular organic acids (Aritola-Fortuny
and Fuller 1982, Chanyasak et al. 1983, Wong 1985), which can have a negative effect on
germination and growth of plants, especially in their initial phase. In order to minimize the
negative effects on the environment, various compost maturity indexes have been used (Drozd
et al. 1996, Drozd and Licznar 2004, Jędrczak 2008, Jimenez and Garcia 1992, Saviozzi et al.
1988). In their development, biological, chemical, physical and microbiological criteria are
used.
Mature composts should meet all the requirements contained in the Ordinance of the
Minister of Agriculture and Rural Development of 18 June 2008 on the implementation of
some provisions of the Act on fertilizers and fertilization (Dz. U. Nr 119, poz. 765). This
regulation characterizes the minimum content of fertilizers and organic compounds, as well as
the maximum heavy metal content that determines whether a given compost can be used
without restrictions, has a limited application or its use is completely excluded. According to
it, the permissible values for heavy metals expressed in mg / kg dm of fertilizer are for: zinc 1500, copper - 400, chromium and lead - 100, nickel - 30, cadmium - 3, mercury – 2.
Furthermore, they can not contain live intestinal parasites and bacteria of the genus
Salmonella

2. Material and methods of the research
The research object was compost made from municipal waste in a composting plant
located in Zabrze (KNEER system). Compost was obtained from biodegradable segregated
waste consisting of leaves, grass + food waste + wood chips in a weight ratio of 1.2: 0.5: 0.9.
The basic technological system of KNEER consists of 8 composting containers with a
capacity of approx. 25 m each, 1 container with a biological filter, 1 container of a compressor
station, 1 administration container with a computer controlling the work and a system of
pipelines for aerating and venting containers. Such a basic system makes it possible to
compost approx. 3000 Mg of organic waste per year (http://www.horstmann.pl).
After proper preparation, segregation and homogenization of the material and removal
of harmful materials, the wastes are mix together. Containers are filled with the mixture in
which intensive and initial waste composting takes place, lasting from 7 to 30 days,
depending on the composition of the composted mass. After the thermophilic phase, the
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resulting semi-finished product is transported to the technological square and arranged into
prisms on properly prepared, openwork platforms that lie slightly above ground level. They
are made of concrete slabs with numerous holes. Individual segments connected in series,
form a technological series of maturation and stabilization (Fig. 1), functioning in the socalled Canadian system. The advantage of this system is the possibility of aerating a prism on
each side, without the need to transfer waste. As a result, the airflow process occurs
spontaneously.

Figure 7. Composting in the Canadian system - photo by J. Bekier

In order to determine the degree of maturity of compost produced in the KNEER
system physical and chemical properties were analyzed based on the quantitative and
qualitative composition of humus compounds and the content of different nitrogen forms.
During the composting of the material, daily temperature measurements and humidity
measurements at regular intervals of composted piles were made. The specificity of the
material, forced the necessity of two-stage composting, initially in a bioreactor, then on a
prism in the Canadian system. Samples from the first stage - container, were collected on the
1st, 7th and 30th day of composting from three different places from a depth of 50 - 100cm,
counting from the top layer of the composted mixture. After this stage, the container was
emptied, and composted mass was laid on the prism for further maturation. Samples from this
composting stage were collected at 45, 62 and 85 days from three different sites. Before
analyzing admixtures in the form of glass, porcelain, plastics and other ballast substances
were removed from the samples. Additionally, for homogenization, dried samples, before
laboratory analysis, were ground and sieved through a 1 mm diameter sieve.
Based on the collected material in the initial sample and after 7, 30, 45, 62 and 85 days
of composting marked and calculated:
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organic carbon (Corg) using the CS-mat method



total nitrogen (Nog) by the Kjeldahl method,



humification index - HR1 = Ckh1 / Ckf1 + 2



humufication index - HI = CAC / CALK1



humufication index - HR2 = [(CAC + CALK1) / Corg] · 100



total organic carbon to total nitrogen ratio - Corg / Nog



N-NH4 and N-N03 in water extract



oxidation index of mineral nitrogen forms - NOx = N-NH4 / N-NO3
The results obtained were statistically analyzed using the "Statistica 13" program. On

this basis, correlation coefficients between particular parameters were calculated.

3. Research results and discussion
One of the physical parameters that perfectly shows the course of composting process
is the temperature (Drozd and Licznar 2004). Its change, often very clearly marked, is the
result of energetic changes in the metabolic activity of microorganisms (Bollen and Volker
1996), which are responsible for the entire composting process. During the correct
composting process, significant temperature changes that result in the appearance of a
thermophilic phase occur in the initial composting period.
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Figure 8. Temperature changes during composting

521

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
The course of temperature changes in both tested composts is shown in the figure (Fig.
2). The obtained results showed that the thermophilic phase started on the 3rd day of
composting and lasted 18 days. The maximum temperature was 73˚C and was reached on the
10th day of composting (Fig.2). Analyzing the temperature, as a criterion indicating the
maturity of compost, it can be concluded that the compost from the compost facility in Zabrze
achieved thermal stability after about 60 days of composting. It was also noted that the value
of this parameter was permanently reduced to the 85th day of the process.
Optimum conditions during composting of municipal waste occur when the material
humidity is between 45 and 60%. Both excess and low hydration of waste adversely affects
the course of the composting process. Because of increased humidity and exceeding the value
of 65%, oxygen flows through the whole mass of waste, thus leading to the formation of
anaerobic zones. Consequently, it leads to unfavorable changes of organic matter and mineral
substances. In addition, leachate from the surface of the prism may occur. In turn, the
decrease in moisture to below 40-45% could slow down the composting process. This is due
to the difficulty of access to food for microorganisms and the reduction of their activity. With
moisture <20%, composting processes are virtually non-existent (Bilitewski et al. 2003).
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Figure 9. Moisture changes during composting

In the compost examined, the humidity remained in the range of 35 to 50%. Despite
the high temperature increase in the thermophilic phase (Fig. 3), no significant changes in the
moisture level of the compost mass noted. This should be explained by process automation the monitored composting parameters have been kept at an optimal level. After transferring
the composted material to the prism, an increase in humidity to 50% was observed, which was
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caused by the influence of weather conditions. It should be noted that throughout the research
period, the humidity conditions of the composted material did not differ significantly from the
optimal values.
During composting there are numerous changes leading to formation of various
nitrogen compounds. Ammonium nitrogen and nitrate nitrogen are undergoing characteristic
and intense transformations during composting. Thanks to this, the mutual share of these
water-extractable forms indicates the quality and degree of maturity of the produced compost
(Drozd et al. 1997, Drozd and Licznar 2004). It has been proved (Gusiatin and Kulikowska
2012) that the material exposed to composting has a much higher amount of ammonium
nitrogen in relation to its content in the final product, which results from the specificity of
humification and intensity of transformation of the organic substance.
The compost analyzed (Table 1) was characterized by a high content of ammonium
nitrogen (N-NH4) and a small level of nitrate nitrogen (N-NO3) in the initial stage of
composting.
Table 3. The content of nitrogen compounds in the starting material and in the final product taking into account
their mutual relationship

STARTING MATERIAL

FINAL PRODUCT

N-NH4

N-NO3

Nox

N-NH4

N-NO3

Nox

21.5

47.09

185.7

481.2

0.38

[mg∙kg-1]
1012.5

During the process, the content of N-NH4 in compost dropped significantly (Table 1).
The decrease in the share of this form amounted to over 75% of the initial value. The opposite
situation was observed in the case of N-NO3. A significant increase in the concentration of
this N form was noticed (Table 1). This was most likely due to the intensification of the
nitrification processes characteristic of the mesophilic phase II and the maturation phase of
compost. The appropriate proportions between the mineral forms of N-NH4 and N-NO3
nitrogen are the basis for assessing the compost maturity. On this basis, chemical indicator of
oxidation of mineral nitrogen forms was developed (Chen and Inbar 1993, Drozd et al. 1997).
It is assumed that the value of N-NH4 / N-NO3 ratio at the level of < 1 is the beginning of
compost maturation processes. Based on the results obtained (Table 1), it can be concluded
that the tested compost has reached full maturity.
Depending on the composting conditions, the obtained product may have different
properties, and consequently may have a different effect on the soil environment after its
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application. In order to prevent negative changes that may result from the use of immature
composts, different criteria for their maturity are used (Jimenez et al. 1989, 1992). Many
authors recommend chemical parameters that determine the quantity and quality of caries
based on the transformation of various forms of carbon and nitrogen (Saviozzi et al. 1988,
Jimenez et al. 1992, Chen et al. 1993, Drozd et al. 1997). Humic substances produced during
the composting process best indicate the degree of compost maturity, while their assessment
mainly takes into account the HR1 and HR2 indexes, which allow one to determine the degree
of humification of organic matter.
Based on the results obtained, chemical maturity indexes have been determined as the
compost maturity indexes (Table 2). It should be remembered that with this type of
verification, the rule of a critical parameter is applied. This means that maturity determines
those indicator, whose value is the most deviating from the optimal value.
Table 4. Changes of maturity indices of compost based on the content of the humification index - HI,
humification indicator - HR1, humufication indicator - HR2, and changes in the ratio of total organic carbon to
total nitrogen - Corg / Nog and oxidation index of mineral forms of N ox during composting

STARTING MATERIAL

FINAL PRODUCT

HI

HI

HR1

0.67 0.78

HR2

Corg/Nog Nox

[%]

[mg∙kg-1]

13.08 33.56

47.09

0.23

HR1

2

HR2

Corg/Nog Nox

[%]

[mg∙kg-1]

21.94 9.62

0.38

Appropriate proportions between the mineral forms of nitrogen N-NH4 and N-NO3,
where the basis for assessing the maturity of compost. On this basis, chemical indicator of the

oxidation of mineral nitrogen form was developed (Chen and Inbar 1993, Drozd et al. 1997,
Saviozzi et al. 1988, Jimenez et al. 1992). With reference to the oxidation index of mineral
nitrogen forms Nox = 1.08, It is assumed that the final product from Zabrze reached full
maturity, because the obtained result did not exceed the limit value. What's more, the maturity
index HI = 0.23 also indicates maturity, whose value also did not exceed the limit value of
0.46.
Table 3 presents significant correlation coefficients illustrating relationships formed
during composting of waste. Particularly noteworthy is the relationship between individual
parameters and the time of composting.
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Table 3. Correlation coefficients between composting parameters and organic compound fractions obtained by
Stevenson (1994) and Adani et al. (1995).

Parameters

CBIT

Cw

Ck

CCEL

CALK

Ckf

Ckh

-0.89

-0.91

-0.80

0.59

0.89

-0.33

0.94

Temperature

0.13

0.16

0.64

0.17

-0.08

0.76

-0.18

Moisture

-0.66

-0.69

-0.46

0.29

0.71

-0.25

0.79

Composting
days

N=6, p < 0,05

Based on the statistical analysis, there is a significant negative correlation between the
time of composting and CBIT and the form of water-soluble carbon (Cw), which can be an
easily accessible source of energy for microorganisms. Significantly positive correlation was
found between composting time and CALK and Ckh, what is consistent with the existing state
of knowledge (Chefetz et al. 1996, Chen et al. 1997, Drozd and Licznar 2004a). There were
no significant correlations between the influence of temperature and humidity on changes in
the content of individual fractions.

4. Conclusions
1. The parameters of the quantitative and qualitative composition of humus compounds
and the amount and form of nitrogen reflect changes in composts can be used to assess
their maturity.
2. Good indicators of compost maturity assessment may be: humification index (HI),
humification indicator (HR2), carbon solubility index [(Cw/Corg)*100], ratio of watersoluble nitrogen to total nitrogen [(Nw/N)-100], the oxidation index of mineral
nitrogen forms (N-NH4/N-N03) and Corg/Nog ratio.
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Streszczenie
Produkcja energii z lokalnego źródła biomasy jest korzystna nie tylko dla środowiska naturalnego, ale
także dla rozwoju regionu. Spalanie biomasy w indywidualnych kotłach grzewczych obniża emisję dwutlenku
węgla do atmosfery oraz zwiększa udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie
energetycznym. Alternatywnym źródłem biomasy dla ogrzewania gospodarstw domowych mogą być gałęzie
pochodzące z przycinki drzew w sadach jabłoniowych. W Polsce, obszarem o największym potencjale
energetycznym biomasy z sadów jabłoniowych jest województwo mazowieckie. Powierzchnia sadów
jabłoniowych w tym regionie wynosi ponad 77 tys. ha. W pracy oszacowano potencjał teoretyczny, techniczny
oraz ekonomiczny biomasy pochodzącej z sadów jabłoniowych w rozpatrywanym województwie. Wykazano, że
roczny potencjał ekonomiczny biomasy z sadów jabłoniowych w województwie mazowieckim wynosi ponad 88
tys. Mg i umożliwia ogrzanie około 42 tys. gospodarstw domowych.
Słowa kluczowe: biomasa odpadowa, sad jabłoniowy, potencjał energetyczny, ogrzewanie gospodarstw
domowych

Apple orchards as a source of local biomass for households heating in the
Mazowieckie Voivodeship
Summary
Energy production from the local biomass is beneficial not only for the natural environment, but also for
the development of the region. The biomass burning in the individual boilers leads to the reduction of carbon
dioxide emission into the atmosphere as well the increase of the energy share from renewable sources of energy
in the overall energy balance. An alternative source of biomass for households heating might be branches from
trees pruning in apple orchards. In Poland, the area with the largest energy potential from apple orchards biomass
is Mazowieckie Voivodeship. The area of orchards in this region is more than 77 thousands hectares. In the
work, the theoretical, technical and economical biomass potential from apple orchards in the Mazowieckie
Voivodeship was estimated. It has been shown that the annual economical potential of the orchards biomass in
Mazowieckie Voivodeship is more than 88 000 Mg and enables to heat ca. 42 000 households.
Key words: pruned biomass, apple orchard, energetic potential, household heating

1. Wstęp
Jednym z priorytetowych zadań w ramach zrównoważonego rozwoju wszystkich
obszarów gospodarczych krajów jest ochrona środowiska naturalnego. Największe
wymagania w tym kontekście nałożone są na sektor wytwarzania energii elektrycznej oraz
ciepła i dotyczą zmniejszenia udziału paliw kopalnych w tym obszarze, oraz zwiększenia
stopnia wykorzystania potencjału lokalnego.
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Alternatywnym rozwiązaniem dla wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z paliw
kopalnych są odnawialne źródła energii. W Polsce, największy potencjał energetyczny
posiada biomasa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego udział energii
wyprodukowanej z biopaliw stałych (biomasy) w całkowitej produkcji energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii w 2015 roku wyniósł ponad 72%. Kolejnymi źródłami energii
były biopaliwa płynne oraz energetyka wiatrowa, które wytworzyły nieco ponad 10% energii
elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (GUS 2016). Biomasa jest także
często wykorzystywana do celów grzewczych, zwłaszcza w domach jednorodzinnych. W
roku 2015 krajowe zużycie energii pochodzącej z przetworzenia biopaliw stałych wynosiło
około 283 TJ, z czego około 37% (ok. 105 TJ) zostało wykorzystane w prywatnych
gospodarstwach domowych (GUS 2016).
Biomasa w Polsce pozyskiwana może być z kilku sektorów gospodarki. Do
największych źródeł biomasy można zaliczyć lasy, plantacje roślin energetycznych,
rolnictwo, przemysł drzewny oraz wszystkie odpady pochodzące z wymienionych obszarów
(Janowicz 2006).
Szacuje się, że do wyprodukowania energii elektrycznej w ilości 1 GWh, potrzeba ok.
60 ha plantacji upraw energetycznych (Budzyński, Bielski 2004). Na podstawie tych wyliczeń
(szacunków) można sądzić, że duży udział w sektorze wytwarzania energii elektrycznej z
biomasy mają tylko państwa wysoko rozwinięte rolniczo i właściwie wykorzystujące
potencjał gruntów uprawnych. Dotyczy to także zagospodarowania odpadów z produkcji
rolno-spożywczej. Do grupy takich odpadów biomasowych zaliczyć można między innymi
gałęzie pochodzące z regularnych prześwietleń sadów drzew owocowych, w tym sadów
jabłoniowych.
Najważniejszymi celami cięć drzew i krzewów owocowych w sadach są (Siewniak
2010, Mika 2011): formowanie kształtu i rozmiaru korony drzew w celu ułatwienia zbiorów,
odmładzanie drzewostanu (większa liczba młodych pędów przekłada się na większą plenność
drzew), prześwietlanie koron drzew, sanitarne usuwanie chorych gałęzi i pędów, ograniczenie
przemienności owocowania, które w przypadku sadów jabłoniowych pozwala na coroczny
zbiór owoców.
Powstały odpad może być różnie zagospodarowany, w tym także jak źródło energii do
ogrzewania gospodarstw domowych. Wykorzystanie gałęzi z sadów drzew owocowych na
cele energetyczne jest

jednak złożonym

procesem,

który wymaga zastosowania

specjalistycznych maszyn do ich zbioru i przetworzenia do określonej formy końcowej,
akceptowalnej przez potencjalnego odbiorcę. W zależności od rodzaju kotła, biomasa
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sadownicza może być spalana w formie małych balotów, zrębków, brykietów oraz pelletów.
Należy jednak zaznaczyć, że proces kompaktowania biomasy do postaci aglomeratu zwiększa
gęstość energii i pozwala na pełną automatyzację procesu spalania paliwa, ale podnosi
znacząco cenę końcową paliwa (Thek, Obernberger, 2004; Anchim, Piotrowska-Woroniak
2010).
Powierzchnia sadów w Polsce w roku 2016 wynosiła ponad 393 tys. ha, z czego ponad
177 tys. ha. stanowiły uprawy sadów jabłoniowych. Województwo mazowieckie jest
obszarem o największym potencjale sadowniczym w Polsce. W 2016 roku powierzchnia
sadów jabłoniowych wynosiła ponad 77 tys. ha, co stanowi ponad 41% udziału w krajowej
powierzchni sadów jabłoniowych (GUS 2017).
Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania lokalnego potencjału biomasy
sadowniczej województwa mazowieckiego do celów grzewczych w gospodarstwach
domowych.

2.

Materiały i metodyka
Do określenia stopnia wykorzystania biomasy z sadów jabłoniowych na terenie

województwa mazowieckiego dla celów grzewczych niezbędne było oszacowanie wielkości
jej zasobów oraz potencjału technicznego oraz ekonomicznego.
Podstawą do opracowania potencjałów była ilość generowanych gałęzi w sadzie w
wyniku przycinania zimowo-wiosennego. W celu określania ilość powstającej biomasy
odpadowej (gałęzie) przeprowadzono badania terenowe, których celem było oszacowanie
masy powstającej biomasy z jednego drzewa jabłoniowego.
Badania zostały przeprowadzone dla kilku odmian drzew jabłoniowych. Proces
oszacowania ilości biomasy sadowniczej polegał na zważeniu ściętych gałęzi z pięciu losowo
wybranych drzew w danym sadzie jabłoniowym. W celu zważenia uzyskanej biomasy
wykorzystano przenośny przyrząd Lutrom FG-5100 o dokładności pomiaru ± 0,05 kg.
Średnia ilość pozyskanej biomasy z jednego drzewa, po uwzględnieniu gęstości nasadzenia,
została odpowiednio przeliczona na powierzchnię uprawy jednego hektara, a następnie
odniesiona do całkowitej powierzchni sadów jabłoniowych w województwie mazowieckim.
Teoretyczną masę biomasy odpadowej pozyskanej z sadów jabłoniowych w
województwie mazowieckim oszacowano na podstawie wzoru:
𝑀𝐵𝑂 = mj ∙ n ∙ AS

(1)

gdzie:
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MBO - całkowita masa biomasy odpadowej pozyskana z sadów jabłoniowych w województwie
mazowieckim, kgrok-1,
mj - średnia masa biomasy odpadowej pozyskana z jednego drzewa jabłoniowego, kgszt.1

rok-1,

n - ilość nasadzonych drzew na jednym hektarze plantacji, szt.ha-1,
AS - powierzchnia sadów jabłoniowych w województwie mazowieckim, ha.
Potencjał techniczny biomasy odpadowej z sadów jabłoniowych w województwie
mazowieckim został oszacowany przy pominięciu sadów jabłoniowych o powierzchni
plantacji poniżej 1 ha (5,7%, (Urząd Statystyczny Warszawa 2012)), z powodu braku
wykonywania regularnych i precyzyjnych cięć pielęgnacyjnych. Dodatkowo uwzględniono
straty masy biomasy odpadowej powstające podczas zbioru gałęzi. Straty biomasy zostały
przyjęte na poziomie ok. 9% całkowitej masy ściętych gałęzi (Magagnotti i in. 2013).
Potencjał ekonomiczny biomasy odpadowej z sadów jabłoniowych w województwie
mazowieckim został oszacowany przy pominięciu sadów jabłoniowych o powierzchni
plantacji poniżej 5 ha (40,4%, (Urząd Statystyczny Warszawa 2012)). Przyjęto, że w sadach o
takiej powierzchni zakup profesjonalnego i drogiego sprzętu do zbioru gałęzi jest
nieuzasadniony ekonomicznie.
Dla oszacowania potencjału energetycznego należało dodatkowo uwzględnić zawartość
wilgoci w biomasie, ponieważ spalanie biomasy świeżej (mokrej) o wilgotności około 45%
jest nieefektywne. W kotłach grzewczych małej mocy zaleca się spalanie paliw biomasowych
(np. peletu) o wilgotności około 10%, z powodu znacznie większej wartości opałowej przy
niższej zawartości wody w materiale (Szlachta, Jakubowska 2013). Przeciętnie, wzrost
wilgotności o 1,0% zmniejsza wartość opałową paliwa o ok. 5,0% (Kornacki, Maj 2011).
Stąd, masa biomasy z sadów jabłoniowych w województwie mazowieckim nadającej się do
energetycznego wykorzystania wynosi:
MCK =

MCP ∙(1−XP )
(1−XK )

(2)

gdzie:
MCK - całkowita masa biomasy odpadowej przy wilgotności 10%, Mgrok-1,
MCP - całkowita masa biomasy odpadowej (potencjał ekonomiczny) przy wilgotności ok.
45%, Mgrok-1,
XP - wilgotność świeżej biomasy odpadowej (przyjęto XP=0,45), -,
XK - wilgotność wysuszonej biomasy (przyjęto XK=0,1), -.
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Teoretyczna ilość energii, którą można pozyskać w wyniku spalania biomasy
odpadowej z sadów jabłoniowych w województwie mazowieckim wynosi:
E = MCK(W=10%) ∙ WOB ∙ 

(3)

gdzie:
E - teoretyczna ilość energii zawarta w biomasie odpadowej z sadów jabłoniowych, MJrok-1,
MCK(W=10%) - całkowita masa biomasy odpadowej przy wilgotności 10%, kgrok-1,
WBO - wartość opałowa biomasy sadowniczej (przyjęto WBO =18 MJkg-1 dla W=10% (Telmo,
Lousada 2011)), MJkg-1,

 - sprawność spalania paliwa w kotłach automatycznych (przyjęto =0,91 (www1)), -.
Sumaryczną roczną ilość energii niezbędnej do ogrzania gospodarstwa domowego
określono z równania:
EJGD = WE ∙ AGD

(4)

gdzie:
EJGD - ilość energii zużywana przez gospodarstwo domowe, kWhrok-1,
WE - wskaźnik średniego zapotrzebowania na energię dla gospodarstwa domowego (przyjęto
WE=70 kWhm-2rok-1 (Dz.U. 2015 poz. 1422)), kWhm-2rok-1,
AGD - średnia powierzchnia gospodarstwa domowego w Polsce (przyjęto AGD = 135,1 m2
(GUS 2017)), m2.
Liczbę gospodarstw domowych, które można ogrzać energią pochodzącą ze spalania
biomasy sadowniczej w województwie mazowieckim obliczono z równania:
NGD = E

𝐸

JGD

(5)

gdzie:
NGD - liczba gospodarstw, które można ogrzać energią pochodzącą ze spalania biomasy
odpadowej z sadów jabłoniowych, szt.,
E - teoretyczna ilość energii uzyskanej z energetycznego wykorzystania biomasy odpadowej z
sadów jabłoniowych, MJrok-1,
EJGD - ilość energii zużywana przez gospodarstwo domowe, MJrok-1.

3. Wyniki
W tabeli 1 zestawiono wyniki pomiarów masy zebranych gałęzi z sadów jabłoniowych
po cięciu pielęgnacyjnym.

532

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Tabela 1. Wyniki obliczeń wielkości biomasy z przycinki zimowo-wiosennej sadu jabłoniowego
Średnia
gałęzi

Gatunek

kg·szt

masa

Wilgotność

Ilość
nasadzeń

-1

szt·ha

-1

Masa gałęzi

Średnia

biomasy
(stan roboczy)

Mg·ha

-1

Mg·ha-1

%

Ambas

2,85

1666

4,75

41,68

Sunrise

1,25

1666

2,08

48,37

Early Genewa

2,9

1666

4,83

47,67

Idared

4,25

833

3,54

43,82

Boscob Red

2,1

1315

2,76

45,42

Gala

2,5

1754

4,39

48,51

Champion 1

2,3

1666

3,83

46,81

Sunrise

1,25

1250

1,56

48,37

Lobo

4,75

1250

5,94

42,65

Champion 2

3,35

1250

4,19

45,33

3,7

Źródło: Opracowanie własne

Z tabeli 1 wynika, że masa zebranych gałęzi różni się w zależności od gatunku jabłoni.
Na podstawie przeprowadzonych badań, do obliczeń danych potencjałów biomasy
sadowniczej przyjęto wartość średnią wynoszącą 3,7 Mg·ha-1 (przy wilgotności średniej
W=45%).
Zestawienie

wyników

obliczeń

potencjału

teoretycznego,

technicznego,

ekonomicznego oraz liczby ogrzanych gospodarstw domowych w całym województwie
mazowieckim oraz w poszczególnych powiatach zostało przedstawione w tabeli 2.
Największy teoretyczny potencjał pozyskania biomasy sadowniczej z województwa
mazowieckiego posiada powiat grójecki, piaseczyński, białobrzeski, lipski oraz sochaczewski.
Wśród tych powiatów największy potencjał teoretyczny ma powiat grójecki, gdzie występuje
największa powierzchnia sadów w całym województwie mazowieckim. Z przedstawionej
analizy wynika, że z samego powiatu grójeckiego pozyskać można ponad 150 000 Mg·rok-1
biomasy sadowniczej. Najmniejszy teoretyczny potencjał wyznaczono dla powiatów na
prawie miast oraz dla powiatów znajdujących się w północnej części województwa
mazowieckiego.

Całkowita

wielkość

potencjału

teoretycznego

dla

województwa

mazowieckiego wyniosła ponad 286 000 Mg·rok-1. Graficzne przedstawienie wielkości
potencjału teoretycznego w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego zostało
przedstawione na rysunku 1.
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Tabela 2. Wyniki obliczeń potencjału teoretycznego, technicznego, ekonomicznego oraz liczby ogrzanych

GJ·rok-1

Powiat ciechanowski

423,39

1566,6

1329,5

792,4

484,2

7931,9

232

Powiat mławski

51,38

190,1

161,3

96,2

58,8

963

28

Powiat płoński

1187,62

4394,2

3729,4

2222,7

1358,3

22249,2

653

Powiat pułtuski

333,46

1233,8

1047,1

624,1

381,4

6247,2

183

Powiat żuromiński

23,76

87,9

74,6

44,5

27,2

445,4

13

Powiat makowski

165,48

612,3

519,6

309,7

189,3

3100,1

91

Powiat ostrołęcki

123,47

456,8

387,7

231,1

141,2

2313,3

67

Powiat ostrowski

137,18

507,6

430,8

256,7

156,9

2569,6

75

Powiat przasnyski

188,18

696,3

590,9

352,2

215,2

3525,5

103

Powiat wyszkowski

221,35

819

695,1

414,3

253,2

4147,1

121

Powiat m. Ostrołęka

2,7

10

8,5

5,1

3,1

51,1

1

Powiat białobrzeski

4078,31

15089,7

12806,7

7632,8

4664,5

76404,3

2244

Powiat kozienicki

1624,9

6012,1

5102,5

3041,1

1858,5

30441,4

894

Powiat lipski

4058,94

15018,1

12745,8

7596,5

4642,3

76041

2233

Powiat przysuski

1976,87

7314,4

6207,7

3699,8

2261

37035

1087

Powiat radomski

1104,55

4086,8

3468,5

2067,2

1263,3

20692,7

GJ·rok-1

domowego

Mg·rok-1

przeciętnego

Mg·rok-1

domowych

Liczba ogrzanych gospodarstw

gospodarstwa

Zapotrzebowanie na energię

Potencjał ekonomiczny

Energia ze spalenia biomasy

Potencjał techniczny
Mg·rok-1

(10% wilgotności)

Potencjał teoretyczny
Mg·rok-1

jabłoniowych

ha

Powierzchnia

-

Powiat

Potencjał ekonomiczny

sadów

gospodarstw domowych na terenie województwa mazowieckiego

szt.

607
34

Powiat szydłowiecki

163,03

603,2

512

305,1

186,5

3054,1

89

Powiat zwoleński

515,49

1907,3

1618,7

964,8

589,6

9657,6

283

Powiat m. Radom

92,22

341,2

289,6

172,6

105,5

1727,7

50

Powiat m. st. Warszawa

131,49

486,5

412,9

246,1

150,4

2463,5

72

Powiat garwoliński

1390,8

5145,9

4367,4

2602,9

1590,7

26055

765

Powiat legionowski

478,84

1771,7

1503,7

896,2

547,7

8971

263

Powiat miński

374,57

1385,9

1176,2

701

428,4

7017

206

Powiat nowodworski

564,85

2089,9

1773,7

1057,1

646

10581,6

310

Powiat otwocki

1746,06

6460,4

5483

3267,8

1997

32710,7

960

Powiat wołomiński

62,19

230,1

195,3

116,4

71,1

1165,2

34

Powiat grodziski

237,16

877,5

744,7

443,9

271,3

4443,4

130

Powiat grójecki

40589,76

150182,1

127459,6

75965,9

46423,6

760418,7

22335

Powiat piaseczyński

4192,63

15512,7

13165,7

7846,7

4795,2

78545,5

2307

Powiat pruszkowski

148,84

550,7

467,4

278,6

170,3

2788,8

81

Powiat sochaczewski

2819,89

10433,6

8855

5277,6

3225,2

52828,8

1551

Powiat warszawski zachodni

343,29

1270,2

1078

642,5

392,6

6431,4

188
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Powiat żyrardowski

1940,87

7181,2

6094,7

3632,4

2219,8

36360,3

1068

Powiat gostyniński

521,19

1928,4

1636,6

975,4

596,1

9763,8

286

Powiat płocki

915,44

3387,1

2874,7

1713,3

1047

17150,1

503

Powiat sierpecki

61,06

225,9

191,7

114,3

69,9

1144,1

33

Powiat m. Płock

76,48

283

240,2

143,1

87,5

1432,4

42

Powiat łosicki

2279,48

8434,1

7158

4266,2

2607,1

42704,7

1254

Powiat siedlecki

1479,93

5475,8

4647,3

2769,8

1692,7

27725,7

814

Powiat sokołowski

258,8

957,6

812,7

484,4

296

4848,8

142

Powiat węgrowski

169,37

626,7

531,9

317

193,7

3173,2

93

Powiat m. Siedlce

143,41

530,6

450,3

268,4

164

2686,7

78

SUMA

77398,69

286375,17

243046,6

144855,8

88523

1450006,6

42590

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych z GUS

Rys. 1. Potencjał teoretyczny wykorzystania biomasy sadowniczej na cele grzewcze
Źródło: Opracowanie własne

W przypadku potencjału technicznego (Rys. 2) pominięto sady o powierzchni poniżej
1 ha, które stanowiły 5,7% udziału w całej strukturze upraw sadowniczych (Urząd
Statystyczny Warszawa 2012) oraz uwzględniono straty generowane podczas zbioru gałęzi
przez maszyny. Największy potencjał techniczny występuje w powiecie grójeckim,
białobrzeskim, sochaczewskim, piaseczyńskim oraz lipskim. Najmniejszy potencjał
techniczny występuje w północnych powiatach województwa mazowieckiego m. in. mławski,
żuromiński, sierpecki. Wykorzystanie tego potencjału w praktyce jest możliwe przy
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tworzeniu spółdzielni, które zrzeszałyby małych sadowników i umożliwiały wspólne
wykorzystanie wyspecjalizowanych maszyn zbierających.

Rys. 2. Potencjał techniczny wykorzystania biomasy sadowniczej na cele grzewcze
Źródło: Opracowanie własne

Potencjał ekonomiczny (Rys. 3) wyznaczono pomijając sady o powierzchni poniżej 5
ha. W sadach o takiej powierzchni nieopłacalny jest zakup maszyn zbierających gałęzie. W
województwie mazowieckim sady takie stanowią 40,4% (Urząd Statystyczny Warszawa
2012). Największy potencjał ekonomiczny występuje w powiecie grójeckim (75965,9
Mg·rok-1). Duży potencjał ekonomiczny występuje również w powiatach przyległych do
powiatu grójeckiego, co może świadczyć o koncentracji produkcji sadowniczej w
południowej oraz w północno zachodniej części województwa mazowieckiego. Dla tych
właśnie regionów najbardziej opłacalny jest zakup maszyn do zbioru biomasy. Najmniejszy
potencjał ekonomiczny występuje w południowej części województwa oraz w jego środkowej
części. Z powodu mniejszej liczby sadów jabłoniowych w niektórych powiatach,
wykorzystanie potencjału ekonomicznego jest w zasadzie możliwe tylko po utworzeniu
spółdzielni

zrzeszających

mniejszych

sadowników

oraz

przeprowadzeniu

analizy

dodatkowych kosztów np. transportu maszyny zbierającej do sadownika.
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Rys. 3. Potencjał ekonomiczny wykorzystania biomasy sadowniczej na cele grzewcze
Źródło: Opracowanie własne

Ilość energii jaką można pozyskać ze spalenia biomasy odpadowej z sadów
jabłoniowych w województwie mazowieckim (Tab. 2) wynosi prawie 1450 TJrok-1. Jest to
ilość energii wystarczająca do ogrzania ok. 42 500 gospodarstw domowych, przy założeniu,
że przeciętne gospodarstwo domowe na cele użytkowo-bytowe zużywa ok. 34 GJ rocznie.
4. Dyskusja wyników i podsumowanie
Energetyczne wykorzystanie biomasy sadowniczej w województwie mazowieckim ma
duży potencjał rozwoju. Województwo mazowieckie dysponuje dużą powierzchnią sadów
jabłoniowych, co jednocześnie przekłada się na znaczny potencjał biomasy pozyskiwanej w
czasie corocznych przycinek pielęgnacyjno-prześwietlających. Ze względu na duże koszty
związane z transportem biomasy na większe odległości, biomasa sadownicza powinna być
wykorzystywana lokalnie. Z wykonanych badań i obliczeń wynika, że najbardziej
uzasadnione ekonomicznie jest zagospodarowywanie biomasy sadowniczej w powiecie
grójeckim. Region ten charakteryzuje się największą powierzchnią sadów jabłoniowych w
województwie

mazowieckim.

Dzięki

wykorzystaniu

energetycznemu

potencjału

ekonomicznego w tym regionie, można wytworzyć ilość energii, która wystarczy na ogrzanie
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ponad 22 tys. gospodarstw domowych rocznie. Wartość ta stanowi ok. 70% wszystkich
gospodarstw domowych w powiecie grójeckim, które mogłyby być zaopatrzone w energię
pochodzącą ze spalania biomasy sadowniczej z tego regionu. Przy zagospodarowaniu
biomasy sadowniczej z całego województwa mazowieckiego (z sadów o powierzchni
powyżej 5 ha) można wytworzyć ok. 1450 TJ energii, która powinna wystarczyć na roczne
zaopatrzenie w ciepło ponad 42 tys. gospodarstw domowych. Należy jednak zaznaczyć, że
aby wykorzystać potencjał energetyczny biomasy sadowniczej konieczne jest zwiększenie
świadomości techniczno-technologicznej sadowników, którzy w chwili obecnej preferują
prostą, ale kosztowną technikę rozdrabniania i pozostawiania gałęzi w sadzie
Województwo mazowieckie jest obszarem o bardzo dużym potencjale biomasy
sadowniczej do celów grzewczych. Rozpowszechnienie dobrej praktyki wykonywania cięć w
sadach jabłoniowych połączonej z energetycznym zagospodarowywaniem odpadów
biomasowych przez wszystkich sadowników może przyczynić się do lokalnego rozwoju
rozproszonego systemu energetycznego. Dodatkową korzyścią z wytwarzania energii z
odnawialnych źródeł energii (biomasy) jest zmniejszenie kosztów wytwarzania energii a
także poprawa jakości środowiska naturalnego związana z mniejszą emisją zanieczyszczeń do
atmosfery podczas spalania biomasy.
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Streszczenie
Produkcja bioetanolu II generacji z odpadowej biomasy lignocelulozowej jest wieloetapowym procesem
złożonym z obróbki wstępnej, hydrolizy enzymatycznej, fermentacji i destylacji z odwadnianiem. Obróbka
wstępna jest etapem przygotowującym surowiec do hydrolizy enzymatycznej, która przebiega z udziałem
enzymów celulolitycznych. Dobór optymalnych parametrów procesu hydrolizy enzymatycznej – rodzaju
preparatów enzymatycznych i ich dawek , temperatury oraz pH środowiska reakcji warunkuje stężenie cukrów
fermentowalnych w hydrolizacie. Intensyfikacja fermentacji ksylozy pochodzącej z rozkładu ksylanu wymaga
zastosowania specjalnych zabiegów, jak wprowadzenie szczepów drożdży wykazujących uzdolnienia do
fermentacji heksoz i pentoz (często otrzymanych metodami inżynierii genetycznej), czy zaadoptowanie
szczepów do fermentacji podłoży zawierających inhibitory. Celem niniejszego artykułu jest omówienie wpływu
parametrów hydrolizy enzymatycznej i fermentacji z udziałem katalizatorów enzymatycznych i biologicznych
na późniejszą efektywność konwersji biomasy lignocelulozowej do bioetanolu.
Słowa kluczowe: biomasa lignocelulozowa, hydroliza enzymatyczna, ko-fermentacja

The importance of parameters of enzymatic hydrolysis and fermentation on
the efficiency of the production of second generation bioethanol from
lignocellulosic biomass
Summary
The production of second-generation bioethanol from waste lignocellulosic biomass is a multi-step process
consisting of pre-treatment, enzymatic hydrolysis, fermentation and distillation with dehydration. The pretreatment is a preparating stage of the raw material for the following enzymatic hydrolysis, which is carried out
with the participation of cellulolytic enzyme preparations. The selection of optimal parameters of the enzymatic
hydrolysis – kind of enzyme preparations and their doses, temperature and the pH of the reaction's
environmental conditions determines the amount of the fermentable sugars in the hydrolyzate. Intensification of
xylose fermentation derived from the xylan decomposition requires special treatments such as the introduction of
yeast strains which are able to ferment hexose and pentose sugars (often obtained by genetic engineering
methods), or the adaptation of yeast strains to fermentation media containing inhibitors. The aim of this article is
a discussion of the effect of enzymatic hydrolysis and fermentation parameters involving enzymatic and
biological catalysts for the subsequent conversion efficiency of lignocellulosic biomass to bioethanol.
Keywords: lignocellulosic biomass, enzymatic hydrolysis, co-fermentation

1. Wstęp
Produkcja biopaliw płynnych takich jak etanol z biomasy lignocelulozowej ma na celu
zmniejszenie zależności od importowanej ropy naftowej z niestabilnych regionów świata oraz
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu, wpływających na zmianę
klimatu (Singh i in. 2017). Bioetanol, będący paliwem alternatywnym, mógłby częściowo
zastąpić paliwa kopalne. W wielu krajach dokonano zmian w ustawodawstwie, tak aby móc
zwiększyć udział energii odnawialnej w całkowitym wykorzystaniu energii. Poza tym, nie bez
znaczenie pozostaje wzrost cen paliw konwencjonalnych, który sprzyja wdrażaniu bioetanolu
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na rynek paliwowy (Szambelan i in. 2018). W odróżnieniu od konwencjonalnego etanolu
zbożowego

i paliw kopalnych, bioetanol

lignocelulozowy redukuje emisję gazów

cieplarnianych (Parsons i in. 2018).

2. Surowiec- biomasa lignocelulozowa
W ostatnich latach znaczący wpływ na produkcję bioetanolu mają odpady
lignocelulozowe. Ich atrakcyjność polega na niższej cenie w porównaniu z surowcami
skrobiowymi

oraz

braku

zagrożenia

dostaw

żywności

(Kotarska

i in.

2015).

Zagospodarowanie odpadów lignocelulozowych, które są łatwo dostępne, odnawialne
i występujące w dużych ilościach, jak np. wytłoki trzciny cukrowej, zmniejsza negatywny
wpływ odpadów na środowisko oraz umożliwia otrzymanie biopaliw (Singh i in. 2017).
W zależności od pochodzenia, źródłem biomasy są stałe odpady komunalne i papier;
pozostałości rolnicze jak słoma zbożowa, łuski ryżowe, łuski soi i inne; odpady drzewne
z trzebieży lasów i trociny; odpady przemysłowe jak wytłoki trzciny cukrowej, wysłodki
buraczane; rośliny energetyczne, w tym miskant, lucerna, rośliny energetyczne drzewiaste,
takie jak wierzba, eukaliptus, osika.
Biomasa lignocelulozowa jest uważana za tani materiał, będący źródłem energii, który
można wykorzystać jako podłoże do produkcji bioetanolu na drodze fermentacji lub do
produkcji enzymów lignocelulitycznych (celulazy, ksylanazy oraz lakazy), a także innych
enzymów jak alkaliczne proteazy, α-amylazy, glukoamylazy, lipazy, liazy pektynowe.
Literatura przedmiotu opisuje, że materiały lignocelulozowe wydają się być lepszymi
substratami do produkcji ksylanazy niż ksylan. Uzasadnia to prowadzenie badań nad
opracowaniem opłacalnych metod produkcji preparatów enzymów celulolitycznych
pochodzenia mikrobiologicznego, z możliwością wprowadzenia do praktyki przemysłowej
(Singh i in. 2017).
Skład biomasy lignocelulozowej
Do podstawowych składników materiałów lignocelulozowych należą: celuloza,
hemiceluloza oraz lignina. Dane literaturowe podają, ze celuloza (C6H10O5)n stanowi od 3040% ściany komórkowej, zawartość hemicelulozy (ksylan- (C5H8O4)m) kształtuje się
na poziomie 30-35%, a lignina (C9H10O3 (OCH3)0.9–1.7) stanowi 11-25% ściany
komórkowej. Obok zasadniczych składników, lignoceluloza zawiera także substancje
ekstrakcyjne i popiół (Kotarska i in. 2015, Haq i in. 2016).
W strukturze celulozy występują obszary krystaliczne i amorficzne, co ma wpływ
na hydrolizę celulozy. W składzie chemicznym hemicelulozy obecne są cukry proste jak
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ksyloza, arabinoza, mannoza, glukoza i galaktoza, co nadaje jej złożony charakter. Poza tym
hemiceluloza tworzy łańcuchy rozgałęzione

i jest bardziej podatna na hydrolizę

w porównaniu do celulozy. Pewnymi ważnymi funkcjami ligniny w komórkach roślinnych
jest odporność na ataki mikroorganizmów oraz ochrona przed degradacją chemiczną
(Kotarska i in. 2015).

Produkcja bioetanolu lignocelulozowego
W klasycznej technologii wytwarzania bioetanolu lignocelulozowego następują po
sobie kolejno etapy: obróbka wstępna, hydroliza enzymatyczna, fermentacja, destylacja
i odwadnianie (Rys. 1). Niska reaktywność kompleksu lignocelulozowego jest ograniczeniem
produkcji bioetanolu II generacji (Demirbas 2014). W procesie otrzymywania bioetanolu
lignocelulozowego najdroższymi etapami są wytwarzanie celulaz i hydroliza enzymatyczna.
Te techniczne wyzwania podkreślają pilną potrzebę wprowadzenia nowych efektywnych
enzymów (celulazy, hemicelulazy, ksylanazy itp.). Stąd wielu autorów podejmuje próbę
optymalizacji obecnych technologii produkcji biopaliw z biomasy celulozowej, w kierunku
bardziej, opłacalnych i przyjaznych dla środowiska systemów (Saadeddin i in. 2014)

Rys.1. Schemat blokowy do produkcji bioetanolu z materiałów lignocelulozowych. Objaśnienie skrótów: C celuloza, H - hemiceluloza, L - lignina, P - pentoza, i - inhibitory, G - glukoza, SSF - równoczesne scukrzanie
i fermentacja, SSCF - równoczesne scukrzanie i ko-fermentacja, CBP - skonsolidowane bioprzetwarzanie (Haq
i in. 2016)

Obróbka wstępna
Obróbka wstępna biomasy lignocelulozowej może znacznie poprawić wydajność
hydrolizy poprzez usunięcie ligniny i oddzielenie hemicelulozy, zmniejszenie poziomu
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krystaliczności i polimeryzacji celulozy oraz zwiększenie jej porowatości. Wolne łańcuchy
celulozy i hemicelulozy otrzymywane w wyniku zakłócenia struktury krystalicznej
mikrofibryli wpływają na zwiększenie zawartości celulozy (Singh i in. 2017). W czasie
obróbki wstępnej, dostępna powierzchnia dla enzymów hydrolitycznych ulega zwiększeniu,
co może poprawić proces jednoczesnego scukrzania i fermentacji (SSF) i zwiększyć
wydajność produkcji bioetanolu (Kotarska i in. 2015). Skład półproduktu otrzymanego po
obróbce wstępnej powinien wpływać na poprawę hydrolizy enzymatycznej, aby zwiększyć
tworzenie cukrów prostych. Podkreśla się także, aby prehydrolizat zawierał jak najniższą
zawartość inhibitorów pochodzących z degradacji cukrów, ponieważ inhibitory hamują dalsze
procesy - hydrolizę i fermentację (Haq i in. 2016). Przeprowadzenie etapu obróbki wstępnej
zakłóca uporządkowanie kompleksu ligniny z węglowodanami przez delignifikację. O stopniu
delignifikacji surowca lignocelulozowego mówi wydajność delignifikacji, którą można
obliczyć ze wzoru (Singh i in. 2017):
𝑊𝐷 =

𝐿1−𝐿2
𝐿1

∗ 100%

(1)

WD [%]- wydajność delignifikacji
L1- początkowa zawartość ligniny w surowcu lignocelulozowym przed obróbką wstępną
L2- końcowa zawartość ligniny w biomasie po obróbce wstępnej
Hydroliza enzymatyczna
Hydroliza enzymatyczna biomasy lignocelulozowej polega na rozszczepianiu celulozy
i hemicelulozy z udziałem enzymów, otrzymując heksozy i pentozy (Haq i in. 2016). Ocena
skuteczności działania preparatu enzymatycznego stosowanego do hydrolizy biomasy jest
trudna do oszacowania, ponieważ na depolimeryzację biomasy wpływa rodzaj obróbki
wstępnej, skład i aktywności enzymów zawartych w preparacie, wybrane parametry
środowiskowe (np. temperatura, pH, stężenia rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych
substancji stałych) i czas reakcji. W Tab. 1 przedstawiono warunki prowadzenia obróbki
wstępnej i hydrolizy enzymatycznej na wybranych przykładach. Wydajność konwersji
polisacharydów do cukrów prostych jest zależna od niektórych właściwości enzymów, jak
stabilność, swoistość, konformacja przestrzenna i działanie synergistyczne między różnymi
enzymami (Mendes i in. 2017).
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Tabela 5. Warunki obróbki wstępnej i hydrolizy enzymatycznej odpadowej biomasy lignocelulozowej
Surowiec
Słoma
kukurydziana

Słoma pszenicy

Słoma pszenicy

Warunki
obróbki
wstępnej
Eksplozja parą
T= 200 °C, p= 1,6
MPa,
t=
7 min,
dawka
substratu
100 g s.m.

Namaczanie słomy
w wodzie T=180 °C,
t=10 min

Namaczanie słomy
w wodzie o T=80 °C
przez 6 minut
Wariant A: t=6 min
w T=195 °C
Wariant B: t=12
minut, T= 195 °C,

Słoma pszenicy

Wytłoki trzciny
cukrowej

Wariant C:
t= 6 min,
T= 205 °C
Hydrotermiczna
obróbka
wstępna,
końcowa zawartość
suchej masy - 30%
s.s.

Namoczenie
wytłoków 2% SO2,
t=1h,
T=25 °C
Dalsza obróbka parą
w T=190 °C, t=5
min.

Aktywność enzymu
Celulaza (Celluclast):
109.51
FPA
i 27.15 IU/mL
aktywności
β-glukozydazy
(BGA),
β-glukozydaza
(Novozyme188):
618.00 IU/mL BGA.
Celluclast 1.5 L:
aktywność
75 FPU/ mL

Celluclast 1,5 FG L
i Novozyme 188 w
połączone stosunku
wagowym
5: 1.
Aktywność
mieszaniny wynosiła
83 FPU/g

Warunki
hydrolizy
enzymatycznej
50°C, pH 4.8, 48 h, 140 rpm

Literatura
Fang i in.
2010

Dawka celulazy
(IU/g glucan):
5-25
Dawka β-glukozydazy (IU/g
glucan):
1-5

T=50 C, t= 0,5-144, pH 4,8,
delikatne wytrząsanie
Dawka mieszaniny celulaz
i hemicelulaz (stosunek 1:5):
10 FPU/g s.s. próbki po
obróbce
wstępnej
(co
odpowiada
17.2 FPU/g celulozy
T =50 °C, pH 4,8-5,0,
mieszanie przy zmiennej
szybkości obrotowej: 2,5-16,5
rpm

Hansen
i in. 2011

Jørgensen
i in. 2006

Stężenie substancji stałych w
próbie powyżej
20% (w/w)
s.s. (20-40%)
Dawka enzymu:
7 FPU/g s.s.

Celluclast 1,5 FGL:
aktywność
84 FPU/mL,
Cellic:
223 FPU/mL.

Celluclast 1,5 L:
aktywność celulazy
75FPU/g
i
β-glukozydazy
12IU/g,
Novozyme
188:
aktywność
β-glukozydazy
362 IU/g

T= 50 °C, pH 4,8, t=96 h,
stężenie biomasy 12% (w/v)
w przeliczeniu na suchą masę
Dawki enzymów:
Wariant A:
10 FPU Celluclast:
20
IU
β-glukozydazy
(Novozyme 188)/g celulozy;
Wariant B:
10 FPU Celluclast/g celulozy;
Wariant C:
10 FPU Cellic/g celulozy.
Dawka Celluclast
1.5 L:
12
FPU/gram
nierozpuszczalnych substancji

Rodrigues
i in. 2015

(Rudolf
i in 2007)

Dawka Novozyme 188:
12 IU/g nierozpuszczalnych
substancji
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Celulazy i hemicelulazy
Mechanizm hydrolizy enzymatycznej oparty jest na współdziałaniu celulaz, mianowicie
endo-1,4-β-glukanazy (EG), egzoglukanazy lub celobiohydrolazy (CBH) i β-glukozydazy
(BGL) (Demirbas 2014). Na aktywność hemicelulaz składają się endo- i egzo-ksylanazy,
galaktanazy, ksyloglukanazy i mannanazy. Wspólne działanie aktywności tych enzymów
pozwala na uniknięcie ich inhibicji, które jest inicjowane przez produkty końcowe rozkładu
(Mendes

i in.

2017).

Endoglukanazy

(EG:

EC

3.2.1.4)

hydrolizują

dostępne

wewnątrzcząsteczkowe wiązania 1,4-β-glikozydowe w obszarach amorficznych łańcucha
celulozowego i krótkich łańcuchów oligomerów, odszczepiając losowo łańcuchy celulozy, co
prowadzi do wytworzenia nowych końców łańcucha i postępującej degradacji celulozy.
Celobiohydrolazy (CBH: EC 3.2.1.91) to egzoglukanazy atakują końce łańcuchów celulozy,
odcinając rozpuszczalną celobiozę lub glukozę. Egzoglukanazy wykazują cykliczną hydrolizę
tego samego łańcucha, nawet jeśli cząsteczki celobiozy/ glukozy zostały uwolnione
z łańcucha celulozowego. β-glukozydazy (EC 3.2.1.21) katalizują hydrolizę celobiozy
i oligosacharydów do glukozy, co prowadzi do wyeliminowania hamowania cząsteczką
celobiozy (Demirbas 2014). β- glukanaza podlega represji katabolicznej, która jest widoczna
w postaci zahamowania syntezy enzymu i aktywności. Powodem represji katabolicznej βglukanazy jest nagromadzenie się w podłożu łatwo przyswajalnego źródła węgla (Fang i in.
2010). Od kosztów produkcji enzymów uzależniona jest opłacalna produkcja bioetanolu.
Enzymy pochodzenia grzybowego i drożdże fermentacyjne są stosowane do
wytworzenia bioetanolu II generacji. Enzymy wprowadza się do prehydrolizatów biomasy
lignocelulozowej, aby przekształciły polisacharydy ściany komórkowej do cukrów prostych.
Konwersja cukrów prostych do etanolu przebiega z udziałem drożdży fermentacyjnych.
Zastosowanie celulaz grzybowych i β-glukanaz, które atakują łańcuchy celulozowe wpływa
na poprawę wydajności otrzymanych cukrów fermentowalnych (Demirbas 2014). Hydroliza
enzymatyczna celulozy przy pomocy celulazy do glukozy i fermentacja glukozy z udziałem
mikroorganizmów są przedstawione w postaci równań:
(𝐶6 𝐻10 𝑂5 )𝑛 + 𝑛 𝐻2 𝑂 → 𝑛𝐶6 𝐻12 𝑂6
𝐶6 𝐻12 𝑂6 → 2𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2

(2)
(3)

Wyniki badań opublikowane przez Janasa i wsp. (2002) wskazują, że mutanty grzybów
strzępkowych Trichoderma reesei są zdolne do wytwarzania β-glukanaz. Producentami
enzymu 1,3-β-glukanazy są gatunki grzybów: Trichoderma longibrachiatum, T. harzianum
i T. viride.
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Cukry

fermentowalne

są

uwalniane

z

różnych

surowców

skrobiowych

i lignocelulozowych po wprowadzeniu enzymów; m.in. ze zbóż, produktów spożywczych,
a także makulatury, drewna czy słomy (Demirbas 2014). Wydajność przeprowadzonej
hydrolizy enzymatycznej określa się na podstawie zawartości glukozy lub ksylozy
w hydrolizacie tuż po hydrolizie enzymatycznej i porównania zawartości glukanu i ksylanu
w ciałach stałych po obróbce wstępnej (Kumar i in. 2009).
Oporny charakter biomasy lignoceluozowej jest przeszkodą z punktu widzenia
wytwarzania enzymów lignocelulitycznych w skali przemysłowej z biomasy jako podłoża
(Haq i in 2016). Światowy rynek enzymów przemysłowych jest silnie skoncentrowany,
ponieważ 74% z nich jest dzielone przez Novozymes (47%), DuPont (21%) i DSM (6%)
(Mendes i in. 2017).
Wysoki koszt produkcji enzymów celulitycznych i niska wydajność hydrolizy
enzymatycznej są głównymi przeszkodami w komercyjnej produkcji enzymów do
wytwarzania biopaliw. Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie hodowli mieszanej
mikroorganizmów na odpadach lignocelulozowych. Zwiększenie produktywności celulazy
przez grzyby jest możliwe przez zastosowanie jednoczesnej hodowli odpowiednich szczepów
grzybów, tak aby oba badane szczepy wzajemnie się uzupełniały. Na przykład jeden
z gatunków produkuje wysoki poziom egzoglukanazy (Trichoderma spp.), podczas gdy inny
produkuje wysoki poziom β-glukozydazy (Aspergillus spp.). Dopasowanie szczepów jest
decydującym czynnikiem przy stosowaniu ko-kultur i hodowli mieszanych. Szczepy grzybów
mogą wykazywać działanie antagonistyczne względem siebie przez wydzielanie metabolitów
(Singh i in. 2017).

Metody prowadzenia hydrolizy enzymatycznej i fermentacji
Po obróbce wstępnej biomasy lignocelulozowej, hydrolizę enzymatyczną i fermentację
można przeprowadzić oddzielnie lub jednocześnie. Rozdzielność obu procesów nazywana jest
metodą oddzielnej hydrolizy i fermentacji (ang. Separate Hydrolysis and Fermentation, SHF),
z kolei jednoczesne zachodzenie obu reakcji zwane jest procesem równoczesnego scukrzania
i fermentacji (ang. Simultaneous Saccharification and Fermentation, SSF). Modyfikacją
procesu SSF jest tak zwany proces równoczesnego scukrzania i ko-fermentacji (SSCF),
podczas którego następuje fermentacja zarówno glukozy, jak i ksylozy, obecnych w podłożu
(Tomás‐Pejó i in. 2014). Ponadto w metodzie SSF cały proces można prowadzić w jednym
reaktorze, zmniejszając zużycie energii (Szambelan i in. 2018), jednakże nie można zachować
optymalnych temperatur zarówno dla działania enzymów (50 °C), jak i drożdży (30 °C) (Xu
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i in. 2018). Wykorzystanie ksylozy w metodzie SHF będzie występować tylko wtedy, gdy
stężenie glukozy w podłożu jest niskie.
Z kolei, w metodzie SSF, glukoza uwalniana podczas hydrolizy enzymatycznej celulozy
ulega równoczesnej fermentacji. W procesie tym cząsteczki glukozy nie są kumulowane, co
przeciwdziała hamowaniu wykorzystania ksylozy (Rudolf i in 2017). Temperatura
prowadzenia jednoczesnego scukrzania i fermentacji ma wpływ na aktywność celulolityczną
enzymów w hydrolizatach lignocelulozowych. Wykazano, że temperatura 40-50 °C jest
optymalna dla działania celulaz. Prowadzenie procesu SSF w warunkach wysokiej
temperatury wymaga zastosowania termoodpornych ras drożdży, aby osiągnąć wysoki
wskaźnik wydajnościowy (Kotarska i in. 2015).
Ważnym czynnikiem dla zachowania równowagi ekonomicznej i energetycznej
w procesie wytwarzania bioetanolu jest zawartość suchej masy w podłożu (tzw. obciążenie
substratem) na początku etapu hydrolizy enzymatycznej (Jørgensen i in. 2006). Analiza
badanych przez autorów próbek otrzymanych w 96 h upłynniania i scukrzania przy
zastosowaniu dawki enzymu 7 FPU/g s.s. i 40% zawartości suchej masy, wykazała zawartość
glukozy na poziomie 86 g/kg. Proces jednoczesnego scukrzania i fermentacji prowadzono
w próbach zawierających od 2% do 40% (w/w) suchej masy i na podstawie wyników
stwierdzono, że konwersja celulozy i hemicelulozy zmniejszała się niemalże liniowo ze
wzrostem ilości suchej masy w próbach. Z kolei wzrost początkowej suchej masy w próbach
spowodował w efekcie spadek wydajności etanolu. Drożdże Saccharomyces cerevisiae
stosowane w badaniach były zdolne do fermentacji hydrolizatów zawierających do 40%
suchej masy. Po wprowadzeniu do próbki 35% (w/w) suchej masy osiągnięto najwyższe
stężenie etanolu, na poziomie 48 g/kg (Jørgensen i in 2006). W procesie SSF podłoży
o wyższej koncentracji suchej masy obserwowano wzrost stężenia inhibitorów, takich jak
kwas octowy, furfural, 5- hydroksymetylofurfural i produkty degradacji ligniny. Wzrost
zawartości inhibitorów był wyraźnie obserwowany w próbach po obróbce wstępnej
katalizowanej kwasem (Jørgensen i in 2006).
Prehydrolizaty otrzymane w wyniku obróbki wstępnej wykazują wysokie wartości
toksycznych produktów ubocznych dla drożdży. W celu poprawy przebiegu procesu SSF
zasadne jest zastosowanie detoksykacji przed etapem hydrolizy enzymatycznej, np. z użyciem
węgla aktywnego lub wody destylowanej (Demirbas 2014).
Rudolf i wsp. (2017) przeprowadzili proces SSF na podłożach, które stanowiły wytłoki
trzciny cukrowej po obróbce parą. Badacze zaszczepili podłoża rekombinowanym szczepem
drożdży fermentującym pentozy Saccharomyces cerevisiae TMB3400 oraz natywnymi
547

„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
drożdżami Pichia stipitis CBS6054. Proces przeprowadzono z udziałem enzymów
celulolitycznychw podłożach zawierających od 5 lub 7,5% nierozpuszczalnych substancji.
Stwierdzono, że drożdże S. cerevisiae TMB3400 wykorzystały całą glukozę i dużą część
frakcji ksylozy przy 5% obciążeniu substancjami nierozpuszczalnymi i temperaturze 32 °C.
Zauważono, także wpływ pH na aktywność fermentacyjną P. stipitis CBS6054. Przy pH 5,0
stwierdzono brak fermentacji, z kolei przy pH 6,0 wykazano całkowitą konwersję glukozy
i wysoką ksylozy (> 70%) (Rudolf i in. 2017).
Produkcja enzymów na bazie surowców lignocelulozowych
Badano potencjał trzech gatunków grzybów Aspergillus flavus, Trichoderma viride
i Pleurotus ostreatus do produkcji enzymów lignocelulitycznych (celulazy, ksylanazy, lakazy)
z surowych i poddanych alkalicznej obróbce wstępnej (2% NaOH) wytłoków trzciny
cukrowej.

Do

produkcji

enzymów

zastosowano

monokultury

i kultury

mieszane.

Na podstawie wyników wykazano, że najwyższą aktywność celulazy (11 IU/g) i ksylanazy
(180 IU/g) osiągnięto w próbie po obróbce alkalicznej, w której prowadzono jednoczesną
hodowlę grzybów A. flavus i T. viride. Najwyższą aktywność lakazy (10 IU/g) zanotowano
podczas jednoczesnej hodowli P. ostreatus i T. viride, wykorzystując surowe wytłoki trzciny
cukrowej (Singh i in. 2017).
Mikroorganizmy fermentujące hydrolizaty lignocelulozowe
Drożdże

Saccharomyces

cerevisiae

najpowszechniej

stosowane

w

przemyśle

gorzelniczym, nie fermentują ksylozy w odróżnieniu od niektórych naturalnie występujących
drożdży, takich jak; Pichia stipitis i Candida shehatae. Drożdże fermentujące pentozy
wykazują niską tolerancję na inhibitory występujące w hydrolizatach lignocelulozowych nie
poddanych detoksykacji. Ponadto drożdże te wymagają niewielkiej dostawy tlenu dla
przeprowadzenia wydajnej fermentacji ksylozy. Hodowanie drożdży wykazujących zdolność
do konwersji ksylozy w hydrolizatach lignocelulozowych zawierających inhibitory, ma
na celu poprawę tolerancji mikroorganizmów (Rudolf i in. 2017).
Ostatnim etapem otrzymywania bioetanolu jest zatężanie rozcieńczonego roztworu
etanolu prowadzące do wytworzenia bezwodnego etanolu (Haq i in. 2016). Stężenie etanolu
w brzeczce poddanej destylacji wynoszące powyżej 4% (w/w), wpływa na ekonomiczność
procesu (Jørgensen i in. 2006), ponieważ im wyższe uzyskane stężenie etanolu podczas
fermentacji, tym niższe koszty destylacji w celu wydzielenia produktu (Xu i in. 2018).
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3. Podsumowanie
W czasach zmieniających się warunków klimatycznych, pożądane wydaje się ciągłe
poszukiwanie nowych źródeł energii odnawialnej jak bioetanol II generacji. Dostosowywanie
warunków prowadzenia hydrolizy enzymatycznej i fermentacji do wykorzystywanego
surowca lignocelulozowego sprzyja podniesieniu wydajności otrzymanego bioetanolu,
zmniejszając koszty produkcji. Stopień wykorzystania polisacharydów zgromadzonych
w biomasie lignocelulozowej zdecyduje o sukcesie dalszej komercjalizacji wytwarzania
bioetanolu lignocelulozowego.
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Przetwórstwo surowców spożywczych
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Porównanie potencjału sycącego wybranych rodzajów chleba
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Streszczenie
Potencjał sycący żywności traktować należy jako jeden z istotnych wyróżników jej jakości. Przyjęto zatem
założenie, że chleb w zależności od rodzaju mąki oraz stopnia sczerstwienia różni się zdolnością do
wywoływania uczucia sytości. W badaniu uczestniczyło 50 kobiet o prawidłowym BMI.
W badaniu wykorzystano chleb oliwski świeży (I) i czerstwy (II) oraz chleb żytni razowy świeży (III) i czerstwy
(IV). Badane próbki były podawane w postaci zhomogenizowanej, co osiągnięto miksując izokaloryczną (150
kcal) porcję chleba z dodatkiem wody (1:2). Użyta do przygotowania próbki porcja chleba oliwskiego miała
masę 60g, a woda 120 g, zaś chleba żytniego razowego 70g, a woda 140 g.
W celu określenia potencjału sycącego chleba zastosowano metodę, polegającą na określeniu subiektywnie
odczuwanego poziomu sytości na czczo, następnie bezpośrednio po spożyciu izokalorycznej porcji produktu
i dalej co 15 min. przez 1,5 h. Pomiary wykonywano na niestrukturowanej 100 mm skali graficznej.
Wykazano, że skład chleba i stan jego składników, uwarunkowany stopniem świeżości, ma wpływ na
odczuwanie różnic w poziomie sytości i jego zmienności w czasie.
Słowa kluczowe: chleb mieszany, chleb żytni, potencjał sycący

Comparison of the satiating potential of selected types of bread
Summary
The satiating food potential should be treated as one of the significant distinguishing factors of its quality.
Therefore, the assumption was made that bread, depending on the type of flour and the degree of staleness,
differs in its ability to cause a feeling of fullness. The study involved 50 people with a normal BMI.
The study uses fresh “oliwski” bread (I) and stale “oliwski” bread (II) and rye fresh bread (III) and stale rye
bread (IV). The test samples were administered in homogenised form, which was achieved by mixing an
isocaloric (150 kcal) portion of bread with the addition of water (1: 2). The portion of “oliwski” bread used for
the preparation of the sample had a weight of 60g and water 120g, while rye bread 70g and water 140g.
In order to determine the satiety potential of the bread, the method was used, which consisted in determining the
subjectively felt level of fasting satiety, then immediately after consumption of the isocaloric product portion and
then every 15 minutes for 1.5 hours. The measurements were made on an unstructured 100 mm graphic scale.
It has been shown that the composition of bread and the condition of its components, conditioned by the degree
of freshness, have an impact on the perception of differences in the level of satiety and its variability over time.
Keywords: mixed bread, rye bread, satiating potential

1. Wstęp
Choroby cywilizacyjne stanowią poważny problem zarówno zdrowotny, ekonomiczny
jak i społeczny XXI wieku. Nadwaga i otyłość oraz choroby będące ich powikłaniami stały
się powszechne (Jarosz 2015). Pomimo rozwijającej się wiedzy, dotyczącej uwarunkowań
występowania otyłości, zauważa wzrost zachorowalności na tę przypadłość, szczególnie w
krajach rozwiniętych wśród młodych ludzi (Tatoń i in. 2006; Jarosz 2015). Nie ma
wątpliwości, że otyłość stała się jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób współczesnego
świata. Do takiego stanu rzeczy przyczyniła się nadprodukcja żywności o wysokim stopniu
smakowitości, o wysokiej wartości energetycznej i nieadekwatnie niskiej wartości odżywczej,
charakteryzująca się jednocześnie wysokim stopniem przetworzenia. Do niekorzystnych
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zjawisk sprzyjających dostępności żywności niskiej jakości zaliczyć można gwałtowny postęp
technologiczny, nadprodukcję żywności wysoko przetworzonej oraz bardzo dynamiczny styl
życia, skłaniający do korzystania z żywności wygodnej. Jednocześnie coraz więcej ludzi
dostrzega negatywne konsekwencje zdrowotne spożywania żywności wygodnej i coraz
częściej również zaczyna korzystać z tzw. żywności funkcjonalnej, której walory mogą
dotyczyć różnych wymiarów jakości żywności, w tym także potencjału sycącego,
pozwalającego na szybkie i długotrwałe osiąganie stanu sytości, sprzyjającego ograniczaniu
nadmiernego spożycia żywności. Badania naukowe dowodzą, że nawet umiarkowana
redukcja otyłości sprzyja poprawie zdrowia (Świderski 2003).
Zaburzenia w odczuwaniu głodu i sytości stanowią jedną z najczęstszych przyczyn
nadmiernego wzrostu masy ciała. Głód jest jednym z najsilniejszych bodźców odczuwanych
przez człowieka, którego występowanie prowadzi do poszukiwania i pobierania pożywienia o
różnej jakości i w różnej ilości. Człowiek przy wyborze żywności kieruje się tym co lubi, w
konsekwencji czego najczęściej właśnie to wybiera i kupuje, ostatecznie konsumując. O
wzajemnych relacjach pomiędzy głodem i sytością decydują następujące sygnały:
metaboliczne, motoryczne i termiczne (Gawęcki i Hryniewiecki 2008). Sygnały te mają
znaczący wpływ na odczuwanie głodu lub sytości oraz bezpośrednio wpływają na ilość
spożywanego pokarmu, choć do dzisiaj nie ustalono dokładnie, w jaki sposób mózg reaguje
na poszczególne z nich (Bellisle i Blundell 2013).
Spożycie żywności zapewnia jednak uczucie sytości warunkujące zakończenie
procesu poszukiwania i spożywania żywności. Sytość pojawia się wraz z zaspokojeniem
głodu. Czas jaki mija od spożycia pokarmu do wystąpienia uczucia sytości jest uzależniony
przede wszystkim od składu, stanu oraz ilości spożywanego pożywienia (Ocieczek
i Skotnicka 2014; Skotnicka i Ocieczek 2014; Skotnicka i Ocieczek 2016a; Skotnicka
i Ocieczek 2016b, Skotnicka i Ocieczek 2017).
Apetyt z kolei jest stymulowany uczuciem głodu oraz hamowany uczuciem sytości.
Apetyt i głód nie są pojęciami tożsamymi, nie trzeba bowiem być głodnym, żeby mieć na coś
apetyt i odwrotnie. Apetyt odpowiada za chęć spożycia określonego produktu.
Biorąc pod uwagę fakt, że jedynym sposobem eliminacji wywołującego dyskomfort
uczucia głodu jest spożycie pokarmu, ważne jest aby spożywać produkty, które zapewnią
szybką indukcję sytości cechującą się znaczną jej stabilnością w czasie (Heisler i Lam 2017;
Panda 2017).
Dążąc do skutecznego zapobiegania epidemii otyłości poszukuje się żywności o
wysokiej wartości sycącej, wyrażającej się w szybkim indukowaniu uczucia sytości, które
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utrzymywałoby się odpowiednio długo. Jednocześnie żywność o wysokiej wartości sycącej
nie powinna charakteryzować się wysoką gęstością energetyczną.
Celem pracy było ustalenie, czy rodzaj chleba postrzegany jako wypadkowa jego
składu chemicznego, uwarunkowanego rodzajem zastosowanej mąki oraz stanu składników,
uwarunkowanego czasem przechowywania po wypieku ma różnicujący wpływ na
indukowanie i utrzymywanie uczucia sytości. Dla osiągnięcia celu sformułowano hipotezę
zakładającą, że rodzaj chleba ma wpływ na wywoływanie i utrzymywanie się uczucia sytości.
2. Materiał i metody
W badaniu uczestniczyło 50 zdrowych kobiet, o dobrym stanie odżywienia, nie
przyjmujących żadnych leków i suplementów oraz nie stosujących specjalnej diety, których
BMI wynosiło od 19,5-24 kg/m2. Wszystkie uczestniczki podpisały dobrowolnie zgodę na
badania.
W badaniu wykorzystano dwa produkty powszechnego spożycia z grupy
asortymentowej pieczywo: chleb oliwski oraz chleb żytni razowy. Charakterystykę badanych
produktów uwzględniającą typową dla nich zawartość podstawowych składników
odżywczych przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wartość odżywcza badanych rodzajów chleba

Parametry

Chleb oliwski

Chleb razowy żytni

kaloryczność

150,6 /630 KJ

149,1 /149,1 KJ

woda

21,06

27,44

białko

4,20

4,13

tłuszcz

0,90

1,19

węglowodany

32,88

35,84

sacharoza

0,6

1,12

skrobia

29,52

26,04

błonnik pokarmowy

1,98

5,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Tabel składu i wartości odżywczej żywności” Kunachowicz H.,
Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Oba rodzaje chleba były spożywane przez każdą osobę w postaci świeżej i czerstwej,
co powodowało, że badany materiał został zróżnicowany na cztery warianty doświadczalne
(I-oliwski świeży; II-oliwski czerstwy; III-żytni razowy świeży i IV-żytni razowy czerstwy).
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Każdorazowo badany produkt był podawany w porcji o zbliżonych właściwościach
fizycznych, co osiągnięte zostało poprzez zmiksowanie izokalorycznej porcji chleba z
dodatkiem wody w proporcji 1:2. Użyta do przygotowania próbki porcja chleba oliwskiego
miała masę 60g, a użyta woda objętość 120 ml, zaś chleba żytniego razowego 70g, a użyta
woda 140ml. Produkty podawane były w izokalorycznych porcjach wynoszących 150 kcal
(628KJ).
W celu określenia potencjału sycącego badanych produktów zastosowano metodę
wzorowaną na metodzie opisanej przez Holt (1995). Osoby badane zaznaczały, przed
spożyciem produktu oraz co 15 minut po jego spożyciu przez 1,5 godziny, stan swojej
subiektywnie postrzeganej sytości. Wyniki zaznaczano na niestrukturowanej 100 mm skali
graficznej, na której brzegach znajdowały się oznaczenia słabo syty i bardzo syty. Następnie
obliczono średnie wartości subiektywnie odczuwanego uczucia sytości i przedstawiono je na
wykresach.

3. Wyniki
Chleb żytni razowy zawiera więcej wody niż chleb oliwski (tab. 1), a produkty o dużej
zawartości wody cechują się dużą masą i objętością oraz małą gęstością energetyczną. Tym
samym produkty o wyższej zawartości wody potencjalnie mogą łatwiej wywoływać uczucie
sytości w organizmie, przynajmniej w początkowym okresie po spożyciu.
Kolejną istotną różnicą w składzie obu chlebów jest zawartość błonnika
pokarmowego, którego udział w chlebie oliwskim stanowił 1,98g/100g, zaś w żytnim
razowym 5,88g/100g, co mogło mieć znaczący wpływ na różnicowanie zdolności do
wywoływania uczucia sytości. Błonnik zwiększa bowiem objętość posiłków, ale nie jest w
pełni trawiony przez organizm, tym samym dostarcza mniej energii niż węglowodany, białko
czy tłuszcz. Błonnik również spowalnia proces trawienia, przez co ułatwia utrzymanie
uczucia sytości (Tucker, Thomas 2009; Clark, Slavin 2013; Adam i in. 2015; Kristensen,
Jensen 2011; Fiszman, Varela 2013).
Oceniane próbki różniły się także zawartością węglowodanów, która w chlebie
oliwskim wynosiła 32,88g/100g produktu zaś w razowym żytnim 35,84g/100g produktu. W
chlebie żytnim razowym dominują węglowodany złożone, odporne na szybkie trawienie,
które w konsekwencji są w diecie pożądane. Ich obecność powoduje, że trawienie, a w
konsekwencji poziom cukrów prostych, podnosi się powoli, a jednocześnie przez długi czas
utrzymuje się na wyrównanym poziomie. Skutkiem tego może być stabilizacja poziomu
jednego z czynników decydujących o uczuciu sytości, jakim jest właściwy poziom glukozy
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we krwi, to zaś przyczyniać się może do nieindukowania w długim czasie sygnału o potrzebie
zaspokojeniu głodu (Poppitt 2013; Rebello i in. 2013).
Jednocześnie w chlebie oliwskim znajduje się większa zawartość skrobi niż w
pieczywie żytnim razowym, w związku z czym można przypuszczać, iż chleb oliwski
charakteryzować się będzie niższym indeksem sytości, niż chleb razowy żytni.
Na wykresach (1, 2, 3, 4) przedstawiono średnie wartości subiektywnego postrzegania
uczucia sytości przed i po spożyciu izokalorycznej (150 kcal) porcji uwodnionego
i poddanego homogenizacji świeżego chleba oliwskiego (OŚ), czerstwego chleba oliwskiego
(OC), świeżego chleba żytniego razowego (RŻŚ) oraz czerstwego chleba żytniego razowego
(RŻC).
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Rys. 1. Średnie wartości odczucia sytości wywołanego spożyciem izokalorycznej (150 kcal) porcji świeżego
chleba oliwskiego (OŚ)

Pierwszym etapem badań było określenie uczucia sytości odczuwanego przed
przystąpieniem do spożycia próbki świeżego chleba oliwskiego (OŚ). Uzyskane wyniki
wykazały, że przeciętna dla badanej grupy kobiet wartość sytości odczuwanej na czczo
wynosiła 5,25. Po spożyciu zhomogenizowanej z dodatkiem wody porcji chleba oliwskiego
świeżego odnotowano wzrost średniej wartości uczucia sytości, które utrzymywało się na
wyrównanym poziomie przez 30 minut od spożycia. Po upływie 45 minut od spożycia
odnotowano powolny spadek średniego poziomu uczucia sytości. Po 90 minutach badania
średnia wartość uczucia sytości odczuwanego wśród badanych osób wynosiła 5,5 co
wskazywało na osiągnięcie stanu sytości charakterystycznego dla początku badania.
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W celu oszacowania powierzchni pola pod wykresem (rys. 1), które opisuje potencjał
sycący badanego produktu wyznaczono równanie wielomianowe stopnia szóstego wraz z
wartością statystyki R2. Wyznaczając wartość całki oznaczonej od 0 do 6 obliczono, że
wartość potencjału sycącego dla świeżego chleba oliwskiego wynosiła 47,22.
Analogiczną

obserwację

zmian

stanu

odczuwania

sytości

po

spożyciu

przeprowadzono na próbce chleba oliwskiego czerstwego (OC). Przed przystąpieniem do
spożycia badanej próbki chleba oszacowano przeciętną dla badanej grupy kobiet wartość
uczucia sytości, która wynosiła 5,4. Po spożyciu zhomogenizowanej z dodatkiem wody porcji
chleba oliwskiego czerstwego odnotowano, podobnie jak po spożyciu próbki chleba
świeżego, wzrost średniej wartości uczucia sytości, który utrzymywał się przez 30 minut od
spożycia. Po upływie 45 minut od spożycia zanotowano powolny spadek średniej wartości
uczucia sytości. Po 90 minutach średnia wartość odczuwanej sytości w grupie badanych osób
uzyskała taki sam poziom jak przed badaniem.
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Rys. 2. Średnie wartości odczucia sytości wywołanego spożyciem izokalorycznej (150 kcal) porcji czerstwego
chleba oliwskiego (OC)

W celu oszacowania powierzchni pola pod wykresem (rys. 2), będącej opisem
potencjału sycącego badanego produktu wyznaczono odpowiednie równanie oraz wartość
statystyki R2. Stwierdzono, że wartość potencjału sycącego czerstwego chleba oliwskiego
wynosiła 46,05.
Obserwację zmian uczucia sytości prowadzono również w odniesieniu do
zhomogenizowanych

próbek

świeżego

chleba

żytniego

razowego

(RZŚ).

Przed

przystąpieniem do doświadczenia ustalono, że przeciętna wartość subiektywnie odczuwanego
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poziomu sytości w badanej grupie kobiet wynosiła 4,8. Po spożyciu zhomogenizowanej porcji
chleba żytniego razowego świeżego odnotowano systematyczny wzrost uczucia sytości, który
utrzymywał się przez 75 minut od spożycia. Maksymalna średnia wartość subiektywnego
uczucia sytości wynosiła 9,4. Dopiero po upływie 75 minut od spożycia zanotowano powolny
spadek przeciętnej wartości uczucia sytości. Jednocześnie w odróżnieniu od obu badanych
próbek chleba oliwskiego (OŚ, OC) po 90 minutach od spożycia przeciętny dla badanej grupy
osób poziom odczuwanej sytości nadal przyjmował wyższą wartość (8,4) niż zarejestrowany
na czczo przed badaniem. Fakt ten wskazywać może na wyższą zdolność chleba razowego
żytniego do indukowania i utrzymywania uczucia sytości w organizmie człowieka, a zatem na
wyższy potencjał sycący chleba żytniego razowego w porównaniu do chleba oliwskiego.
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Rys. 3. Średnie wartości odczucia sytości wywołanego spożyciem izokalorycznej (150 kcal) porcji świeżego
chleba razowego żytniego (RŻŚ)

W celu oszacowania powierzchni pola pod wykresem (rys. 3), przeprowadzono
analogiczną procedurę obliczeniową, która pozwoliła stwierdzić, że wartość potencjału
sycącego świeżego chleba razowego żytniego wynosiła 53,47.
Badanie zmian przeciętnego poziomu odczuwania sytości po spożyciu prowadzono
również na próbce czerstwego razowego chleba żytniego (RŻC). Analogicznie do
wcześniejszych badań przed doświadczeniem właściwym, grupa badanych 50 osób określiła
swój

subiektywnie

postrzegany

poziom

uczucia

sytości

na

4,8.

Po

spożyciu

zhomogenizowanej porcji chleba żytniego razowego czerstwego odnotowano wzrost uczucia
sytości, który utrzymywał się przez 30 minut od spożycia. Maksymalna średnia wartość
uczucia sytości wynosiła 9,6. Po upływie 30 minut od spożycia zanotowano powolny spadek
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uczucia sytości. Jednakże w odróżnieniu od obu badanych próbek chleba oliwskiego (OŚ,
OC) po 90 minutach od spożycia chleba żytniego razowego czerstwego grupa badanych
kobiet odczuwała nadal wyższy (6,4) poziom uczucia sytości niż zarejestrowany przed
przystąpieniem do badania. Jednocześnie w porównaniu do wyników uzyskanych z badania
próbek chleba razowego żytniego świeżego, po 90 minutach od spożycia probantki
odczuwały nieco niższy poziom uczucia sytości. Fakt ten wskazywać może na niższą
zdolność chleba czerstwego razowego żytniego do utrzymywania uczucia sytości w
organizmie człowieka.
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Rys. 4. Średnie wartości odczucia sytości wywołanego spożyciem izokalorycznej (150 kcal) porcji czerstwego
chleba razowego żytniego (RŻC)

W celu oszacowania wartość potencjału sycącego czerstwego chleba razowego
żytniego wyznaczono powierzchnię pola pod wykresem 4, która wynosiła 50,24.

4. Dyskusja
Od lat naukowcy zajmują się badaniem zjawisk decydujących o pojawianiu się
i stabilności uczucia sytości (Heisler, Lam 2017). Ustalono, że wiele różnych czynników
decyduje o uczuciu sytości (Poppitt 2013, Fiszman i Varela 2013, Kristensen i Jensen 2011,
Adam i in. 2015, Clark i Slavin 2013, Tucker i Thomas 2009, Rebello i in. 2013), w tym także
indywidualne różnice w poziomach parametrów endokrynologicznych (Panda 2017). Jednym
jednak z najważniejszych jest rodzaj spożywanej żywności. Niektóre produkty wypełniają
żołądek szybciej i / lub pozostają w nim dłużej, tym samym wydatnie wydłużając odczuwanie
sytości.
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Jedno z najbardziej szczegółowych badań, które poświęcone zostały badaniu głodu
i sytości zostało przeprowadzone przez Holt i in. (1995). W badaniu tym, ustalono, że
odczuwanie sytości jest najsilniej powiązane z masą spożytego pokarmu. Produkty, które
charakteryzują się większą masą przy takiej samej kaloryczności, lepiej zaspokajają głód,
niezależnie od ilości kalorii, jakich dostarczają. Jednocześnie wykazano, że większe ilości
niektórych składników odżywczych takich, jak białko i błonnik pokarmowy, również
poprawiają uczucie sytości (Fiszman i Varela 2013, Kristensen i Jensen 2011, Adam i in.
2015, Clark i Slavin2013, Tucker i Thomas 2009).
Z analizy zebranych danych wynika, że najlepszymi właściwościami sycącymi
charakteryzował się chleb razowy żytni świeży, a w następnej kolejności chleb razowy żytni
czerstwy. Natomiast chleb oliwski, zarówno czerstwy jak i świeży, okazały się mniej sycące
i po 45 minutach badania poziom odczuwanej sytości zaczął się wyraźnie obniżać. W celu
lepszego poznania przyczyn, dla których chleb razowy żytni okazał się bardziej sycący niż
oliwski należałoby dokonać pogłębionej analizy danych opisujących zdolność sycącą
poszczególnych próbek chleba oraz udział poszczególnych składników chleba, jak również
charakterystykę ich stanu fizycznego uwarunkowanego procesem czerstwienia.
Jednocześnie podkreślić należy, że gęstość kaloryczna jako jedyny czynnik zdolności
pokarmów a wywoływania uczucia sytości, nie jest wystarczający. Dlatego nadal trwają prace
nad poszukiwaniem innych parametrów oraz ich wzajemnych powiązań, które pozwoliłyby
przewidywać zdolność sycącą pokarmów i w sposób świadomy wybierać te, które w
określonej sytuacji będą najbardziej wskazane dla osiągnięcia zamierzonego efektu tj.
redukcji masy ciała bez towarzyszącego mu zazwyczaj ciągłego uczucia głodu.

5. Wnioski
Przeprowadzone badanie stało się podstawą do stwierdzenia, że skład chleba ma
wpływ na występowanie uczucia sytości oraz ma związek z oszacowanymi wartościami
potencjału sycącego, co pozwala przypuszczać, że konsument powinien sięgać po produkty o
wysokich wartościach tego potencjału.
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Summary
The article deals with the scientific justification about the use of herbal supplements in the cheese production
technology with the cheddarization of the cheese mass. The influence of mineral substances and vitamins, which
are included to the herbal supplements, on the cheese quality during the storage is studied. Basing on the results
obtained, it was proved that the adding of dietary supplements improves a storage duration, high organoleptic to
characteristics due to slowing the denaturation-coagulation processes of cheese proteins if the phenolic
compounds and bioflavonoids of plant material are present.
Keywords: cheese, milk, cheddarization, thermal processing, herbal supplements, elamin, C-vitamin
supplement.

Zmiany jakości nowego typu sera cheddar podczas przechowywania
Streszczenie
Badania poświęcono naukowemu uzasadnieniu celowości stosowania roślinnych dodatków w technologii wytwarzania
serów z masy twarogowej. Zbadano wpływ substancji mineralnych i witamin, wchodzących w skład dodatków roślinnych,
na jakość serów podczas przechowywania. Na podstawie zdobytych wyników, udowodniono, że dietetyczne dodatki
sprzyjają długotrwałemu zachowaniu świeżości i wysokim parametrom organoleptycznym spowodowanym
spowolnieniem procesów denaturacji-koagulacji białek serowych w obecności związków fenolowych i bioflawonoidów z
materiału roślinnego.
Słowa kluczowe: ser, mleko, cheddaryzacja, obróbka termiczna, suplementy ziołowe, elamina, suplement witaminy C.

1. Introduction
Constant development of society, globalization of social and economic processes in a state,
changing environmental conditions require a new modern approach to the formation of the
commodity market, the development and functioning of a new generation of food products that
respond the present realities. Considering the issues of balanced nutrition and the human body
protection from the adverse effects of the environment, a great attention is paid to dairy products
production, among which a special place is given to cheeses due to their high nutritional value and
easy digestibility. Cheese is a powerful source of nutritionally important nutrients that are formed as a
result of special changes in the components of milk. A successful combination of amino acids in it,
high calcium content and a wide range of trace elements, a pleasant taste "bouquet", with no doubts –
make it the leader among the range of dairy products [1-4].
Improving the quality of cheese is an urgent problem of cheese production. An effective tool
for solving this problem is the development of new generation of foods that contain in their
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composition biologically active substances that can neutralize the effect of ecotoxins and remove
them from the human body [1,2,6].
Therefore, the course of microbiological and biochemical processes during the storage of
cheddar cheese under the influence of dietary supplements, without the deterioration of their
qualitative characteristics and commodity evaluation, is relevant and has a scientific and practical
interest in examining the formation and development of these products range of Ukrainian origin.
Commodity turnover is the process of bringing goods from producers to consumers
(transportation, storage, inventory support, work with sales channels, receipt of shipment,
organization of sales, administrative costs and costs for processing orders). The purpose of an
effective process of commodity turnover is to maintain a guaranteed level of product quality.
The aim of the article. Based on the information above, the aim of our study is to investigate
the effect of dietary supplements on the qualitative characteristics of a new cheddar cheese during its
storage.

2. Materials and methods
Among a wide range of biologically active additives, we chose the elamin (a sea brown algae
additive) and a C-vitamin supplement (made out of Bulgarian red pepper). Long-term studies of a
number of scientists have proved the feasibility of using seafood, including algae, as a raw material
for the manufacturing of various food products [5-9].
Providing and improving of products quality is an extremely topical issue. Therefore, it was
advisable to investigate the quality of cheeses with elamin and C-vitamin supplement, and compare
their quality characteristics with those control samples manufactured at the Savranskiy Maslozavod
OJSC in Odesa Region using traditional technology [5,6,9].
Investigation of the quality of new cheeses was carried out in the process of commodity
turnover, the main stage of which was storage. Cheeses were stored at different temperature regimes
(-4 up to 0) ºС and (0 up to +6) ºС at the 85±5% relative humidity. During the storage some physical,
physico-chemical and biochemical processes took place, which lead to changes in organoleptic
indicators of quality of cheddar cheese.

3. Results and discussion
The main research material with a full justification of the scientific results obtained.
Organoleptic evaluation is an integral criterion that reflects the influence of all investigated factors,
which, to a greater or lesser extent, affect the taste, smell, consistency, appearance and color of the
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product. Changes in the organoleptic parameters of investigated samples in the process of storage are
shown in Table 1.
Table 1. Organoleptic indicators of cheddar cheese when stored at a temperature
Storage duration, days
(from -4 to 0) ºС
Indicator

Control

(from 0 to +6 ) ºС
Experimental

Control

Experimental

90

120

90

120

60

90

60

90

Taste and smell

40

10

44

20

40

15

44

13

Consistency

20

10

24

15

20

11

25

12

Color

4

5

5

5

4

4

5

5

Cheese pattern

9

10

10

10

10

10

10

10

External interior 10

5

10

5

10

5

10

5

Packaging

5

5

5

5

5

5

5

5

Total score

88

45

98

60

98

40

98

50

The investigated cheeses were characterized by a plastic, good elastic consistency; pure taste
typical for cheddar cheeses; experimental cheese had a well-defined flavor of additives used. At the
beginning of the storage, they observed the improvement of organoleptic parameters, which is due to
the period of ripening of cheeses. After a long period of storage, the level of qualitative indicators is
reduced.
At the end of the cheese storage, there was a tendency to the deterioration of the taste, smell,
consistency in both control and experimental cheese samples. The taste and smell of the product have
lost their saturation and expressiveness, there have been signs of an impure taste, in some cases –
slightly bitter. The consistency has become more dense, and in the experimental cheese – even
resinous.
The most noticeable changes occurred in control cheese samples. At the end of the storage at
a temperature from 0 to +6 ºС, the total score decreased by 48.8%, whereas in the experimental
cheese – by 38.7%, compared to the beginning. Instead, changes in the taste and smell of similar
products stored at a temperature of (-4 to 0) ºС during this period were less pronounced due to the
lower intensity of chemical and biological processes in the protein and lipid fractions of those cheeses
under study.
In control and experimental cheese, a significant deterioration in taste and the appearance of
non-characteristic flavors were observed after in 90 days of storage at (-4 to 0) ºC, and after 60 days
at a temperature of (0 to +6) ºC.
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The nature of changes in the organoleptic parameters of the investigated cheeses, which were
stored at low temperature regimes, is similar to that observed in investigated cheeses stored at higher
temperatures. The difference is that the signs of damage appearance was much slower in conditions
of minus temperature.
Therefore, the use of dietary supplements contributes to a long-term products storage, high
organoleptic characteristics due to slowing the denaturation-coagulation processes of cheese proteins
if the phenolic compounds and bioflavonoids of plant material are present.
After the storage, the chemical state changes: a partial denaturation of proteins and their "aging" is
observed.
The quality and consistency of the nutritional properties of food products are mainly due to
the nature and intensity of the physical and chemical processes occurring in them. To characterize the
changes in the quality of the cheese developed, we used the following general physical and chemical
parameters as the mass fraction of moisture and active acidity. Considering the data in Table 2, there
were no significant differences in these indicators, which could significantly exclude control or
experimental cheese during the storage.
During the storage period, we have not observed significant losses of moisture in both control
and experimental cheese, which is explained by the vacuum packaging in the polyvinyl chloride film,
indicating higher moisture retention capabilities of this type of packaging.
Moreover, the loss of moisture in the experimental samples of cheese began 30 days later
than in the control cheese, which is explained by the use of elamin as a stabilizer, which has a high
water bind and moisture retaining ability.
There are significantly lower moisture losses in control and experimental samples when
stored in low temperatures (-4 to 0) ºС. The greatest changes in moisture content are observed during
the storage of control cheese samples.
Comparing the quantitative moisture losses in cheeses studied, which were stored at different
temperature regimes, one can conclude that during the storage of products in low temperatures, the
processes of moisture loss are slowed down by 3% on average.
Investigation of changes in the active acidity (pH) of these samples of cheese showed, that its value
during the storage of products is slightly increasing, and the rate of increase depends on the storage
temperature. These changes occurred much more intense at positive temperatures, which is explained
by the accumulation of alkaline nature products in cheeses. The results obtained about the reduction
of the active acidity show the deamination reaction, which results in the formation of alkaline nature
products.
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Due to the fact that one of the main components of cheeses is protein, which during the
storage can be subjected to hydrolytic decomposition with the formation of more simple compounds
(albumomas, peptones, polypeptides, dipeptides and free amino acids), we carried out our research
on changes in nitrogenous substances of the new cheese during the storage. During the storage of
cheeses, the amount of total soluble nitrogen changed significantly. This process was more
intensive at the beginning of the storage: in control cheese it increased by 45.5%, and in the
experimental cheese – only by 14.56%, compared to the initial amount. This is due to the
partial continuation of the biochemical processes underlying the maturing of cheeses, in
particular with shallow hydrolysis, peptization of protein substances, as well as their
redistribution. At the end of the storage, the accumulation of total soluble nitrogen is
significantly halted.

Table 2. Physical and chemical indicators of cheddar cheese during the storage
Before
the

Storage duration, days
(from -4 to 0) ºС
(from 0 to 6 ºС)

storage

90

43,0

43,0

Active acidity, рН

5,4

Total nitrogen content,%

Indicator

120

60

90

41,8

42,0

40,7

5,60

6,10

5,55

5,80

3,56

3,60

4,0

3,50

3,20

Total soluble nitrogen,%

1,10

1,30

2,10

1,60

1,80

Non-protein nitrogen,%

0,13

0,55

1,0

0,50

1,5

45,4

45,4

45,2

45,4

45,0

Active acidity, рН

5,36

5,47

5,62

5,40

5,57

Total nitrogen content,%

3,57

3,58

3,65

3,70

3,75

Total soluble nitrogen,%

1,03

1,15

1,35

1,18

1,22

Non-protein nitrogen,%

0,48

0,75

0,90

0,53

0,85

Control
Mass

fraction

of

moisture,%

Experimental
Mass

fraction

moisture,%

of

Along with this, the ratio of non-protein nitrogen changes during the storage. In the
experimental cheese, its content was increased in 1.6 times, while in control cheeses – in 3.8
times, compared with the initial content, indicating an intense hydrolytic decomposition of the
protein fraction. In control cheese produced by traditional technology, the hydrolysis of
proteins is more noticeable in comparison with the experimental cheese, which is well
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observed when storing the products in both temperature regimes. This can be explained by the
differences in prescription composition, in particular, the enrichment of experimental cheese
with dietary supplements.
The results of the conducted research showed that when cheese is stored at negative
temperatures, the processes of decomposition of proteins are less intense, which is explained
by the slow biochemical processes ongoing in these conditions. So the amount of non-protein
nitrogen in the control and experimental samples, stored at temperature (-4 to 0) ºС was on
average by 20% and 25% lower than their content in similar products that were stored at
temperatures (0 to + 6) ºС. However, the destructive changes in proteins occur less intensively
in cheeses with dietary supplements, compared with control samples manufactured using
traditional technology.
Thus, the results of our study on the influence of storage temperature regimes of
cheddar cheese on the change of nitrogenous substances show that the total amount of
nitrogen during the storage of cheeses is almost unchanged. The accumulation of non-protein
nitrogen is more intensive during the storage period, which evidence about the hydrolytic
processes in the protein fraction. Application in technology of the new cheese production of a
complex additive (elamin+C-vitamin supplement), combined with low storage temperature,
can slow down the processes of decomposition of the protein component of cheese.
For cheddar cheese, the technological process of production, which involves the use of heat
treatment, is characterized by the low level of vital microflora, so the change in
microbiological parameters during the storage should not be a significant risk factor for
consumer safety. However, the microbiological state of the finished cheeses depends on the
amount of microorganisms in the cheese mass after the heat treatment, the type of packaging,
the conditions and the terms of storage. A guarantee of the absence of a risk of microbial
contamination is the interference to microbial contamination and strict adherence to storage
regimes. The results of the research are shown in the Table 3.
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Table 3. Microbiological indicators of cheddar cheese during the storage
Before

Indicator

the

storage

Storage duration, days
(-4 to 0 )ºС

(0 to 6 )ºС

90

120

60

90

14·102

8·102

14·102 10·102

Control
Quantity
aerobic

of

mesophilic

microorganisms

(QMAFAnM),

15·102

CU/g in 1 cm3
Escherichia

coli

group

bacteria (CGB), coliform в Not allowed
0,01 g
Pathogenic

Not
found

Not found

organisms,

including the Salmonella, in Not allowed Not found Not found
25 g
Staph. Aureus in 1,0 g

Not
found

Not
found

Not found

Not found

500

<100

<100

<100

<100

18·102

9·102

5·102

9·102

5·102

Experimenmtal
Quantity
aerobic

of

mesophilic

microorganisms

(QMAFAnM),
CU/g in 1 cm3
Escherichia

coli

group

bacteria (CGB), coliform в Not allowed Not found Not found
0,01 g
Pathogenic

organisms,

including the Salmonella, in Not allowed Not found Not found
25 g
Staph. Aureus in 1,0 g

500

<100

<100

Not
found

Not
found
<100

Not found

Not found

<100

We evaluated the microbiological state of the new cheese and those changes occurring
during the storage by determining the total quantity of mesophilic aerobic and optional
anaerobic microorganisms (QMAFAnM), the number of Escherichia coli group bacteria
(CGB), as well as the presence of pathogenic organisms, including the Salmonella.
During the whole period of storage in new cheeses, no pathogenic microorganisms were
found, including Salmonella in 25 g, as well as bacteria of the E. coli group in 0.01 g of cheese.
The initial quantitative composition of the microflora of the control cheese was slightly
higher than the one in the experimental cheese, which can be explained by the bactericidal action of
the supplements added to its composition.
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The storage of cheese in conditions of negative temperatures contributed to a more intense
decrease in the total number of microorganisms. At the end of the storage at (-4 ° to 0) ºС (90 days),
the total number of microorganisms in the experimental cheese was lower in 1.2 times, or by 11%,
comparing to a similar sample, which was stored at a temperature of (0 to 6) ºС (60 days).
The use of elamin and C-vitamin supplements in the technology of new cheese production
does not have a negative effect, and somewhat reduces the amount of mesophilic aerobic and
optional anaerobic microorganisms of experimental cheddar cheese.

4. Conclusions
The introduction of dietary supplements contributes to a long-term storage, high organoleptic
characteristics due to slowing down the denaturation-coagulation processes of cheese proteins if the
phenolic compounds and bioflavonoids of plant material are present.
During the storage period, we observe slight losses of moisture in both control and
experimental cheese samples. The loss of moisture in the experimental samples of cheese
began 30 days later comparing to the control cheese, which is explained by the use of elamin
as a stabilizer, which has a high water bind and moisture retaining ability.
The use of a new dietary supplement (elamin+C-vitamin supplement) in the
technology of new cheese production, combined with low storage temperature, can slow
down the process of decomposition of the protein component of cheese.
The use of elamin and C-vitamin supplements in the technology of the new cheese
production does not have a negative effect, and even somewhat reduces the amount of
mesophilic aerobic and optional anaerobic microorganisms of the experimental cheddar
cheese.
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Streszczenie
Jagoda Acai jest bogatym źródłem składników bioaktywnych. Niestety, świeże owoce Acai spożywać można
tylko w miejscu zbioru, ponieważ są one bardzo nietrwałe. W innych częściach świta, owoce te konsumowane są
pod postacią suszonego proszku, tabletek, zamrożonej pulpy oraz liofilizatu. Na rynku dostępne są liofilizaty
wyprodukowane z różnej ilości świeżych jagód Acai.
Celem badań było porównanie zawartości składników bioaktywnych w liofilizatach oraz weryfikacja H0
zakładającej, że ilość kilogramów jagód Acai użytych do wytworzenia liofilizatów nie różnicuje istotnie
statystycznie ich właściwości antyoksydacyjnych.
Materiał badawczy stanowiły liofilizaty z jagód Acai, występujące w dwóch stężeniach: 4:1 i 20:1.
W liofilizatach oznaczono zawartość: barwników antocyjanowych metodą Fuleki’ego i Francis’a, witaminy C
według PN-A-04019:1998, polifenoli metodą Folina – Ciocialteu oraz zdolność do redukcji wolnych rodników
z wykorzystaniem stabilnego rodnika DPPH. Istotność różnic w zawartości poszczególnych składników
bioaktywnych oceniono za pomocą testu t-Tukey’a.
Uzyskane wyniki wykazały, że wyższą zawartością składników bioaktywnych charakteryzowało się Acai
liofilizowane 20:1. Stwierdzone różnice oceniono jako statystycznie istotne co stanowiło podstawę do
odrzucenia H0.
Słowa kluczowe: liofilizowane jagody Acai, właściwości antyoksydacyjne, polifenole

Antioxidant properties of freeze-dried acai berry
Summary
Acai berry is a rich source of bioactive components. Unfortunately, fresh Acai fruit can be consumed only at the
place of harvest, because they are very unstable. In other parts of the dawn, these fruits are consumed in the form
of dried powder, tablets, frozen pulp and lyophilisate. Freeze-dried fruit from different amounts of fresh Acai
berries are available on the market.
The aim of the study was to compare the content of bioactive components in lyophilisates and verification of H0
assuming that the amount of kilograms of Acai berries used to produce lyophilisates does not significantly
differentiate their antioxidant properties.
The research material consisted of freeze-dried Acai berries, present in two concentrations: 4: 1 and 20: 1.
The content of: anthocyanin pigments by Fuleki and Francis method, vitamin C according to PN-A-04019: 1998,
polyphenols by Folin - Ciocialteu method and ability to reduce free radicals using a stable DPPH radical were
determined in lyophilisates. The significance of differences in the content of individual bioactive components
was assessed using the t-Tukey test.
The obtained results showed that the higher content of bioactive components was characterized by freeze-dried
Acai 20: 1. The differences found were assessed as statistically significant, which was the basis for rejecting H0.
Keywords: freeze-dried Acai berries, antioxidant properties, polyphenols

1. Wstęp
Ostatnio coraz większą popularność w Polsce zyskują owoce egzotyczne, którym
przypisuje się właściwości funkcjonale. Do owoców egzotycznych zaliczane są jagody Acai
będące dobrym źródłem energii (81 kcal/100g), składników odżywczych, błonnik
(15,0 g/100g s.m.) oraz białka (10,3 g/100g s.m.). Jagody Acai są także bogatym źródłem
biologicznie aktywnych i korzystnie wpływających na funkcjonowanie organizmu człowieka
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związków fenolowych, w tym flawonoidów, fenoli i kwasów hydroksycynamonowych
(Alqurashi i in. 2016).
Ze względu na niską stabilność przechowalniczą jagód Acai, w Polsce dostępne są
przede wszystkim w postaci proszków otrzymywanych z surowca utrwalonego metodą
liofilizacji. Liofilizaty przeznaczone do mikronizacji otrzymywane są z różnej ilości owoców
świeżych.
W literaturze przedmiotu niewiele jest danych dotyczących zawartości składników
bioaktywnych w proszkach otrzymywanych z liofilizowanego surowca. Dane które istnieją,
dotyczą najczęściej surowca lub liofilizatu przed poddaniem go mikronizacji (Sadowska i in.
2017).
Celem

badań

było

porównanie

zawartości

składników

bioaktywnych

w

sproszkowanych liofilizatach oraz weryfikacja hipotezy zakładającej, że ilość kilogramów
jagód Acai użyta do wytworzenia mikronizowanego liofilizatu nie różnicuje istotnie
statystycznie jego właściwości antyoksydacyjnych.
2. Materiał i Metody
Materiał do badań
Materiał badawczy stanowiły proszki liofilizowane z jagód Acai wyprodukowane
z 4 kilogramów świeżych owoców Acai (liofilizat 4:1) oraz z 20 kilogramów (liofilizat 20:1).
Liofilizaty zakupione zostały za pośrednictwem jednej ze stron internetowych.
Metody badań


Oznaczanie zawartości suchej masy
Oznaczenie zawartości suchej masy wykonano metodą suszenia termicznego do stałej

masy według normy PN-90/A-75101/03.
Zawartość suchej masy (X) w % obliczono według wzoru:
X=

(b − c) ∙ 100
a−c

(1)

w którym:
a – masa naczynka z badaną próbką przed suszeniem (g);
b – masa naczynka z badaną próbką po suszeniu (g);
c – masa pustego naczynka (g).
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Oznaczanie zawartości barwników antocyjanowych
Zawartość sumy barwników antocyjanowych oznaczono metodą Fuleki’ego i Francis’a,

polegającą na pomiarach absorbancji przy długości fali 510 nm w próbach rozcieńczonych
buforami o pH 1,0 i 4,5.
Całkowitą zawartość antocyjanów w mg/100g obliczono ze wzoru:
TAcy =

500 ∙ (5ApH1,0 − ApH4,5 )
77,5

(2)

gdzie:
ApH1,0 - zmierzona absorbancja przy pH 1,0;
Aph4,5 - zmierzona absorbancja przy pH 4,5 (Irzyniec 1995).


Oznaczanie zawartości witaminy C
Oznaczenia zawartości kwasu L-askorbinowego wykonano metodą spektrofotometryczną

według normy PN-A-04019:1998.
Zawartość witaminy C wyrażoną w mg/100g, obliczono ze wzoru:
K=

(V0 − V1 ) ∙ d
∙ 100
m′ ∙ V2 ∙ m0

(3)

gdzie:
K-zawartość witaminy C (mg/100g),
m0-odważka materiału badanego (g),
m’-miano roztworu barwnika (ml/1mg witaminy C),
V0-objętość

roztworu

2,6-dichlorofenoloindofenolu

dodana

do

oznaczania

badanej

próbki (ml),
V1-objętość

nadmiaru

roztworu

barwnika,

odpowiadająca

zmierzonej

absorbancji

próbki, odczytana z krzywej kalibracyjnej (ml),
V2-objętość przesączu próbki badanej pobrana do oznaczania (ml),
d-pojemność kolby pomiarowej (ml).


Oznaczanie zawartości polifenoli
Do oznaczenia zawartości polifenoli w materiale badawczym zastosowano metodę

Folina – Ciocialteu wykorzystującą właściwości redukcyjne związków polifenolowych.
Powstały barwny kompleks oznaczono spektrofotometrycznie przy długości fali 765 nm .
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Zawartość polifenoli wyrażono w przeliczeniu na kwas galusowy (mg kwasu
galusowego/100g produktu), dla którego sporządzono krzywą wzorcową. Krzywa ta została
wyznaczona z 6 powtórzeń i przyjęła postać y = 0,912x+0,003 R2 = 0,995 (Peri i in. 1971,
Singleton i in. 1965).


Oznaczanie zdolności do redukcji wolnych rodników
Zdolność do redukcji wolnych rodników, wyrażoną jako % inhibicji, określono według

zmodyfikowanej metody Branda-Wiliamsa i współpracowników z użyciem syntetycznego
rodnika DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl).
Obniżenie absorbancji próbek badanych, zmierzonej przy długości fali λ=517 nm
odpowiada efektywności zmiatania wolnych rodników.
Zdolność badanego antyoksydantu do przeciwdziałania reakcji utleniania obliczono
ze wzoru:
%inhibicji =

100 ∙ (A0 − Aśr )
A0

(4)

gdzie:
Asr. - średnia wartość absorbancji badanego roztworu zawierającego antyoksydant,
A0 – średnia absorbancja roztworu rodnika DPPH (Brand-Wiliams i in. 1995).


Analiza statystyczna
Wyniki oznaczeń stanowią średnią arytmetyczną z trzech powtórzeń. W celu

obiektywizacji wnioskowania uzyskane wyniki poddano jednoczynnikowej analizie wariancji
przy zastosowaniu testu Tukey’a. Za statystycznie istotne uznawano zależności na poziomie
istotności p < 0,05. Istotne różnice między produktami zaznaczono w tabelach odmiennymi
oznaczeniami literowymi. Obliczenia wykonano w programie Microsoft Office Excel 2010.

3. Wyniki
Produkty liofilizowane charakteryzują się małą zawartością wody a co za tym idzie
dużą zawartością suchej masy. Liofilizaty z jagód Acai stanowiące przedmiot badań różniły
się zawartością suchej masy. Porównanie zawartości suchej masy w liofilizacie 4:1 i 20:1
pozwoliło na stwierdzenie, że wyższą jej zawartością, charakteryzował się liofilizat
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sporządzony z 4 kg owoców Acai. Zawartość suchej masy w tym liofilizacie kształtowała się
na poziomie 96,57% natomiast w liofilizacie 20:1 na poziomie 94,76%. Wyniki testu Tykey’a
wykazały, że różnice w zawartości suchej masy w analizowanym materiale badawczym są
istotne statystycznie (tabela 1).
Aby zobiektyzować ocenę poziomu badanych związków antyoksydacyjnych, wyniki
oznaczeń przeliczano na masę produktu oraz na suchą masę.
Zawartość suchej masy, antocyjanów, witaminy C, polifenoli ogółem w liofilizatach
stanowiących materiał badawczy oraz ich aktywność antyoksydacyjną przedstawiono
w tabeli 1 natomiast zawartość antocyjanów, witaminy C i polifenoli ogółem w przeliczeniu
na suchą masę przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 1. Zawartość związków bioaktywnych w liofilizatach jagód Acai (badania własne)

Polifenole

Aktywność

ogółem

antyoksydacyjna

mg/100g

mg GAE/100g

% inhibicji

6,17±0,74a

63,30±5,52a

12,92%±1,33a

136,10±0,73b 17,65±0,83b

408,70±8,23b

35,82%±1,49b

1,27

15,89

3,21

Sucha masa

Antocyjany

Witamina C

%

mg/100g

4:1

96,57±0,11a

58,19±0,21a

20:1

94,76±0,14b

W

0,29

Rodzaj
liofilizatu

1,78

Wyniki przedstawiono jako średnia ± odchylenie standardowe, n=3
Wartości średnie oznaczone tą różnymi małymi literami w kolumnach różnią się statystycznie istotnie według
testu Tukey'a na poziomie istotności α = 0,05
W – wartość statystyki testowej (uczciwej istotnej różnicy)
Tabela 2. Zawartość związków bioaktywnych w liofilizatach jagód Acai w przeliczeniu na suchą masę (badania
własne)

Antocyjany

Witamina C

Polifenole ogółem

mg/100g s.m.

mg/100g s.m.

mg GAE/100g s.m.

4:1

60,25±0,22a

6,39±0,77a

65,55±5,71a

20:1

143,63±0,81b

18,62±0,87b

431,32±8,69b

W

1,34

1,86

16,67

Rodzaj liofilizatu

Wyniki przedstawiono jako średnia ± odchylenie standardowe, n=3
Wartości średnie oznaczone tą różnymi małymi literami w kolumnach różnią się statystycznie istotnie według
testu Tukey'a na poziomie istotności α = 0,05
W – wartość statystyki testowej (uczciwej istotnej różnicy)

Analizując otrzymane wyniki oznaczeń zawartości antocyjanów, stwierdzono istotne
różnice w zawartości tego składnika w liofilizatach 4:1 i 20:1. Wyższą zawartością
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antocyjanów charakteryzował się liofilizat 20:1, który zawierał 136,10 mg/100g (143,63
mg/100g s.m.) tych barwników. Natomiast liofilizat wyprodukowany z 4 kg jagód Acai
zawierał 58,19 mg barwników antocyjanowych na 100 g produktu (60,25 mg/100g s.m.)
(tabela 1 i 2).
Zawartość witaminy C w badanych liofilizatach jagód Acai kształtowała się na
poziomie 6,17 mg/100g w przypadku liofilizatu 4:1 oraz 17,65 mg/100g w przypadku
liofilizatu 20:1 (tabela 1), co odpowiadało wartościom 6,39 mg/100g s.m. oraz
18,61 mg/100 g s.m.. (tabela 2). Analiza statystyczna wykazała, że różnice w zawartości
witaminy C są istotne statystycznie.
Właściwości przeciwutleniające produktów pochodzenia roślinnego, determinowane
są zawartością składników bioaktywnych, w szczególności zawartością związków
polifenolowych (Karmańska i in. 2017).
Zawartość polifenoli była istotnie zróżnicowana w zależności od rodzaju liofilizatu.
W liofilizacie 20:1 kształtowała się ona na poziomie 408,70 mg GAE/100g (431,32 mg
GAE/100g s.m.) (tabela 1, tabela 2). W liofilizacie 4:1 stwierdzono o 84,51% niższą
zawartość polifenoli niż w liofilizacie 20:1. Liofilizowane jagody Acai 4:1 zawierały
63,30 mg GAE/100 g produktu (tabela 1) a po przeliczeniu na suchą masę 65,55 mg
GAE/100 g (tabela 2).
Właściwości antyoksydacyjne oznaczono poprzez określenie zdolności do redukcji
rodnika DPPH. Przeprowadzone badania wykazały, że liofilizat sporządzony z 20 kg jagód
Acai charakteryzował się istotnie większą zdolnością do inhibicji wolnych rodników niż
liofilizat z 4 kg owoców. Zdolność, etanolowych wyciągów z liofilizatu 20:1, do inhibicji
wolnego rodnika DPPH, oznaczona została na poziomie 35,82% a z liofilizatu 4:1 na
poziomie 12,92% (tabela 1).
4. Dyskusja
Właściwości antyoksydacyjne produktów pochodzenia roślinnego, o zabarwieniu od
czerwonego do granatowego, determinowane są przede wszystkim obecnością w nich
polifenoli, w tym barwników antocyjanowych oraz witaminą C.
Witamina C, antocyjany oraz polifenole występujące w owocach zapobiegają wielu
chorobom

dzięki

właściwościom

przeciwzapalnym,

przeciwwirusowym,

przeciwbakteryjnym, przeciwnowotworowym, przeciwzakrzepowym, przeciwmiażdżycowym
oraz przeciwdziałają reakcjom alergennym i obniżają poziom cholesterolu. Obecność tych
związków powoduje, że produkty spożywcze wykazują aktywność antyoksydacyjną
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polegającą na wymiataniu wolnych rodników. Dzięki tym właściwościom przyczyniają sie
one do obniżenia ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych (Korus i in. 2016, Janda i in. 2015).
W analizowanym materiale badawczym stwierdzono zawartość antocyjanów na
poziomie 58,19 mg/100g (60,25 mg/100g s.m.) w przypadku liofilizatu 4:1 oraz 136,10
mg/100g (143,63 mg/100g s.m.) w liofilizacie 20:1. Uzyskane wartości oznaczają, że
liofilizaty te nie stanowią bogatyego źródeła barwników antocyjanowych dla organizmu
człowieka. Przykładowo aronia, borówka czarna oraz żurawina, uznawane za podstawowe
źródła antocyjanów w naszym klimacie, poddane liofilizacji zawierają ich odpowiednio 1678
mg/100g, 1629 mg/100g oraz 370 mg/100g (Sadowska i in. 2017).
Misiak i Irzyniec badając wpływ temperatury i czasu przechowywania na zawartość
polifenoli i właściwości przeciwutleniające liofilizowanej aronii również wskazali na wysoką
zawartość antocyjanów, kształtującą się na poziomie 1200 mg/100g s.m. (Misiak i in. 2009).
Witamina C pełni istotną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego człowieka.
Uczestniczy ona w procesach immunomodulacyjnych oraz stymuluje syntezę interferonu.
Ponadto witamina C przyczynia się do zwiększenia odporności organizmu (Janda i in. 2015).
Organizm dorosłego człowieka do właściwego funkcjonowania, w zależności od stanu
fizjologicznego, potrzebuje od 35-70 mg witaminy C na dobę (Kwaśniewska-Karolak 2017).
Na podstawie uzyskanych wyników badań można wnioskować, że 100 g liofilizatu
z jagód Acai o stężeniu 4:1 może zapewnić od 8% do 17% natomiast 100 g liofilizatu 20:1 od
25% do 50% pokrycia dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Wynika z tego, liofilizat
4:1, nie stanowi bogatego źródła witaminy C dla organizmu człowieka. Zawartość witaminy
C w liofilizacie 20:1 oznaczona w niniejszych badaniach była niższa od zawartości tej
witaminy w liofilizowanych proszkach otrzymanych z borówki czernicy oraz aronii.
Sadowska wraz ze współpracownikami stwierdziła zawartość kwasu askorbinowego w tych
proszkach odpowiednio na poziomie 18,8 i 58,1 mg/100g (Sadowska i in. 2017)
Polifenole są jedną z dominujących grup wtórnych metabolitów roślin, charakteryzują
się znacznym zróżnicowaniem pod względem masy cząsteczkowej, struktury, właściwości
chemicznych, biologicznych oraz fizycznych. Dzięki umiejętności przenoszenia elektronów
i protonów związki fenolowe nie tylko same łatwo ulegają utlenieniu, ale także przez chinony,
które powstają w wyniku ich utlenienia, mogą być pośrednikami w utlenianiu innych
związków, które nie reagują bezpośrednio z tlenem (Kopeć i in. 2011).
Porównując uzyskane wyniki zawartości polifenoli w analizowanych liofilizatach
z danymi innych autorów można stwierdzić, że wyniki uzyskane w badaniach własnych
wskazywały na niższe zawartości tych związków. Schauss wraz ze współpracownikami
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badając pojemność antyoksydacyjną i inne bioaktywności liofilizowanego Acai wykazał
zawartość polifenoli na poziomie 13,90 mg kwasu galusowego na 100g (Schauss i in. 2006).
Różnice między poszczególnymi badaniami zawartości polifenoli spowodowane mogą
być faktem, iż Schauss badał zawartość polifenoli w liofilizowanej miazdze z owoców Aaci,
oraz niedoskonałością zastosowanej metody Folina-Ciocalteau'a. Odczynnik FolinaCiocalteau'a reaguje również z cukrami, kwasem askorbinowym, białkami, aminokwasami,
jonami miedzi i żelaza, co może wpływać na wielkość uzyskiwanych wyników (Pukszta i in.
2017).
Wolne rodniki tlenowe, czyli reaktywne formy tlenu (ROS) są to cząsteczki powstające
na skutek naturalnych procesów metabolicznych zachodzących w organizmie, które są zdolne
do niezależnego funkcjonowania. Ich powstawanie przyspieszają także czynniki zewnętrzne,
jak na przykład źle zbilansowana dieta, palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu,
a także zanieczyszczanie środowiska metalami ciężkimi, promieniowanie jonizujące, czy
nawet przyspieszony oddech podczas wysiłku.
Gdy organizm nie jest w stanie wymieść nadmiaru ROS, pojawia się stres oksydacyjny,
który często jest źródłem wielu chorób cywilizacyjnych. Chcąc uniknąć szkodliwego wpływu
wolnych rodników należy zneutralizować je poprzez dostarczenie do organizmu
antyoksydantów wraz ze spożywaną żywnością. Obecność przeciwutleniaczy decyduje zaś
o jej właściwościach antyoksydacyjnych (Cieślowska i in. 2016)
Przeprowadzone badania wykazały, że liofilizat 20:1 charakteryzował się tylko
trzykrotnie wyższą zdolnością do redukcji wolnych rodników niż liofilizat 4:1, pomimo że
zawierał ponad sześciokrotnie więcej polifenoli.
Aktywność przeciwrodnikowa produktów pochodzenia roślinnego determinowana jest
między innymi zawartością związków polifenolowych a w szczególności ich budową
chemiczną, rodzajem, liczbą, miejscem położenia podstawników (grup OH i OCH3)
w cząsteczce, ich stężeniem oraz stopniem utlenienia. Częściowe utlenienie polifenoli
przyczynić może się do zwiększenia ich zdolność wiązania wolnych rodników w porównaniu
z polifenolami nieutlenionymi. Wzrost zdolności inhibicji wolnych rodników przez częściowo
utlenione polifenole spowodowany jest ich większą zdolnością do uwalniania atomu wodoru
grupy hydroksylowej przy pierścieniu aromatycznym i/lub zwiększonymi możliwościami
utrzymywania

przez

pierścień

aromatyczny

niesparowanych

elektronów

poprzez

delokalizację w powłoce  (Pukszta i in. 2017).
Wnioskować można zatem, że częściowe utlenienie polifenoli w liofilizacie 4:1
przyczyniło się do wzrostu jego aktywności antyoksydacyjnej.
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5. Wnioski
1. Istotnie wyższą zawartością składników bioaktywnych charakteryzował się liofilizat
z jagody Acai 20:1 niż liofilizat 4:1.
2. Liofilizat 20:1 charakteryzował się istotnie wyższą aktywnością antyoksydacyjną,
oznaczoną metodą DPPH niż liofilizat 4:1.
3. Ilość kilogramów jagód Acai użytych do wytworzenia liofilizowanych proszków
statystycznie istotnie różnicuje właściwości antyoksydacyjne badanych proszków.
4. Na rynku dostępne są liofilizowane owoce pochodzenia krajowego, które
charakteryzują się wyższymi zawartościami składników antyoksydacyjnymi niż
liofilizowane proszki z jagody Acai.
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Streszczenie
Nanotechnologia to jedna z nowatorskich technologii obejmująca wytwarzanie i/lub sterowanie strukturami,
urządzeniami lub materiałami, w których co najmniej jeden wymiar wynosi od 1 do 100 nanometrów.
Nanotechnologia znalazła szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia i gospodarki: w ochronie zdrowia,
rolnictwie, przetwórstwie żywności, transporcie, energetyce, technologiach informatycznych. Nanotechnologia
ma wiele zastosowań na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania, przechowywania, pakowania i transportu
produktów rolnych. Nanotechnologia zrewolucjonizuje rolnictwo i przemysł spożywczy za sprawą
innowacyjnych technik, takich jak: techniki precyzyjnego rolnictwa, zwiększanie zdolności roślin do
wchłaniania składników odżywczych, bardziej wydajne i ukierunkowane wykorzystanie czynników
wejściowych, wykrywających i kontrolujących choroby, wytrzymujących presje środowiskowe; skuteczne
systemy przetwarzania, przechowywania i pakowania. Wydajność medycyny weterynaryjnej wzrośnie dzięki
wykorzystaniu nanocząstek w naukach o zwierzętach. Nanocząstki srebra i żelaza są stosowane w leczeniu
i dezynfekcji zwierząt gospodarskich i drobiu. Poziom zanieczyszczenia środowiska można szybko oszacować
dzięki nanointeligentnym czujnikom kurzu i gazu. W niniejszym dokumencie omówiono również zagadnienia
związane z nanostrukturami w zastosowaniach nanotechnologicznych w przemyśle spożywczym poprzez
zmiany wpływające na technologie procesowe, które znacznie różnią się właściwościami od makroskopowej,
poprawiając właściwości zdrowotne, smak i konsystencję produktów. Technologie polimerów i kompozytów,
które w biotechnologii kierują materią na poziomie atomu, obejmują właściwości poprawiające dystrybucję
żywności i jej trwałość w obszarze różnych dziedzin nauki i wreszcie technologie czujników
interdyscyplinarnego podejścia, które modyfikują produkty w systemie żywnościowym, przeciwdziałając
zanieczyszczeniom, mykotoksynom i mikroorganizmom w żywności. Omówiono osiągnięcia nanotechnologii
i możliwości jej stosowania w szeroko rozumianym rolnictwie i przemyśle spożywczym. Naświetlono
zagadnienia związane z poprawą jakości żywności, rozwojem ‘inteligentnej’ żywności i opakowań, jak również
wykorzystaniem nanosensorów do wykrywania zanieczyszczeń bakteryjnych i obecności pestycydów. Zwrócono
też uwagę na ryzyko stosowania nanomateriałów dla zdrowia człowieka i środowiska i bezpieczeństwo
zdrowotne ich stosowania.
Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanożywność, nanostruktury, biosensory

1. Wstęp
Nanotechnologia to jedna z nowatorskich technologii obejmująca charakterystykę,
wytwarzanie i/lub sterowanie strukturami, urządzeniami lub materiałami, w których co
najmniej jeden wymiar wynosi od 1 do 100 nanometrów (Bridger i in. 2002, WaszkiewiczRobak i Świderski 2008, Anonymous 2011, Langauer-Lewowicka i Pawlas 2014, Głód i in.
2014,

Bautista,

Jiménez-Aparicio

2016).

Globalny

rynek

opakowań

żywności

wyprodukowanych z wykorzystaniem nanocząstek i nanotechnologii wyniósł 5,8 mld USD w
2012 r., (Rai i in. 2012), a w 2014 r. szacowany jest na poziomie 7,3 mld USD (Sabourin
i Ayande, 2015). Jest to prawdopodobnie związane z większą akceptacją badań, w których
nanocząstki nie są dodawane bezpośrednio do żywności (Kuzma, VerHage 2006,
Gunasekaran, 2014, Ijabadeniyi, 2017, Kaiser 2018). Nanotechnologia ukierunkowana jest
także na produkcję żywności funkcjonalnej (Song, Wang 2004, Jakubczyk 2007, Kostarelos
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i in. 2007, Momin i in. 2013). Obecny poziom zastosowań nanotechnologii w żywności i w
pokrewnych dziedzinach jest jednak wciąż na etapie prac badawczo-rozwojowych
(Gunasekaran 2014, Głód i in. 2014). Zastosowania nanotechnologii wskazywane są niemal w
każdym segmencie przemysłu rolno-spożywczego, np. w rolnictwie (produkcja pestycydów,
nawozów, regulatorów wzrostu, wykrywanie patogenów roślin i zwierząt), w przetwórstwie
żywności (np. enkapsulacja składników smaku, polepszenie zapachu, zmiana cech
reologicznych, poprawa jakości) i doskonaleniu opakowań (sensory, nanourządzenia, ochrona
przed promieniowaniem UV, silniejsze, nieprzepuszczalne powłoki polimerowe), a także w
produkcji suplementów diety (np. nutraceutyki o wyższej stabilności i biodostępności) oraz
ukierunkowanej inżynierii genetycznej (Myczko 2006, Miller i Senjen 2008, Froggett 2009,
Kumar 2009, Patil i in. 2009, Hager 2011, Sekhon 2014, Parizi i in. 2015, OmanovićMikličanina i Maksimović 2016, Hamilton 2017, Hassanien 2018). Możliwości zastosowania
nanotechnologii są bardzo duże, ale jej akceptacja może zależeć od określenia ewentualnej
akumulacji nanocząsteczek w organizmie oraz poznania zagrożeń dla zdrowia człowieka
i środowiska naturalnego (Lanone i Boczkowski 2006, Shrivastava i Dash 2009, LangauerLewowicka i Pawlas 2014, Gupta i Sood 2017). Rozwój gospodarki zależy od adaptacji
i wdrożenia najnowszych technologii wielodyscyplinarnych. Istnieje ogromny społeczny
i ekonomiczny wpływ nowoopracowanej nanotechnologii prawie na każdy etap życia. Stąd
też celem niniejszej publikacji jest zdefiniowanie podstawowych standardów dla edukacji
pracowników obsługi rolnictwa i przetwórstwa przemysłowego żywności. Pozwoli to w
najbliższej przyszłości na ujednolicenie kwalifikacji absolwentów w celu zaspokojenia
potrzeb zarówno rolnictwa, jak i przemysłu spożywczego. Nanomateriały są dostępne na
rynku od kilku lat, niewiele natomiast wiemy na temat ich oddziaływania na człowieka.
Dlatego

ważne

jest

zidentyfikowanie

ewentualnych,

niepożądanych

właściwości,

opracowanie metod diagnostyki i ryzyka narażenia zawodowego na tego typu substancje
(Salata 2004, Li i in. 2005, Jia i in. 2005, Scott 2005, Langauer-Lewowicka i Pawlas 2014,
Laaninen 2015, Gupta i Sood 2017). Rynek produktów żywnościowych opartych na
nanotechnologii osiągnie już wkrótce wartość ponad 100 mld USD. Tak więc jest o czym
myśleć.

2. Co to jest nanotechnologia ?
Nanotechnologia to innowacyjna, nowoczesna, najbardziej rozwijająca się dziedzina
wiedzy, o dużych możliwościach oddziaływania na właściwości atomów, molekuł i struktur
molekularnych, o rozmiarach nanometrycznych. Termin "nanotechnologia" został po raz
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pierwszy użyty w 1974 roku przez Norio Taniguchi (Bautista, Jiménez-Aparicio 2016,
Hassanien i in. 2018). Nanonaukę definiuje się jako badanie zjawisk i manipulacji
materiałami w skalach atomowych, molekularnych i makromolekularnych, gdzie właściwości
różnią się od tych w skali makro (Mannino i Scampicchio, 2007). National Nanotechnology
Initiative (2006) zdefiniował nanotechnologię jako rozumienie i kontrolę materii w
wymiarach 1-100 nm, gdzie unikalne zjawiska umożliwiają nowe zastosowania; obejmuje
nanotechnologię, inżynierię i technologię, nanotechnologia obejmuje obrazowanie, pomiar,
modelowanie i manipulowanie materią w tej skali długości. W 2006 r. FDA zdefiniowało
nanomateriały jako "cząstki o wymiarach mniejszych niż skale mikrometryczne, które
wykazują wyjątkowe właściwości" (Miller i Senjen, 2008, Bromley 2011). Po raz pierwszy
amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa zaadoptowało plan działania w dziedzinie rolnictwa
i przemysłu spożywczego (USDA) opublikowany we wrześniu 2003 r. (Joseph and Morrison,
2006). Opracowuje się całą gamę nanomateriałów, próbując zapewnić większą kontrolę nad
cechami charakteru żywności, w celu zwiększenia funkcjonalności przetwarzania, jak: smak,
tekstura, szybkość przetwarzania, tolerancja na ciepło, trwałość, możliwość śledzenia,
bezpieczeństwo, biodostępność składników odżywczych. Opłacalna analiza żywności
koncentruje się głównie na żywności funkcjonalnej, ponieważ oferuje ona zdolność do
kontrolowania

i manipulowania

właściwościami

substancji

zbliżonych

do

poziomu

molekularnego (Joseph & Morrison 2006, Chaudhry i in., 2008, Momin i in. 2013, Canli &
Canli 2016, Kaiser 2018). Struktury wytwarzane w skali nano, produkowane są na wzór
nanostruktur występujących w przyrodzie, takich jak: białka, DNA, membrany i inne
naturalne biomolekuły. Gdy wielkość cząstek zmniejsza się poniżej ich wartości progowej,
uzyskany materiał wykazuje fizyczne i chemiczne właściwości odmienne od tych, które
cechują ich odpowiedniki makroskopowe (Hassanien i in. 2018). Z powodu korzystnego
stosunku powierzchni do jednostki masy oczekuje się, że nanocząstki będą bardziej aktywne
biologicznie niż makrocząstki o tym samym składzie chemicznym. Wiele elementów
zachowuje się odmiennie w skali molekularnej. Nanotechnologia umożliwia rozbieranie na
części i przekonstruowanie elementów natury na poziomie atomów i molekuł. Pozwala ona
poruszanie się na poziomie atomów i cząsteczek i układanie ich w taki sposób, aby osiągnąć
określony efekt. Otrzymane produkty różnią się od tradycyjnych, głównie wytrzymałością,
reaktywnością chemiczną, przewodnością elektryczną, właściwościami magnetycznymi
i efektami optycznymi. Nanocząsteczki są zatem supercząsteczkami, wielokrotnie cieńszymi
od włosa, o niespotykanych właściwościach. Nanotechnologia i nanonauka obejmują badanie
zjawisk i materiałów oraz manipulowanie strukturami, urządzeniami, tj. układami
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istniejącymi w nanoskali, tzn. o wymiarach mniejszych od 100 nanometrów. Nanocząstki
podlegają prawom mechaniki kwantowej. Fizyczne i chemiczne własności nanocząstek – np.:
chemiczna aktywność i toksyczność, kolor, rozpuszczalność, wytrzymałość, mogą być
zupełnie inne od tych, jakie mają większe cząsteczki tej samej substancji (Gunasakaran 2014,
Gracia-Martinez 2016, Golomohammadi i in. 2017, Hassanien i in. 2018). Zmienione
własności nanocząstek tworzą możliwości wyprodukowania wielu nowych produktów oraz
poszerzają zakres ich zastosowań. Nanocząstki mają zastosowanie w setkach produktów,
które są już dostępne w sklepach. Są wśród nich przezroczyste filtry przeciwsłoneczne,
kosmetyki wywołujące dyfrakcję (ugięcie) światła, nawilżacze o zwiększonej zdolności
penetracji, materiały przeciw zapachowe, odplamiające, odpychające brud, długotrwałe farby
i lakiery do mebli, a nawet niektóre produkty spożywcze. Przewiduje się, że nanotechnologia
zrewolucjonizuje wszystkie dziedziny gospodarki i społeczeństwa (Predicala 2009, Jo i in.
2011, Parsad i in. 2014, Rico 2015, Hassanien i in. 2018, Kaiser 2018).

3. Zastosowania nanotechnologii
Struktura niejonowych

preparatów nanocząsteczkowych oraz

ich

olbrzymia

powierzchnia czynna sprawiają, że są one wyjątkowo skuteczne w zwalczaniu patogenów
takich, jak: grzyby, bakterie, priony, czy wirusy. Nie wytwarzają one, bowiem typowych
mechanizmów obronnych (Perea-de-Lugue i Rubiales 2009, Perez de Lugue 2009, Prasad
i in., 2014). Działanie nanocząsteczek na drobnoustroje patogenne polega na trzech głównych
mechanizmach: zaburzenia gospodarki wodnej w przypadku grzybów: zaburzenia
potencjałów elektrycznych błony komórkowej, flagelli, jądra i mitochondriów bakterii przez
metaliczne nanocząsteczkowe srebro i złoto o wysokim powinowactwie elektrycznym,
prowadzące do ustania reakcji przepływu energii i substancji w komórce, pozbawieni
zdolności katalitycznego rozkładu podłoża lipidowo-białkowego przez wirusy (Perea-deLugue i Rubiales 2009, Parisi i in. 2015). Wykazują też działanie bakteriobójcze w czasie 5
min. od zastosowania, a grzybobójcze - po 15 minutach. W środkach bakteriobójczych
wykorzystywane są nanocząsteczkowe, niejonowe formy miedzi i srebra, które w koloidalnej
zawiesinie wodnej lub wodno-alkoholowej nie są absorbowane przez rośliny, zwierzęta czy
ludzi, a jednocześnie skutecznie działają, jako silny środek grzybobójczy już w niewielkich
stężeniach ppm. Koloidalne nanocząsteczki takie, jak: niejonowe srebro, złoto oraz ich stopy
mogą być szeroko wykorzystywane do zwalczania szczególnie opornych na wszystkie znane
antybiotyki patogenów m.in. gronkowców. Metaliczne, niejonowe koloidy nanocząsteczkowe
tworzą nową klasę środków antywirusowych. Koloidy te, wszczepiając się w wirusa likwidują
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jego zdolność do rozkładu i pozyskiwania lipidowo-białkowego materiału od nosiciela.
Blokują też aktywność RNA wirusa nie pozwalając na jego reprodukcję (McNeil 2005, Liu
2006, Mousavi i Rezaei 2011, Langauer-Lewowicka i Pawlas 2014). Nanopowłoki
fotokataliczne mają właściwości bakteriostatyczne i dezodoryzujące, co może też być
wykorzystywane do pokrywania zlewozmywaków, powierzchni stołów w gastronomii, w
salach szpitalnych, halach produkcyjnych i pomieszczeniach zanieczyszczonych dużym
stężeniem odoru. Właściwości nanopowłok wykorzystywane są też do utrzymania w czystości
filtrów klimatyzacyjnych oraz systemów instalacji filtrowentylacyjnych (Myczko 2006, Parisi
2015).
Bardzo szeroki wachlarz zastosowań nanomateriałów w wielu technologiach prowadzi
do stałego wzrostu produktów z ich udziałem. Prognozowaną produkcję na lata 2011–2020
ocenia się na 58 tys. ton nanomateriałów. W 2004 r. wielkość ta wynosiła zaledwie 2 tys. ton
(Singh 2016). Inwestycje związane z otrzymywaniem nanocząstek w latach 2011–2015
stanowiły ponad 1000 miliardów $ w skali światowej. Nanomateriały wykorzystuje wiele
branż przemysłowych, m.in. chemiczny, samochodowy, lotniczy, zbrojeniowy, tekstylny,
obuwniczy, elektroniczny, spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny a także rolnictwo
i medycyna. Dzięki właściwościom bakteriostatycznym i dezodoracyjnym nadają się do
wytwarzania nanopowłok, stosowanych do pokrywania wanien, umywalek, zlewozmywaków,
sal szpitalnych oraz innych powierzchni o dużym natężeniu zapachów. Farby zawierające
nanokompozyty zapobiegają obrastaniu kadłubów okrętowych. Przewiduje się, iż w
najbliższym czasie nanomateriały znajdą zastosowanie w inżynierii środowiskowej do
monitorowania zanieczyszczeń i oczyszczania (Singh 2016, Langauer-Lewowicka i Pawlas
2014, Hassanien et al. 2018).
W Polsce prowadzone są badania oraz oferowane są do wdrożenia nowe
nanotechnologie takie, jak: bakteriobójcze i antyalergiczne tekstylia pokryte impregnacyjną
warstwą krzemionkowego proszku z domieszką nanokultur metalicznego srebra, powłoki na
szyby zapobiegające ich brudzeniu się, rysowaniu czy poceniu, materiały wykrywające
skażenia bakteryjne, nanoproszki krzemionkowe do zastosowań katalitycznych, medycznych
i analitycznych. Nanonapełniacze (np. fulereny czy nanorurki) mogą mieć zastosowanie, jako
nośniki substancji bioaktywnych, w tzw. zbiornikach kontrolowanego dozowania substancji
bioaktywnych i leków, jako nośniki smaku i aromatu oraz odpowiednio rozproszonych
substancji czynnych w żywności, np. w produkcji żywności funkcjonalnej i w suplementach
diety (Sokół 2012, Momin i in. 2013, Żelazowska-Pilarczyk 2013, Głód i in. 2014).
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4. Nanotechnologia w rolnictwie
Nanotechnologia
skutecznych

umożliwia

pestycydów,

wprowadzenie

regulatorów

wzrostu

do

upraw

roślin

nowych,

i chemicznych

potencjalnie
nawozów.

Nanomateriały mogą być również narzędziem do manipulacji w terapii genowej. Firmy
agrochemiczne (np. amerykańska firma IBC, Sarasota-Floryda) opracowały metodę
zmniejszania wielkości cząsteczek, np. emulsji chemicznych do rozmiarów nanoskali
i zaprojektowały nanokapsułki, które mają w odpowiednich warunkach pękać, a substancja w
nich zawarta uaktywniać się (np. podczas światła słonecznego) (Perez-de-Luque 2009, Sokół
2012, Momin i in. 2013). Nanokapsułki mogą również zawierać stymulatory wzrostu, bądź
też inne, biologiczne czynne środki i stopniowo je uwalniać. Podobne nanokapsułki, czy
nanoemulsje opracowano również w przemyśle spożywczym, stosując je np. w opakowaniach
(Sorrentino i in. 2008, Schwarz i in. 2011, Żelazowska i in. 2013). Na rynku dostępne są
również preparaty zawierające nanocząstki przeciw szkodnikom, np. feromony do zwalczania
mszyc. Stosuje się również środki grzybobójcze i zaprawy nasienne z użyciem
nanomateriałów (Miller i Senjen, 2008, Ozmen 2015).
Nanomodyfikacja nasion, nawozów i pestycydów
Nanotechnologia będzie stosowana, zdaniem zwolenników, do dalszej automatyzacji
współczesnych gospodarstw rolnych. Materiały do produkcji rolnej, takie jak: nasiona,
nawozy, pestycydy będą coraz bardziej technologicznie modyfikowane. Nanotechnologia
przeniesie genetyczną inżynierię w rolnictwie na kolejny poziom, ‘inżynierię na poziomie
atomowym’. Umożliwi ona przekształcenie DNA nasion, tak by wyrosłe z nich rośliny
charakteryzowały się zupełnie innymi cechami, np. owoce i warzywa, o innej barwie,
kształcie, smaku, o innym okresie wegetacji, plenności etc. (Li i in. 2005) Do pobudzenia
wzrostu roślin będą używane poddane atomowej inżynierii silnie działające nawozy
i pestycydy. Nanosensory umożliwią, bowiem wzrost roślin, zapewnią odpowiedni poziom
pH, właściwe składniki odżywcze, wilgotność oraz ochronę przed szkodnikami lub
chorobami. Całość technologii będzie zdalnie sterowana, monitorowana, co jednocześnie
ograniczy nakład pracy. Wprawdzie ekolodzy ostrzegają, że w ukształtowanej przez
nanotechnologię przyszłości „gospodarstwo będzie wielkoobszarową fabryką, monitorowaną
i zarządzaną przy pomocy laptopa”, a żywność będzie wytwarzana z substancji czy budulców
dostarczających organizmowi odpowiednich substancji odżywczych" (Sharon i in. 2010,
Mousavi i Rezeaei 2011, Prasad i in. 2014, Parisi 2015, Omanovic-Miklicanina i Maksimowic
2016).
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Nanowłókna
Nanotechnologia z wykorzystaniem biologicznych, chemicznych i fizycznych
procesów odgrywa ogromną rolę w recyklingu pozostałości materiałów z produktów rolnych
do energii i chemikaliów przemysłowych. Za pomocą nowoopracowanych rozpuszczalników
można produkować włókna o średnicy 100 nanometrów, które mogą być stosowane również
jako nawóz lub środek pochłaniający pestycydy. Te wysokosprawne absorbenty umożliwiają
ukierunkowane stosowanie w pożądanym czasie i miejscu (Lang 2003, Liu 2006).
Nanowłókna są również wykorzystywane do zamykania chemicznych pestycydów, w celu
zapobiegania ich chemicznemu rozproszeniu w środowisku oraz zanieczyszczeniu wody
i gleby. Technologia ta istotnie zwiększa trwałość i bezpieczeństwo pestycydów chemicznych
(Mousavi, Rezaei 2011, Karcher i in. 2016). Kiedy włókna są rozkładane przez biologiczne
materiały chemiczne są uwalniane powoli w glebie. Gdy hydrofobowe zanieczyszczenia
organiczne dostają się do gleby przez wodę, łatwo wchłaniają się przez nierozpuszczalne w
wodzie substancje. Porowate nanocząsteczki mają bardzo podobne do cząsteczek
zanieczyszczeń i są uważane za najbardziej odpowiednie środki do oddzielania organicznych
zanieczyszczeń gleby i wody (Hager 2011, Singh 2016, Hassanien 2018).
Zastosowanie nanotechnologii w agronomii
Rolnictwo precyzyjne jest nowym podejściem w zarządzaniu gospodarstwem. Za
pomocą nanoczujników będzie można ustalać ilość nawozów i pestycydów chemicznych dla
każdej małej nawet części gospodarstwa. Dlatego wykorzystanie danych wejściowych będzie
optymalnym i bezpiecznym produktem, a efektywność ekonomiczna zostanie zwiększona.
Nano-czujniki pomagają już rolnikom w utrzymaniu gospodarstw z precyzyjną kontrolą
i raportowaniem aktualnych potrzeb roślin. Nanoczujniki i ‘inteligentne systemy’ nano, oparte
na nanotechnologii, dzięki bardzo dużej precyzji rolnictwa, pomagają w efektywnym
wykorzystywaniu naturalnych zasobów rolniczych, jak: składniki odżywcze, pestycydy,
regulatory wzrostu roślin, czy woda.
Poprzez

wykorzystanie

nanotechnologii

i globalnych

systemów

pozycjonowania

z

obrazowaniem satelitarnym pól, menedżerowie gospodarstw będą mogli zdalnie wykrywać
szkodniki roślin lub dowody na stres roślin (np. susza, czy uszkodzenia mrozowe). Po
wykryciu szkodnika, bądź patogena, następuje automatyczna korekta aplikacji pestycydów
lub poziomów nawadniania. Rozproszone na polu czujniki nano mogą również wykrywać
obecność wirusów roślinnych i poziom składników odżywczych w glebie. Nanonawozy, o
spowolnionym działaniu są szybko i całkowicie wchłaniane przez rośliny i stały się trendem
w oszczędzaniu nawozów i minimalizowaniu zanieczyszczenia środowiska. Nanosensory
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umożliwią wzrost roślin, zapewnią odpowiedni poziom pH, właściwe składniki odżywcze,
wilgotność oraz ochronę przed szkodnikami lub chorobami – wszystko to będzie zdalnie
monitorowane, co znacznie ograniczy niezbędny wkład pracy (Omanović-Mikličanina i in.
2016). Grupa ETC (Action Gro-up on Erosion, Technology and Concentration – Grupa
Działania ds. Erozji, Technologii i Koncentracji) ostrzega, że w ukształtowanej przez
nanotechnologię przyszłości „farma będzie wielkoobszarową fabryką, monitorowaną
i zarządzaną przy pomocy laptopa, zaś żywność będzie wytwarzana z substancji
budulcowych, dostarczających organizmowi w odpowiednich substancji odżywczych (Hacer
2011, Edwards i in. 2013, Głód i in. 2014, Bautista i in. 2016, Kaizer 2018). Super adsorbenty
wodne wytwarzane przez nanotechnologię odgrywają już istotną rolę w magazynowaniu
i ochronie wody w regionach suchych i półsuchych. Nanotechnologia ma też wiele
zastosowań w dziedzinie maszyn rolniczych, jak: zastosowanie w konstrukcji maszyn
i narzędzi rolniczych, w celu zwiększenia ich odporności na zużycie i korozję oraz promienie
ultrafioletowe; wytwarzanie mocnych komponentów mechanicznych z wykorzystaniem
nanopowłok i stosowanie bioczujników w inteligentnych maszynach do mechanicznego
kontrolowania chwastów, oczyszczania chemicznego; produkcji nano-pokrycia łożysk w celu
zmniejszenia tarcia; Wykorzystanie nanotechnologii w produkcji paliw alternatywnych
i redukcji zanieczyszczenia środowiska (Mousavi, Rezaei 2011, Głód i in. 2014, Singh 2016).
Nanotechnologia wykazuje również zdolność do modyfikowania genetycznej struktury roślin,
pomagając w ten sposób w dalszym ulepszaniu roślin uprawnych, o zupełnie innych
własnościach, np. o innym kolorze, smaku okresie wegetacji, plenności etc. (Jones, 2006, De
Rosa i in., 2010, Edwards i in. 2013).
5. Nanotechnologia w przetwórstwie spożyczym
Wzmacnianie i modyfikacja żywności
Firmy nanotechnologiczne pracują nad wzmocnieniem przetworzonej żywności przy
pomocy nanoskładników pokarmowych umieszczanych w kapsułkach. Jej wygląd i smak
mają

być

poprawiane

przy

pomocy

kolorów

uzyskiwanych

z

wykorzystaniem

nanotechnologii, a występujący w niej tłuszcz i cukier usunięty lub zneutralizowany przy
pomocy nanomodyfikacji. Wzmacnianie żywności w ten sposób pozwoli producentom
reklamować

lepsze

własności

odżywcze

przetworzonej

żywności

–

np.

poprzez

wprowadzenie „medycznie korzystnych" nanokapsułek i pozwoli reklamować czekoladowe
ciasteczka lub chipsy, jako poprawiające stan zdrowia i czyszczące arterie. Nanotechnologia
umożliwi także modyfikację pokarmów, takich jak: lody, czekolada, by obniżyć w nich ilość
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tłuszczu i cukru, jakie organizm może absorbować. Można tego dokonać zamieniając część
tłuszczu i cukru na inne substancje lub stosując nanocząstki blokujące trawienie
i absorbowanie tych komponentów żywności przez organizm. Nanoprzemysł będzie mógł
promować bezwartościowe pokarmy, z zablokowanym cukrem i tłuszczem oraz wzmocnione
błonnikiem i witaminami, jako wspomagające zdrowie i zmniejszające wagę (Głód i in.
2014).
Interaktywna „inteligentna" żywność
Firmy przetwórstwa żywności, jak Kraft, czy Nestlć opracowują „inteligentną"
żywność, która będzie wchodzić w interakcję z konsumentami i zmieniać na ich żądanie
kolor, smak lub składniki odżywcze. Firma Kraft opracowuje czysty napój bez smaku, który
zawiera setki smaków w niewidocznych nanokapsulkich. Domowa kuchenka mikrofalowa
może być wykorzystana do rozpoczęcia procesu uaktywnienia koloru, smaku, koncentracji
i konsystencji pokarmu w zależności od indywidualnych upodobań. „Inteligentna" żywność
może również wyczuwać, czy dana osoba jest uczulona na któryś ze składników i blokować
go. Z kolei „inteligentne" opakowanie może uwalniać dawkę dodatkowych odżywek dla tych
konsumentów, których zidentyfikuje jako mających specjalne wymagania dietetyczne, np.
wapń w przypadku ludzi cierpiących na osteoporozę (Głód i in. 2014, Gunasekaran i in. 2014,
Kaiser 2018).
Nanotechnologia wydłuży okres trwałości żywności. Np. Firma Mars Inc. już posiada
patent na niewidzialne, jadalne nanopakowanie, które zamknie żywność nie dopuszczając do
wymiany gazów i wilgoci między nią i otoczeniem. Opracowuje się „inteligentne"
opakowania zawierające nanosensory i aktywatory anty-mikrobów, które będą zdolne wykryć
proces psucia się żywności i pozwolą uwolnić nanoantymikroby w celu wydłużenia czasu jej
trwałości, co umożliwi supermarketom trzymać ją na półkach sklepowych przez znacznie
dłuższy czas (Sorrentino i in. 2008, Żelazowska i in. 2013). Wprowadzone do produktów
żywnościowych w postaci niewidzialnych dla ludzkiego oka malutkich chipów nanosensory
mają działać również jako elektroniczne kody kreskowe. Emitowany przez nie sygnał pozwoli
śledzić żywność, w tym również świeżą, w jej drodze z pola do fabryki, a potem do
supermarketu i dalej (Vo-Dinh i in. 2001, Moraru i in. 2003, Thorsen & Flogstat 2006,
Kostarelos i in. 2007, Kokura i in. 2010, Karcher i in. 2016, Omanović-Mikličanina i in.
2016). Wykaz ważniejszych produktów nanotechnologii zawiera tabela 1.
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Tabela 6. Nanotechnologia w technologii żywności

Rolnictwo

Przetwórstwo żywności

Pakowanie żywności
Przeciwciała

Suplementy

pojedynczych

Nanokapsułki

poprawiające

molekuł w celu oznaczenia

biodostępność

środków

enzymu

neutralizujących

nanokapsułki do wydajniejszego

standardowych

dostarczania

takich jak oleje spożywcze

przenoszonych przez żywność

celulozy jako nośniki leków

nawozów i innych substancji

Nanokapsułkowane

Biodegradowalne nanoczujniki do

Nanokapsułkowanie

chemicznych

wzmacniacze smaku

monitorowania

nutraceutyków

Wykrywanie

Dostarczanie

pestycydów,

hormonów

w
składnikach,

przyłączone

do

Nanosize

w

proszku,

nanocząsteczek fluorescencyjnych

zwiększyć

w

składników odżywczych

celu

wykrycia

chemicznych

substancji

lub

patogenów

temperatury,

Kompozyty

aby

wchłanianie

nanokrystaliczne

dla

lepszej

Nanorurki i nanocząstki jako

wilgotności i czasu

wzrostu w kontrolowany sposób

żelowanie

Nanoglinki

Nanosensory do monitorowania

lepkości

warunków glebowych i wzrostu

Napar

roślin

steroidów roślinnych w celu

absorpcji tlenu

wydajniejszego

Nanosefrosty do wykrywania

odstąpienia od cholesterolu w

Elektrochemiczne nanosensory do

składników

patogenów

mięsie

wykrywania etylenu

komórek bez wpływu na kolor

zwierzęcych

i zwiększanie
do

i roślinnych

Nanocząsteczki

Nanokapsułki do dostarczania

selektywnego

szczepionek

i usuwania

nanokapsułek

do
wiązania

absorpcji, lepszej stabilności

i nanofilmy

jako

lub ukierunkowanej dostawy

materiały barierowe zapobiegające

Nanocochleates

psuciu

nanocząstki)

się

i zapobiegające

lub smak żywności

powłoki

Rozpylacze

z

celu

dostarczania

odżywczych

Antymikrobowe i anthifungalowe
powierzchniowe

(zwinięte
w

do

witaminowe

nanocząsteczkami (srebro, magnez,

rozpraszające

chemicznych lub patogenów z

cynk)

cząsteczki w nanokroplach w

DNA do roślin (ukierunkowana

pożywienia

Lżejsze,

mocniejsze

i bardziej

inżynieria genetyczna)

Nanoemulsje i cząsteczki dla

odporne

na

folie

lepszej

dostępności

nanocząsteczkami krzemianowymi

i rozproszenia

składników

Zmodyfikowane zachowanie folii

Nanocząsteczki

dostarczające

odżywczych

substancji

ciepło

aktywne

celu lepszego wchłaniani

z

podczas przenikania

6. Aspekty prawne
Przepisy Rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące opakowań do żywności
i żywności zalecają wprowadzenie nowych nanotechnologii, specjalnych standardów
bezpieczeństwa i procedur testowych (Anonymous 2011, Singh 2016). W Stanach
Zjednoczonych nanożywność i większość opakowań żywnościowych są regulowane przez
USFDA (Badgley i in., 2007, Anonymous 2011), podczas gdy w Australii dodatki i składniki
nanoodpadów są regulowane przez Food Standards Australia i Nową Zelandię (FSANZ), w
ramach Żywności Kodeks standardów (Rathien i Read 2005, Wheeler 2005, Joseph &
Morrison, 2006). W Indiach wprowadzono przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, ale
nie są one odpowiednie do monitorowania bezpieczeństwa nanocząsteczek (Gupta i Sood
2017). Obowiązujące przepisy są niewystarczające do oceny ryzyka związanego z żywnością
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i nanoopakowaniami, ponieważ ryzyko toksyczności pozostaje bardzo słabo poznane (z
powodu ich unikalnych właściwości) (Sorrentino i in. 2008, Żelazowska i in. 2013). Nie są
oceniane jako nowe substancje chemiczne zgodnie z wieloma przepisami. Obecne metody
narażenia i bezpieczeństwa nie są odpowiednie dla nanomateriałów; wiele ocen
bezpieczeństwa wykorzystuje poufne badania branżowe (Joseph & Morrison 2007, Chaudhry
i in., 2008, Miller i Senjen, 2008, Singh, 2016). Do tej pory nie ma międzynarodowych
regulacji dotyczących nanotechnologii lub nanoproduktów.
7. Zagrożenia związane z nanotechnologią
Ostatnio pojawiły się ostrzeżenia naukowców, iż niektóre z nanomateriałów nie są
wolne od ryzyka zdrowotnego związanego z wielkością cząsteczek, które mogą przez drogi
oddechowe przenikać do różnych komórek organizmu, kumulować się w nich i wywoływać
różne choroby (Waszkiewicz-Robak i Świderski 2008). Wykazano, iż podczas oddychania
nanorurki węglowe mogą uszkadzać płuca, gdyż ich struktura i wielkość uniemożliwiają
usunięcie ich z organizmu (Stout i in. 2011). Przypuszcza się, iż toksyczne działanie
fulerenów wynika z możliwości wychwytywania elektronów z sąsiednich cząstek
i powstawania rodników, które podejrzewa się o cechy kancerogenne. Są też doniesienia o
toksycznym działaniu nanocząsteczek, takich jak: tytan, kobalt, żelazo, wolfram, a nawet
srebro (Canli & Canli 2016). Z wielu zagrożeń, jakie wysuwają przeciwnicy nanotechnologii,
które mogą pojawić się w przyszłości, wymienia się niebezpieczeństwo powstawania:
nowotworów, wymykających się spod kontroli naukowców. Wpływ nanaocząstek na zdrowie
stanowi na razie tylko przedmiot spekulacji (Langauer-Lwowicka i Pawlas 2014, Gupta &
Sood 2017). Odnośnie wyrobów przemysłu spożywczego nie ma wiarygodnych informacji co
do zawartości w nich nanokomponentów (Bujak-Pietrek 2010). Ocena społeczna odbioru
innowacji wprowadzanych w żywności i jej produkcji (antybakteryjnych opakowań,
nanopowłok chroniących), wykazała jednak pozytywne postrzeganie (Głód i in. 2015,
Langauer-Lewowicka i Pawlas 2014). Zatem istnieje konieczność intensyfikacji badań
interdyscyplinarnych nad bezpiecznymi klasyfikacjami nanotechnologii i kontroli badań.
Obawy w sprawie stosowania nanotechnologii w rolnictwie i produkcji żywności są związane
z dalszą automatyzacją i wyobcowaniem produkcji żywności, ryzykiem dla środowiska ze
strony nowych czynników toksycznych i dalszą utratą prywatności wskutek śledzenia przy
pomocy nanocząsteczek każdego kroku w łańcuchu pokarmowym. Niedopełnieniu przez
rządy obowiązku wprowadzenia zasad chroniących społeczeństwo i środowisko przed
zagrożeniami, jakie stanowi nanotechnologia, to bardzo poważny zarzut (Laaninen 2015).
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Jest już, na razie nieliczna, ale szybko rosnąca literatura toksykologiczna wskazująca,
że nanocząstki są reaktywniejsze, mobilniejsze i że istnieje większe prawdopodobieństwo ich
toksyczności dla ludzi i środowiska niż w przypadku większych cząsteczek. Wstępne badania
naukowe wykazały, że wiele rodzajów nanocząstek może prowadzić do wzrostu stresu
oksydacyjnego, który prowadzi do formowania wolnych rodników zdolnych do wywoływania
raka, mutacji DNA. Pomimo licznych ostrzeżeń wciąż brak jest zasad regulujących
stosowanie nanomateriałów w produktach przeznaczonych dla konsumentów, które
określałyby ich nieszkodliwość dla użytkowników, robotników pracujących przy ich
wytwarzaniu

lub

środowiska,

do

którego

zrzucane

są

nanoprodukty

odpadowe

nanotechnologia (Prasanna 2007, Anonymous 2009, 2011).
Śledzenie przy pomocy nanomateriałów umieszczanych w opakowaniach do żywności
zrodzi również nowe problemy związane z ochroną prywatności (Żelazowska i in. 2013).
Wraz ze wzrostem stopnia śledzenia przy pomocy nanomateriałów przez przemysł
żywnościowy możliwe będzie śledzenie ruchu żywności z pola do fabryki, supermarketu i w
końcu na nasz talerz. Zrodzi to nowe problemy związane z prywatnością, do których jesteśmy
słabo przygotowani. Mimo dopuszczenia nanotechnologicznej żywności i produktów rolnych
do supermarketów i środowiska, rządy na całym świecie nic nie zrobiły, aby stworzyć
jakiekolwiek zasady ograniczające zagrożenia, jakie niesie z sobą.

8. Podsumowanie
Nanotechnologia jako jedna z najbardziej obiecujących dziedzin nauki, stwarza
nieograniczone możliwości rozwoju wielu sfer życia człowieka. To dzięki niej, otrzymujemy
zmienione struktury materiałów (nanomateriały), których właściwości fizyczne, chemiczne
i biologiczne są diametralnie inne niż tych samych materiałów, ale występujących w skali
makro. Te szczególne cechy nanomateriałów stanowią o ich unikatowych właściwościach
i zastosowaniu w wielu dziedzinach życia. Materiały nanocząsteczkowe zajmą przełomową
pozycję w dezynfekcji żywności, medycynie, rolnictwie oraz w szeregu działach przemysłu,
w tym w przemyśle spożywczym. Niektóre z tych aplikacji obejmują; poprawiony smak,
aromat, kolor, teksturę i konsystencję produktów spożywczych, zwiększoną absorpcję
i dostępność biologiczną nutraceutyków i suplementów zdrowotnych, rozwój środków
przeciwdrobnoustrojowych na żywność, nowe materiały do pakowania żywności o ulepszonej
mechanicznej barierze i właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, nanoczujniki do
śledzenia

i monitorowania

stanu

żywności

podczas

transportu

i przechowywania,

kapsułkowanie składników żywności lub dodatków. Inteligentne dostarczanie substancji
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odżywczych, bioseparacja białek, szybkie pobieranie próbek zanieczyszczeń biologicznych
i chemicznych oraz nanokapsułkowanie nutraceutyków to zaledwie kilka nowych obszarów
nanotechnologii dla przemysłu spożywczego. Nanotechnologia daje nadzieję na korzyści nie
tylko w produktach spożywczych, ale także w produktach spożywczych. Istnieje pilna
potrzeba stworzenia systemów regulacyjnych zdolnych do zarządzania wszelkimi
zagrożeniami związanymi z nanoodpadem i wykorzystaniem nanotechnologii w przemyśle
spożywczym. Nanotechnologia może zrewolucjonizować rolnictwo oraz produkcję żywności.
Zmieni też nasz sposób widzenia na sposoby produkcji, przetwarzania, pakowania, transportu
i konsumpcji.
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Summary
The paper analyzes the state of compliance by Ukraine with the plan to harmonize the requirements of Chapter 4
of Section 5 on the elimination of technical barriers to trade between Ukraine and the EU in agricultural and food
products through harmonization of legislation in the field of sanitary and phyto-sanitary measures. An
assessment was made of the state of harmonization of legislation, the status of compliance with state control, and
defined tasks by 2021 in a given area.
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1. Introduction
One of the most important aspect of the globalization on economies world-wide is
the expansion of international trade. The question of safety and quality of food is very
important for every citizen. This issue has become priority for all governments, food
producers, sellers and their customers. Ukraine has a rich and long history in the agricultural
and food processing industries thanks to an abundance of fertile soil. Performance in the
sector before reforms was still weak despite favorable natural resources. Outdated food safety
regulations and practices were limiting Ukraine’s potential in agribusiness by hindering
exports and investment. The impact of food-safety standards on world trade, and the role of
the Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement and the related dispute settlement
mechanism of the World Trade Organization (WTO) in averting trade-impeding effects of
these standards are at the forefront of the current debate on reforming world trade rules. These
issues are of particular importance for agricultural-resource rich developing countries as they
seek to expand exports of processed food, a product category with immense potential for
market penetration in the lucrative developed country markets. Export success of a country in
this product area depends crucially on its ability to meet international food-safety standards
and to participate effectively in the WTO dispute settlement mechanism in the events of
related trade disputes. Many development countries face severe constraints in absorbing bestpractice information and mobilising resources for meeting these requirements.
While engaging in international trade, one fundamental requirement has been that
imported agricultural products must be safe for human consumption and not pose risks to
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human, animal or plant health. Thus, countries have always imposed regulations or standards
in order to ensure food safety as well as to avoid the introduction of diseases and pests
through trade. Trade in agricultural commodities and related standards or regulations have coexisted since the beginning of international trade.
The SPS Agreement allows countries to set their own standards. It also mandates
that these regulations must be based on science and should be applied only to the extent
necessary to protect human, animal or plant life, or health. Further, these standards or
regulations should not arbitrarily or unjustifiably discriminate between countries where
identical or similar conditions prevail, thus stressing the need for the application of the MFN
principle. In order to achieve this objective, the SPS Agreement encourages Members to use
international standards, guidelines and recommendations where they exist. Members may
adopt SPS measures that result in higher levels of health protection, or introduce measures
related to health concerns for which international standards do not exist, provided that a
thorough and scientific risk assessment validates the claim for a regulation. Since the use of
these measures may have a negative impact on market access, the WTO makes it mandatory
for all Members to notify such SPS regulations/standards to the WTO Secretariat, which are
passed onto WTO Members for transparency purposes
The object, purpose and research tasks.
Object is the state of implementation the requirements of Chapter 4 the Association
Agreement between Ukraine and the EU and the effectiveness of the enacted legislative and
regulatory components.
The purpose of this study is to analyze the coherence of legislation on food safety of Ukraine
and the EU and monitor compliance with the Association Agreement.

2. Materials and methods
Methodological and informational basis for scientific research is labor, materials,
periodicals and regulations that govern the requirements for product quality and safety of the
food products.

3. Results and discussion
In Accordance to the Comprehensive Strategy for the Implementation of Chapter 4
(the “SPS Stragety”) (Ordinance No. 228-р of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 24
February 2016), Ukraine must, by the end of 2021, implement into the national legislation
more than 250 EU acts relating to the state control in the field of SPS, safety of food and feed,
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animal and plant health, etc. The SPS Strategy is also included in the Association Agreement
Implementation Action Plan approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine of 25 October 2017, which designated the Ministry of Agrarian Policy and Food of
Ukraine, the State Service for Food Product Safety and Consumer Protection, the Ministry of
Health of Ukraine and, in certain cases, the Ministry of Ecology and Natural Resources of
Ukraine as bodies responsible for performing the obligations in this area.
The purpose of Chapter 4. Sanitary and phyto-sanitary measures (SPS) is facilitate the
trade in goods covered by sanitary and phytosanitary measures between Ukraine and the EU,
while ensuring the protection of life and health of people, animals and plants by:


ensuring full transparency regarding the sanitary and phytosanitary measures
applied in trade;

 approximation of Ukrainian legislation to EU legislation;
 recognition of the state of health of animals and plants and application of the
principle of regionalization;
 establishment of a mechanism for the recognition of equivalence with regard to
sanitary and phytosanitary measures;
 further implementation of the principles of the SPS Agreement;
 establishment of mechanisms and procedures for the promotion of trade;
 improvement of interconnection and cooperation on sanitary and phytosanitary
measures.
 in order to implement the requirements of Chapter 4 of the Agreement in February
2016, the Comprehensive Strategy for the Implementation of Chapter 4 (Sanitary
and Phytosanitary Measures) of Section IV "Trade and Trade-Related Issues" was
approved by the Association Agreement between Ukraine and the European
Union.
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By other
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Fig. 1 The process of implementation in 2017 of the harmonization of SPS requirements

The distribution of powers for the implementation of Chapter 4 is divided between the
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the State Service of Ukraine for Food
Safety and Consumer Protection, the Ministry of Health of Ukraine and, in some cases, the
Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine as responsible bodies for the
fulfillment of obligations in this area.
As regards transparency, Ukraine and the EU should inform each other about the
structure, organization and distribution of powers between the competent authorities and on
any changes affecting such competent authorities.
In the area of approximation the legislation, Ukraine should bring its legislation on
sanitary and phytosanitary measures for the protection of animals closer to the EU law and
undertakes to cooperate and regularly monitor the approximation of legislation and capacity
development.
In accordance with the Comprehensive Implementation Strategy of Chapter 4, Ukraine
should, by the end of 2021, introduce in the national legislation more than 250 EU acts
concerning state control in the field of:


Public health, which includes requirements for basic legislation, labeling and
information on food products, measures applied to products of animal origin
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intended for human consumption, other measures (for chemicals that migrate from
packaging materials, composite products , GMOs, pollutants, etc.)


Animal health, which includes measures applicable to the main categories of live
animals, animal diseases, animal identification and registration, animal byproducts, feed additives and feed and handling standards, and animal welfare
standards.



Phytosanitary measures, which include measures for plants, plant products and
other objects of regulation.
For the purpose of trade in animals and livestock products and the creation of an FTA

between Ukraine and the EU during the import, the state of health of the animals of the
exporting country for trade purposes should be recognized according to the evidence, which
should be based on the requirements of international standards (ECE codes, etc.). However, if
one of the parties to the trade finds that its territory, region or industry has a special status
with respect to a particular disease or animal infection, it may require such status. The country
of importation may require guarantees of the safety of live animals and products of animal
origin, and the pests of plant products. Such measures should not lead to trade restrictions if
countries recognize the relevant statuses and do not officially seek advice or require audits.
Countries must recognize regionalization / zoning, zones free of pests and protection
zones, in accordance with the rules and standards of international organizations and EU
legislation.
If a country requires recognition of its territory as a pest or disease free zone, it will, if
necessary, send messages, justifications and other information, and in the absence of clear
objections within a specified period by another country, the decision on regionalization shall
be deemed to have been taken.
Often equivalence is used in cases where sanitary and phytosanitary measures already
exist against a specific pest associated with the trade in a particular product or category of
products. The establishment of equivalence is based on the definition of a particular sanitary
or phytosanitary risk. Equivalence can be applied to individual measures, to a group of
measures, or to integrated measures in the application of a system approach.
The establishment of equivalence requires the evaluation of sanitary and phytosanitary
measures to determine their effectiveness in reducing the specific risk. The establishment of
equivalence measures may also include an assessment of the phytosanitary systems of the
exporting country or programs that support the application of such measures. Generally,
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equivalence requires a consistent process of information exchange and evaluation; most often
this is a procedure agreed between countries. The information is provided in such a way as to
assess the extent to which the existing and proposed measures will achieve the level of
protection required for the importing country.
Under the trade facilitation mechanisms and procedures, transparency is ensured and
information exchanged, communications, consultation and facilitation of information
exchange, trading conditions and certification requirements.
In particular, countries should inform each other about legislative and other regulatory
changes in the SPS field. The EU must inform Ukraine in advance of the changes so that
Ukraine can take them into account in the process of approximation the legislation. But this
should take into account the full responsibility for the access of European products from the
special regions to the Ukrainian market (protection of domestic producers and consumers), as
well as for gaining Ukraine's advantages from the recognition of the European side of its
special regions.
In addition, it is necessary to create operational conditions in Ukraine for an
operational alert system and a mechanism for early warning of emergencies in relation to SPS.
Ukraine can develop such systems and mechanisms, guided by similar EU instruments such
as ADR electronic systems (alternative dispute resolution or dispute settlement systems),
TRACES (trans-European trade management system and expert system for veterinary health),
ADNS (Animal Disease Reporting System), etc.
As regards harmonization in the field of certification and issuance of certificates and
official documents, the compliance of Ukrainian principles of certification with international
requirements is foreseen.
The Association Agreement sets out a mechanism for recognising equivalence of SPS
measures in respect of individual measures or a system applicable to a sector, sub-sector or
commodities. The recognition of equivalence will duly simplify access to the EU market for
the Ukrainian agri-food producers and also help reduce physical inspections at the border,
simplify the issuance of certificates and facilitate the pre-export approval procedure. Since the
recognition of equivalence and the right to export products to the EU market is an advantage
in other markets, it will also allow the Ukrainian producers to enter new international markets.
In 2017, the SPS Sub-Committee of the EU-Ukraine Association Committee in its
Trade configuration was set up. The Sub-Committee met twice during the year. The Ukrainian
side within the SPS Sub-Committee is chaired by the Head of the State Service of Ukraine for
Food Safety and Consumer Protection, and the EU side is chaired by the Head of Unit
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Bilateral International Relations of the Directorate-General for Health and Food Safety of the
European Commission.
As part of carrying out the SPS Strategy, Ukraine has already adopted a number of
legislative acts that provide the framework for reforming the food product safety system
through implementing basic European principles and practices. In particular, the Law of
Ukraine “On basic principles of, and requirements for, food product safety and quality” (No.
771, as amended by Law of Ukraine No. 1602 of 22.07.2014) introduces the European food
product safety and quality model in Ukraine, which is based on the “farm to table” approach
and the traceability requirements (in line with the provisions of Regulation (EC) No.
178/2002), and requires a gradual transition by market operators to the application of HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point) procedures. The laws concerning the
introduction of mandatory identification and registration of all agricultural animals,
management of animal by-products not intended for human consumption and harmonisation
of the seed and planting material certification system with the EU requirements were also
adopted.
The following two pivotal legislative acts, which had been considered by the
Parliament for a long time, were passed in 2017:


the Law of Ukraine “On state control aimed at verifying compliance with the
legislation on food and feed and animal health and well-being” (No. 2042- VIII of
18.05.2017) implementing Regulation (EC) No. 854/2004, Regulation (EC) No.
669/2009, Regulation (EC) No. 882/2004, Directive 97/78/EC and Commission
Decision 2006/778/EC. Most provisions of the Law will enter into force in April 2018.
The Law provides for a comprehensive reform of the state control system in line with
EU legislation. In particular, the Law: introduces an integrated state control system
that covers the entire food supply chain “from farm to table”, including feed and foodproducing animals; introduces the risk-oriented approach with respect to scheduled
inspections; introduces inspections conducted without notice; establishes an
exhaustive list of issues subject to inspections; increases producers’ liability for
violating the legislation in this field; introduces a new procedure for carrying out state
border control, etc.;



the Law of Ukraine “On safety and hygiene of feed” (No. 2264-VIII of 21.12.2017),
which will enter into force on 19 January 2020. The Law introduces the European
requirements (in compliance with a total of 12 EU acts, including Regulation (EC) No
183/2005, Regulation (EC) No 1831/2003, Regulation (EC) No 767/2009,
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Commission Directive 2008/38/EC, Commission Regulation (EC) No 429/2008,
Commission Regulation (EC) No 378/2005, Regulation (EC) No 178/2002 and others)
for the production and circulation of safe animal feed and is an important element of
the whole system of food safety control “from farm to table”. The Law in particular:
requires that feed producers comply with the HACCP procedures and traceability
requirements; introduces clear labelling requirements at all stages of feed production
and circulation; sets out the procedure for the approval and registration of feed
production and circulation facilities; sets out the requirements for feed export and
import and hygiene requirements for feed production; introduces a simplified system
of feed additive registration equivalent to the European system.
Over 40 regulations are being drafted to implement the adopted laws. The
harmonisation and proper implementation of those laws and regulations will result in
introducing an effective and well-balanced state food safety control system in Ukraine, which
complies with EU requirements and is recognised worldwide, ensures the proper level of
protection of life and health of Ukrainian consumers and allows duly operating food
producers to develop.
Furthermore, the following regulations were passed by orders of the responsible central
executive authorities in 2017:
 the Procedure for Approving Exporters’ Production Facilities and Entering Them in,
and Removing Them from, the Register of Approved Exporters’ Production Facilities;
the Procedure for the State Registration of Production Facilities, Maintenance of the
State Register of Production Facilities of Market Operators and Provision of
Information from It to Parties Concerned; the Procedure for the Maintenance of the
Register of Market Operators and Production Facilities for Which an Operation Permit
Was Issued;
 the Guidelines on Sampling Procedures Implementing the Action Plan for the State
Monitoring of Residues of Veterinary Drugs and Pollutants in Live Animals and
Unprocessed Food Products of Animal Origin;
 the Instruction on Preventing and Combating African Swine Fever;
 the Feed Materials Catalogue;
 the Procedure for Certifying, Issuing and Cancelling Certificates for Seed and/or Plant
Material and Forms of Certificates for Seed and/ or Plant Material; the Procedure for
Labelling and Packaging Batches of Seed and the Label Format; the procedures for
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issuing certificates to agricultural inspectors, importing seed into Ukraine and
maintaining registers in the field of seed production;
 the Instruction on Prevention and Eradication of Salmonellosis in Birds;
 the participation in the European Animal Disease Notification System (ADNS) was
ensured;
 the orders of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine relating to the
introduction of identification and registration of horses, pigs and cattle.
According to the time schedule of the current SPS Strategy, only one obligation scheduled for
2017 remained unperformed, namely the harmonisation of requirements for honey with the
provisions of Directive 2001/110/ EC. The Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
prepared the Draft Order “On approving the requirements for specific quality indicators
relating to honey”, which was approved by the Ministry of Health of Ukraine subject to
certain reservations. The Draft is now being discussed with the representatives of the
beekeeping sector. As part of negotiating the wording of Annex V, the Ukrainian side
submitted its proposal to the EU side to set the end of 2019 as the deadline for this task.

4. Conclusions
So, it analyzes the following conclusions should be drawn that, according to the
developed plan, Ukraine is aligning SPS legislation with the requirements of the EU. By
analyzing the state of implementation of Chapter 4, the following tasks should be noted in the
specified area: preparing and approving regulations implementing the Law of Ukraine “On
state control aimed at verifying compliance with the legislation on food and feed and animal
health and well-being” and the Law of Ukraine “On safety and hygiene of feed”; adopting the
following draft laws that are already registered in the Verkhovna Rada of Ukraine or are still
being prepared: - Draft Law of Ukraine No. 7489 “On amending certain legislative acts of
Ukraine concerning enhancing measures in respect of ensuring traceability” of 16.01.2018
implementing the provisions of Regulation (EU) No. 931/2011. - The Draft Law of Ukraine
“On consumer information concerning food products” (to be soon submitted to the Verkhovna
Rada of Ukraine) implementing Regulation (EU) No. 1169/2011. - The Draft Law of Ukraine
“On amending the Law of Ukraine “On veterinary medicine” (is being drafted) implementing
Council Directive 91/496/EEC. - Draft Law of Ukraine No. 4611 “On requirements for food
contact articles and materials” of 06.05.2016 implementing Regulation (EC) No. 1935/2004. Draft Law of Ukraine No. 7210 “On amending certain laws of Ukraine concerning the
traceability and labelling of genetically modified organisms and circulation, traceability and
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labelling of food products, feed and/or feed additives and veterinary medicines produced
using genetically modified organisms” of 19.10.2017 implementing Regulation (EC) No.
1829/2003, Regulation (EC) No. 1830/2003 and Regulation (EC) No. 641/2004. - The Draft
Law of Ukraine “On amending certain legislative acts of Ukraine concerning animal
identification and registration” (is being drafted) implementing Commission Regulation (EC)
No. 494/98, Commission Regulation (EC) No. 1082/2003 and Commission Regulation (EC)
No. 1505/2006; preparing and adopting other regulations concerning: - Special hygiene
requirements for the production and circulation of food products of animal origin. - Hygiene
requirements for food additives, flavourings and enzymes.
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1. Introduction
One of the current trends in modern science is the development of new technologies
aimed at the rational use of secondary raw materials processing resources.
Each person's daily diet is richer in taste but less balanced in composition. Decrease in
the level of health and longevity is largely due to improper and poor-quality nutrition. One of
the main requirements for food today is satisfaction of physiological needs. Therefore, there is
much concern about the issue of additional enrichment of food with nutritional essential
components along with production of sufficient amount of food [1).
Thus, more frequent use of vegetables and fruits, berries in the diet of modern man
will enrich the diet with irreplaceable micronutrients, and the obtained experimental results
will significantly supplement the database of chemical composition of food products.
The chemical composition and content of micronutrients of raw materials of vegetable
and animal origin, which most closely meets the above criteria, are listed in Table 1 [2, 3).
The data of Table 1 show that vegetables are characterized by a high content of macro,
microelements, vitamins, water and low lipid content. Onions contain a lot of vitamin C (10
mg/100 g), specific for this raw material flavonoid quercetin, saponins, phytoncides, organic
acids, essential oils, which give a special smell and flavor to dishes with addition of them 4.
Carrots are a source of -carotene, which is converted into vitamin A in the human
body. -carotene has high resistance to elevated temperatures, so its loss during cooking is up
to 10% of its amount. In addition, carrots contain significant amount of dietary fiber (1 g/100
g) and vitamin PP (1 mg/100 g) 5.
Wheat bread, due to the high content of carbohydrates (51.9%), is widely used in
preparation of products from minced meat to texture products based on meat and fish the
necessary way. Polysaccharides of bread (starch), together with proteins, take part in the
texturing of minced products, they are good texturizers, they firmly bind water, increase
viscosity [5). Inthe case of insufficient bread content, products have insufficient juiciness and
density. Excess of the bread content is also undesirable, since it leads to smearing consistency
and bread taste in the finished products [6).
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Table 1 Chemical composition and content of micronutrients in raw materials of vegetable and animal origin
Food
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1.6

47.6

-

301 109 24

17

75

1.1

-

-

0.12 0.08

onion

bread
Wheat 12.0 8.5
dry

0.20 10
5

1.59 -

1.07 -

bread
crumbs
Powder 4.0

25.6

25.0 39.4

-

400 100 919

milk

139

790 1.1

0.11 0.25 0.20 1.30

-

-

-

0

Purified 0.1

0

99.9 0

-

-

-

-

-

oil

-

-

-

0.70 4.0

-

-

Dried bread is a necessary ingredient in the production of rissoles. Breadcrumbs serve
as an insulating layer between the oil and the surface of the products during frying, reduce
overheating and reduce the amount of moisture that evaporates. This allows you to get a
juicier fried product. In addition, during frying, bread crumbs give a specific pleasant taste
and aroma to the finished products due to caramelization of carbohydrates of dried wheat
bread [5).
Powder milk contains 25.6% of proteins, 25% of lipids, a large number of mineral
elements, especially potassium (1000 mg/100 g), calcium (919 mg/100 g), phosphorus (790
mg/100 g), vitamins A, B2, C (see Table 1). Dry milk has a stabilizing and antidenaturating
effect on fish proteins when minced products are stored in a refrigerator (from meat of
Karlsberg electrons, grenadier, from cryo minced meat), improves the consistency and the
color of the stuffing. However, it is worth noting that the nature of the effect of such additives
to minced meat is determined both by the dosage of the additive and by the type of fish from
which it is made, by the technochemical composition of the fish [5).
It is established that the introduction of oil and other fats and fat-containing
preparations is one of the ways to improve the consistency (tenderness, juiciness) and taste of
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fish products. From literature sources it is known that the addition of oil changes the texture
of the fish protein gel in the following way: it increases the stability of the gel to the
defrosting processes, which in turn prevents the formation of a porous gel structure,
minimizes structural changes in the gel during cooking, reduces the rubber-like consistency of
the gel [7, 8).
In addition, oil is a natural source of fatty acids, especially PUFAs of

6 group (Table

17), and due to this it exhibits biological activity in eliminating the syndrome of essential fatty
acid deficiency [9)
As can be seen from Table 2, the content of UFA in oil is 9.92, the fatty acids - 26.44,
MUFA - 63.33 g/100 g, PUFA in lipids of sunflower oil are mainly linoleic fatty acid.
Table 2 Fatty acids composition of sunflower oil
Fatty acids

FA code

Saturated (SFA). including

Content, g/100 gof fat

Recommended amount,

Sunflower oil

g/day[10)

9.920

25

Myristic

14:0

0.148

Palmic

16:0

6.497

Stearic

18:0

3.106

Lignoceric

24:0

0.169

Monounsaturated

(MUFA),

26.435

30

including
Palmitooleic

16:1

0.111

ω9oleic

18:1

26.246

Erucidic

22:1

0.078

Polyunsaturated (PUFA), including

63.331

linolic ω6

18:2

62.819

linolenic ω3

18:3

0.087

docosahexaenoic ω3

22:6

0.091

eicosatrienoic ω6

20:3

0.334

11

Oils also contain phospholipids (up to 1400 mg%) (lecithin regulating cholesterol in
the body), sterols (up to 300 mg%) (inhibit the absorption of cholesterol from the intestine),
scopoletin is a coumarinic compound that has spasmolytic and hypoglycemic activity, and
have high E-vitamin activity due to the content of alpha-tocopherol (up to 60 mg%). Vitamin
E is a strong natural antioxidant that protects PUFA in phospholipids of biomembranes from
peroxidation, promotes stabilization of fat-containing nutrient, preventing its oxidation [5).
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Thus, the combination in the recipe of minced semi-finished vegetable and animal raw
materials will contribute not only to improving the taste and consistency of products, but also
to harmonizing their fatty acid composition according to the principle of supplementing and
reducing the excess of the content of individual fatty acids.

2. Sensory analysis of chopped semi-finished fish products using the flavor profile
method
Sensory analysis of fish rissoles is carried out in accordance with international ISO
standards. To create the profiles, the method described in DSTU ISO 6564: 2005 “Sensory
Investigation - Methodology - Methods for creating the flavor spectrum” is used [36).
The sensory analysis was carried out by an expert commission of 8 people. In the
process of the analysis, descriptors that are significant for consumers and included in the
complex profile of the flavor of the hypothetical standard were evaluated.
Respondents were offered 10 descriptors arranged in descending order of importance
to evaluate fish rissoles using the given scale.
Based on the results of research on consumer preferences, which were previously
carried out by us [12, 13), a set of 10 descriptors was determined to characterize the flavor
(Table 3).
Based on results of the experimental studies it was found that a harmonious and
inherent taste with an intensity of 5 points is inherent in all the developed research samples in
comparison with the control one, which had insufficient intensity and had a strong fish taste.
The aroma of most of the studied rissole samples had sufficiently high intensity of
positive characteristics. They received high marks, and according to the “weakly expressed”
descriptor they exceed the descriptor of the standard. No negative components of aroma,
foreign and sharp odors were detected.
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Table 3 Sensory analysis of fish rissolesusing flavor profile method
Intensity of the characteristics, point
Descriptor

fish rissoles
Standard

Sample 1 (control)

Sample 2

Sample 3

Characteristics of aroma and taste:
harmonious

5.0

4.0±0.10

5.0±0.10

5.0±0.20

inherent

4.5

3.0±0.01

4.4±0.01

4.2±0.02

fishy

4.5

4.5±0.10

4.5±0.10

4.5±0.10

weakly expressed

3.5

1.0±0.02

3.0±0.01

3.5±0.01

sweet

3.0

2.5±0.01

2.5±0.01

3.3±0.01

salty

3.0

3.0±0.01

3.0±0.01

2.5±0.10

juisy

3.0

2.0±0.10

2.0±0.20

1.5±0.10

flexible

3.5

3.0±0.10

3.5±0.20

3.4±0.10

heavy

1.0

2.0±0.02

2.5±0.02

3.0±0.02

Overall impression

5.0

4.5±0.10

5.0±0.20

5.0±0.10

Total points

36.0

29.5±1.00

35.4±1.00

35.9±0.4

Characteristics ofconsistency:

0

To visualize the results, detailed profilographs of the flavor of the developed samples
of fish rissoles have been constructed (Figures 1-3). It is profile analysis that makes it possible
to identify, due to what intensity of positive and what presence of negative characteristics of
taste and aroma, one test sample (control) differs from the other (research). Thus, by means of
profile analysis, a more objective evaluation of the organoleptic characteristics of fish rissoles
was obtained.
Fish rissoles (control) were characterized by a light gray color, a sweet-salty taste, a
flexible consistency that is heavy throughout the consistency mass, which indicates the need
to adjust their formulations for maximum approximation to the ideal (Figure 1).
heavy

flexible

harmonicity
5
4
3
2
1
0

inherent
Etalon
fishy

Sample 3

weakly
expressed

juisy
salty

sweet

Fig. 1. Flavor profilegraphof fish rissoles (control)
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Based on the organoleptic studies, the practicability of combining fucus with
freshwater fish was established, as evidenced by a pleasant, inherent, without foreign taste,
weakly expressed fish taste and a heavy, tender consistency (Figure 2).
heavy
flexible

harmonicity
5
4
3
2
1
0

inherent
Etalon
Sample 3

fishy
weakly
expressed

juisy
salty

sweet

Fig. 2. Flavor profilegraph of fish rissoles with addition of fucus

Fish rissoles with addition of focus have high intensity of such descriptors asoverall
impression, harmonious, fishy, sweet-salty taste. According to consistency descriptor the fish
rissoles are flexible and heavy at the cut.
Comparing the calculated total score in points, the most approximate to the ideal is a
sample of fish rissoles with the addition of laminaria - with an estimate of 35.9 (Fig. 3).

heavy

flexible

harmonicity
5
4
3
2
1
0

inherent
Etalon
fishy

Sample 3

weakly
expressed

juisy
salty

sweet

Fig. 3. Flavor profilegraph of fish rissoles with addition of kelp

Samples of fish rissoles (control) and fish rissoles with the addition of fucus have the
difference of 6.6 and 0.6 points with the standard, which indicates the need to adjust their
formulations for maximum approximation to the ideal.
The general comparative analysis allows to state that all samples of fish rissoles have a
positive overall impression, harmonious and fishy taste.
3. Specification of chemical composition ofquick-frozen semi-finished food
The study of general chemical composition of the samples(Table4) showed that
moisture contentin the samples under the studyis somewhat higher than in the control one.
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Lipids content in the studied samples somewhat decreases after adding of seaweed which can
be explained by decrease of the share of the fish flash raw material, protein content in minced
meat decreases compared to the control sample but not significantly.
Table 4 Chemical composition of studied samples
Studied sample Moisture content, %

Protein content, %

Fat content, %

Ash content, %

Quick-frozen semi-finished food
46.20±0.37

18.10±0.18

6.30±0.24

1.05±0.05

Sample 2

39.40±0.30

19.30±0.10

7.20±0.30

1.11±0.04

Sample 3

52.80±0.45

18.70±0.20

6.50±0.26

1.08±0.06

42.08±0.20

17.80±0.20

14.00±0.10

1.05±0.05

Sample 2

38.60±0.20

18.40±0.19

14.10±0.23

1.31±0.04

Sample 3

48.90±0.20

18.10±0.20

13.90±0.10

1.28±0.06

Sample

1

(control)

Finished products
Sample

1

(control)

The energy value of the semi-finished products and the degree of filling daily energy
need for the adult population of the II group of work intensity at the age of 18-29 years are
calculated. The results of calculations are presented in Table 5.
Table 5 The energy value of finished products and the degree of filling daily need of the adult population in
energy
Studied sample

Energy value, kcal

sample1

197.2

sample2

200.5

sample3

197.5

Daily energy need, kcal

Degree of filling daily energy need, %

men

men

women

7.04

8.96

7.16

9.11

7.05

8.98

2800

women

2200

It can be seen from the data in Table 5 that the sample of recipe No. 1, 2 is
characterized by poverty energy value than the sample of recipe No. 2, which is due to the
high protein content of the developed products. When consuming 100 g of product recipe No.
1 degree of meeting the daily energy needs for men of the II group of labor intensity at the age
of 18 to 29 years is 7.04%, recipe No. 2 - 7.16 and recipe No. 3 - 7.05%. For women of the II
group, the intensity of labor at the age of 18 to 29 years is 8.96% with consumption of 100 g
of the product of recipe No. 1, recipe No. 2 - 9.11% and recipe No. 3 - 8.98%.
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4. Structural and mechanical properties of quick-frozen semi-finished products
When developing combined products, special attention is paid not only to the regulation
of biological value, but also to the formation of the necessary functional and technological
properties of multi-component disperse systems, structure and consistency, which must
correspond to the constant tastes of consumers [5).
It is established in the process of the studies of minced meat rheological properties that
the studied sample with kelp, when hydrated in the ratio 1:4, attains increased shearing
stressat the seaweed weight fraction – 10 %, in comparison to the control sample (Fig. 4) and
attests to formation of elastic structure of minced fish flash for rissoles. It is conditionedby
increase of firmly bound moisturecontent and solid consistency of modeling minced fish

Boundary shearing stress, Pa

flash.
1400

2
y = -30x + 1186

1200
y = 4,2857x2 - 79,714x + 1268

1000
800

y = 2,8571x2 - 59,143x + 1022

3

600

1
400
200
0
7

14

21

28
35
Storage duration, days

Fig. 4. Boundaryshearing stress of semi-finished minced fish flash: 1 – control, 2 – with fucus, 3 – with kelp

In the process of study of boundary shearing stressin the samples it was noted that
adding kelp to formulation composition of the rissoles has a significant influence on the
structure of minced fish flash which becomes more heavy, elastic compared to the control
sample and attests to practicability of using focus and kelp in the technology due to their
hydration ability. The functional connectiony=f(x)is as follows: control sample - y = 2,8571x2
- 59,143x + 1022, semi-finished products with fucus - y = -30x + 1186 and semi-finished
products with kelp - y = 4,2857x2 - 79,714x + 1268.
The increase in the relative strength of penetration in minced fish flash with increasing
seaweed weight fraction can be explained by the fact that at the stage of mixing minced fish
flash with seaweed the process of formation of protein gel structure begins, in which under
certain conditions a conformational transition of macromolecules takes place, resulting in
their aggregates, which are particles of dispersed lyophilic phase. With the increase in the
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number of such particles, hydrogen bonds create contacts between the aggregates and form a
three-dimensional structure of the protein gel, which provides the corresponding mechanical
properties (viscosity, strength, elasticity, etc.) to the system, in this case the one of minced
fish flash.
For provision of a rationale for structural and mechanical properties and studying their
changes after heating minced fish flash, penetration was studied and boundary shearing stress
of the finished product was calculated.
Increase in penetration level was established in the finished products with addition of

Boundary shearing stress, Pa

seaweed compared to control sample (Fig. 5).

Term of storage, days
Fig. 5. Functional connection of boundary shearing stress of fish rissoles: 1 – control, 2 – with fucus, 3 – with
kelp

It was found out that boundary shearing stress decreases when seaweed content level
increases in the finished minced fish flesh. The decrease of boundary shearing stress after
adding focus and kelp to the minced fish flesh could be explained by increase of moisture
retention ability and water-binding power which makes the finished product fabricable that is
tenderer, more succulent.

5. Dynamics of physical and chemical properties of semi-finished products in the process
of storage
The research of physical and chemical properties of the studied samplesdetermined
thatрН-value of the studied samples is at the level of the control sample (Fig. 6).
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Control
Fucus
Klp

Term of storage, days

Fig. 6. Active acidityin the studied samples with focus and kelpcompared tothe control sample

In the process of heating decrease of water-binding power of fish flash occurs which
affects its hardness and yield. That is why they are main parameters of the quality of semifinished products and establish technological properties of the products. The influence of
hydrated focus and kelp on these functional and technological properties of model
compositions of minced fish flesh has been studied.The changes of boundary shearing stress
in the process of storage of fish rissoles are given in Fig. 7.
MRA

Control
Fucus
Klp

Term of storage, days

Fig. 7. Moisture retention abilityof semi-finished fish products

The degree of oxidative and hydrolytic changesof lipid substances in frozen semifinished products in the process of storage was evaluated according to acid-degree value and
peroxide index (Fig. 8and9).
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Term of storage, days

Fig. 8. Dynamics of changes of fat acid-degree valuein the process of storage of semi-finished products: 1 –

Peroxide index, % iodine

control, 2 – with fucus, 3 –with kelp

Term of storage, days

Fig. 9. Dynamics of changes of fat peroxide index in the process of storage of semi-finished products: 1 –
control, 2 – with fucus, 3 – with kelp

Based on the data given in Figure 9 it is established that changes in the peroxide
number of lipids of semi-finished products during storage have a linear tendency to increase,
which indicates the accumulation of primary oxidation products - peroxides. In the control
samples of rissoles, the accumulation of products of fat hydrolysis occurred more intensively
than in the experimental samples.
In the experimental samples, the accumulation of primary oxidation products occurred
less slowly than in the control ones. This is due to the fact that the control samples of the
cutlets contain more fat than the experimental ones due to the high content of the fish raw
material in the recipe and are characterized by a more intensive flow of lipid oxidation and
hydrolysis processes than the product with less content (improved formulations), which is
safe and suitable for consumption.
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