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Streszczenie
Oceniano wpływ starzenia poprzez kontakt z wiórami drewna dębowego na skład jakościowy i ilościowy
destylatu śliwkowego. Dojrzewanie przeprowadzono w obecności lekko opiekanych wiórów z dębu
francuskiego (Quercussessiflora i Quercusrobur). Badano wpływ dawki wiórów, temperatury procesu oraz
systemu starzenia (statyczny lub cyrkulacyjny). Dojrzewanie próbek destylatu śliwkowego w obecności wiórów
dębowych wpłynęło na zmiany ich barwy, które były skorelowane z dawką wiórów oraz warunkami
dojrzewania. W większości wariantów starzenia zaobserwowano obniżenie stężenia wyższych alkoholi
i aldehydów alifatycznych, podczas gdy stężenia aldehydów furanowych wykazywały tendencję do wzrostu.
Odnotowano także obniżanie stężenia estrów, takich jak octan etylu, natomiast stężenia kapronianu etylu,
kaprylanu etylu i kaprynianu etylu wzrastały.
Słowa kluczowe: śliwowica, starzenie, drewno dębowe, związki aromatu

Changes in the qualitative and quantitative composition of aromatic
compounds in plum distillate during maturation in the presence of oak
chips
Summary
The aim of this study was the evaluation of the effect of ageing through contact with oak wood chips on the
qualitative and quantitative composition of plum distillate. Maturation was performed in the presence of French
oak chips (Quercussessiflora and Quercusrobur). The effects of oak chips dose, temperature, and ageing system
(static or circulatory) were assessed. Maturation of plum distillate samples in the presence of oak chips resulted
in colour changes, which were correlated with the dose of oak chips, and with the conditions of maturation. In
terms of volatiles, decreases in higher alcohols and aliphatic aldehydes were observed in the majority maturation
variants, while concentrations of furanic aldehydes showed increases depending on the dose of oak chip, as well
as on the conditions of maturation. The quantities of esters such as ethyl acetate decreased in the majority of
experimental variants, whereas concentrations of ethyl caproate, ethyl caprylate and ethyl caprate increased
gradually.
Keywords: plum brandy, maturation, oak wood, aroma compounds

1. Wstęp
Proces starzenia (syn. dojrzewanie, maturacja) w beczkach drewnianych stosuje się
podczas produkcji takich alkoholi jak: armaniak, koniak, brandy, whisky czy grappa. Związki
ekstrahowane z drewna wzbogacają właściwości sensoryczne produktu. Beczki wykonuje się
głównie z drewna dębowego, aczkolwiek w szczególnych przypadkach używane są również
7

inne gatunki drewna, np.: akacjowe, kasztanowe czy czereśniowe. W Europie stosuje się takie
gatunki dębu jak: Quercussessilis, Quercuspetraea, Quercus robur czy Quercuspeduncolata
(Mosadele i Puech 1998).
Zachodzące podczas dojrzewania przemiany fizyczne i
alkoholowych,są

wynikiem

interakcji

pomiędzy

beczką,

chemiczne napojów
otaczającą

atmosferą

i dojrzewającym spirytusem. Procesy te powodują zmianę barwy, smaku oraz kompozycji
zapachowej maturowanejcieczy (Jeffery2012). Procesy fizyczne zachodzące w czasie
leżakowania obejmują ekstrakcję wielu substancji z drewna beczek dębowych (głównie
garbników i lignin), dyfuzję par alkoholu przez pory klepek dębowych do otoczenia
zewnętrznego, wnikanie wody do leżakowanej cieczy oraz przenikanie powietrza do cieczy
przez ścianki beczek (Singleton 1995).Hydroliza celulozy i hemiceluloz dostarcza cukrów,
których ilość w trakcie starzenia sukcesywnie wzrasta. Zmiany barwy maturowanych
spirytusów

są

skutkiem

przechodzenia

do

destylatów

żółtych

barwników

dębu,

tzw. flawonoli. Barwę złocisto-żółtą, szczególnie w początkowym okresie dojrzewania,
nadają głównie takie związki jak:kwercetyna (5,7,3’,4’- tetrahydroksyflawonol) i kempferol
(5,7,4’- trihydroksyflawonol) (Cieślak i Lasik1979).
Naturalne leżakowanie napojów alkoholowych typu whisky czy brandy jest procesem
długotrwałym, wiążącym się z wieloma niedogodnościami głównie natury ekonomicznej,
m.in. opóźnieniem zwrotu nakładów, stratami alkoholu dyfundującego przez pory beczek.
Sposobem na uzyskanie warunków zbliżonych do panujących w tradycyjnej dębowej
beczce oraz przyspieszenie procesu starzenia spirytusu jest zastosowanie ekstraktu z klepek
dębowych lub bezpośredni dodatek kawałków drewna dębowego w różnej postaci (wióry,
kostki, płatki) (GiménezMartínezi in. 2001).
Celem prowadzonych badań była ocena wpływu dawki wiórów z dębu francuskiego
(Quercussessiflora i Quercus robur)i warunków dojrzewania na zmiany składu jakościowoilościowego destylatu śliwkowego.
2. Materiały i metody badań


Materiał badawczy

Do badań wykorzystano destylat śliwkowy o zawartości alkoholu 77% obj., otrzymany
w warunkach przemysłowych ( + H2O Sp. z o. o. w Chociszewie koło Łodzi).
Starzenie spirytusu prowadzono z wykorzystaniem lekko opiekanych wiórów z dębu
francuskiego (Quercussessiflora i Quercus robur) (Firma handlowa Ares, Warszawa, Polska).
Średnia wielkość wiórów wynosiła: 7,5 mm x 10 mm.


Przebieg doświadczeń
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Zakres badań obejmował ocenę następujących czynników: dawki wiórów dębowych
(3, 5 i 7 g/l); temperatury procesu (18-20, 35, 45 °C) i systemu starzenia (statyczny
i dynamiczny).
We wszystkich wariantach badawczych destylat śliwkowy (77% obj.) rozcieńczono
wodą dejonizowaną do mocy 55% obj. Następnie 1,5 litra destylatu przeniesiono
do 2-litrowych szklanych butelek laboratoryjnych i dodano wióry dębowe. Przygotowane
próbki poddawano starzeniu przez 12 miesięcy w różnych warunkach (wszystkie próbki
przechowywano w ciemnym miejscu).Dla każdej dawki wiórów przeprowadzono starzenie
destylatu śliwkowego w następujących wariantach:
A - 18-20 °C, system statyczny (próbki mieszano przez 3 minuty dziennie, 5 dni w tygodniu);
B- 35 °C, system statyczny (próbki mieszano przez 3 minuty dziennie, a następnie ogrzewano
przez 2 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu przez 3 miesiące, a następnie dojrzewały w takich
samych warunkach jak w wariancie A);
C- 45 °C, system statyczny (próbki mieszano przez 3 minuty dziennie, a następnie ogrzewano
przez 2 godziny. dziennie, 5 dni w tygodniu przez 6 miesięcy, a następnie dojrzewały
w takich samych warunkach jak w wariancie A);
D- 45 ° C, system cyrkulacyjny (próbki ogrzewane i mieszane jednocześnie przez 2 godziny
dziennie, 5 dni w tygodniu przez 6 miesięcy, następnie dojrzewały w takich samych
warunkach jak w wariancie A)


Metody analityczne
Przygotowanie próbek starzonego destylatu śliwkowego do analiz obejmowało

oddzielenie etanolu i innych substancji lotnych od związków ekstraktowych w aparacie do
szybkiej destylacji Super Dee (Gibertini, NovateMilanese, MI, Włochy).Pozostałość po
destylacji ochłodzono i przeniesiono ilościowo do kolby o poj. 100 ml, a następnie dodano
wodę destylowaną, aby osiągnąć taką samą objętość jak oryginalna próbka, tj. 100 ml. Próbkę
tę wykorzystano do oznaczania stężenia ekstraktu całkowitego.
Stężenie etanolu mierzono za pomocą alkoholomierza i wyrażono w% objętościowych
etanolu w 20°C. Zawartość ekstraktu w frakcji otrzymanej po oddzieleniu etanolu i innych
substancji lotnych została określona zgodnie z metodologią zalecaną w przemyśle
spirytusowym (PN-A-79529-5:2005).
Pomiar barwy próbek destylatu wykonano stosując instrumentalny pomiar barwy
(CHROMA METER CR-400, Konica Minolta, Osaka, Japonia) z wykorzystaniem metody
CIELAB. Wyniki zostały wyrażone we współrzędnych przestrzeni kolorów Komisji
Internationaled´Eclairage, L*, a* i b*. Parametry te zostały zdefiniowane jako: L* − jasność
9

[biała (100) lub czarna (0)], a* współrzędna [czerwona (+100) lub zielona (−100)],
b* współrzędna [żółty (+100) lub niebieski (−100))]. Parametry te zmierzono za pomocą
standardowego obserwatora CIE 1964 (pole widzenia 10º) i standardowego źródła światła
CIE D65 jako odniesienie. Całkowite różnice w kolorze (ΔE*) między badanymi próbkami
(po dojrzewaniu) i próbką kontrolną (przed dojrzewaniem) obliczono zgodnie z równaniem
(Wrolstad i in. 2010):
∆𝐸 =

(∆L∗ + ∆a∗ + ∆b∗ )

(1)

gdzie: ΔL*= L*próbki−L*kontrola; Δa*= a*próbki −a*kontrola; Δb*= b*próbki− b*kontrola
Oznaczanie składu jakościowo-ilościowego związków lotnych przeprowadzono metodą
chromatografii gazowej (GC−FID) (Balcerek i in. 2017)


Analiza statystyczna

Wszystkie próbki przygotowano i analizowano w trzech powtórzeniach. Uzyskane wyniki
zostały poddane analizie statystycznej przy użyciu oprogramowania STATISTICA 10
(Statsoft, USA). Wyniki oceniono za pomocą analizy wariancji (ANOVA), a następnie testu
post-hoc Tukeya w celu weryfikacji różnic statystycznych na poziomie istotności 0,05.
3. Wyniki i dyskusja
Proces starzenia napojów spirytusowych w beczkach z drewna dębowego wiąże się ze
zmianami parametrów fizycznych i chemicznych leżakowanego spirytusu(Mosedale i Puech
1998). Jedną z takich zmian jest obniżenie zawartości alkoholu, zwłaszcza w roztworach
o mocy powyżej 50% obj.,w wyniku preferencyjnego odparowania etanolu przez drewno
dębowe. Proces ten nasila się w wyższych temperaturach i niższych wilgotnościach (Cieślak
i Lasik 1978).
Starzenie próbek destylatu śliwkowego (55% obj.) prowadzono w szczelnie
zamkniętych butelkach z wiórami z drewna dębowego. Oczekiwano, że nie nastąpi utrata
alkoholu. Niestety, pomiary wykonane w kolejnych okresach dojrzewania wskazywały, że
stężenie alkoholu obniżyło się (tab. 1). Nie stwierdzono znaczącego wpływu dawki wiórów
dębowych na zawartość alkoholu etylowego. Straty etanolu wynosiły od 0.48 do 0.88% obj.
i były uzależnione od systemu starzenia, temperatury i czasu dojrzewania. Niższe stężenia
etanolu stwierdzono w destylatach dojrzewających w 35 i 45°C, w porównaniu
z leżakowanymi w 20°C
Zmiany w składzie starzonego alkoholu dotyczą także ekstrakcji składników drewna
(Lyons 1999). Przechowywanie próbek destylatu śliwkowego w obecności wiórów dębowych
spowodowało wzrost zawartości ekstraktu we wszystkich wariantach dojrzewania (Tabela 1).
10

Najwyższa dynamika ekstrakcji miała miejsce w pierwszych 3 miesiącach dojrzewania
i spadała w kolejnych miesiącach. Wartości tego parametru były skorelowane z dawką
wiórów dębowych i warunkami dojrzewania. Zaobserwowano, że wyższe temperatury oraz
okresowa cyrkulacja podczas dojrzewania prowadziły do wyższych stężeń ekstraktu
w badanych próbkach.
Świeże destylaty śliwkowe otrzymane po destylacji są bezbarwne. Zmiany koloru były
widocznym efektem starzenia, wynikającym z rozkładu polifenoli wyekstrahowanych
z wiórów drewna dębowego (Lyons 1999).Do analizy zmian barwy próbek destylatu
śliwkowego zastosowano metodę CIElab, mierząc dwie współrzędne koloru, a* i b*, a także
wskaźnik jasności L*. Dane dotyczące parametrów chromatycznych CIELab przedstawiono
w tabeli 2. Parametr a* przyjmuje wartości dodatnie dla wartości czerwonawych i ujemne dla
kolorów zielonkawych, natomiast b* przyjmuje wartości dodatnie dla żółtawych i ujemne
wartości dla kolorów niebieskawych. L* jest przybliżonym pomiarem jasności, zgodnie,
z którym każdy kolor można uznać za równoważny punktowi szarości między czernią a bielą
(Granato i Masson 2010).Wartości jasności (L*) obniżały się ze wzrostem dawki wiórów.
Wyższe temperatury skutkowały również niższymi wartościami L*, związanymi z ekstrakcją
polifenoli (Pecić i in. 2012). Warto zauważyć, że ujemne wartości parametru a* stwierdzono
w większości próbek, z wyjątkiem próbek poddanych starzeniu w obecności 7 g/l wiórów
dębowych, w 35 lub 45°C. Z kolei parametr b* przyjmował wartości dodatnie we wszystkich
wariantach i wykazał statystycznie istotne różnice w zależności od dawki wiórów.
Stwierdzono również istotny wpływ na interakcję między tymi dwoma czynnikami.
Zastosowanie okresowej cyrkulacji podczas dojrzewania miało znaczący wpływ na wyższą
wartość parametru b*, w przeciwieństwie do analogicznych próbek dojrzewających
w układzie statycznym.
Na podstawie wartości współczynników a* i b* wszystkie próbki można opisać, jako żółte,
z lekkimi śladami zieleni lub czerwieni. Wartości współczynnika ΔE* opisujące intensywność
zmiany barwy w stosunku do próbki kontrolnej były najniższe w próbkach śliwowicy
z dodatkiem 3 g/l wiórów dębowych i wzrastały wraz z ilością wiórów. Zastosowanie
okresowego ogrzewania i cyrkulacji podczas dojrzewania również istotnie wpłynęło na
wyższe wartości ΔE*. Pecić i in. (2012), którzy badali wpływ warunków dojrzewania na
właściwości sensoryczne i antyoksydacyjne serbskich śliwowic dojrzewających w beczkach
przez 10–47 lat, odnotowali znacznie niższe wartości L* i wyższe wartości parametru a*.
Tylko wartości współrzędnej b* były podobne do uzyskanych w naszych badaniach.
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Stężenie
alkoholu
(obj.)

Próba
kontrolna

Parametr

Wariant
maturacji

Tabela 1. Zmiany stężenia alkoholu i ekstraktu podczas dojrzewania próbek destylatu śliwkowego w obecności wiórów dębowych

A

A

55.43
±0.05
55.43
±0.05
55.43
±0.05
55.43
±0.05
0.00

B

0.00

C

0.00

D

0.00

B
C
D

Ekstrakt
(g/L)

Dawka wiórów dębowych
3 g/L
Czas maturacji (miesiące)
3
6
9
55.35
55.15
55.05
±0.02
±0.02
±0.03
55.15
54.95
54.75
±0.02
±0.02
±0.01
55.12
54.92
54.72
±0.02
±0.15
±0.15
55.05
54.82
54.62
±0.03
±0.02
±0.02
0.75
1.25
1.50
±0.05
±0.07
±0.05
0.90
1.35
1.75
±0.05
±0.05
±0.05
1.28
1.55
1.95
±0.05
±0.05
±0.05
1.60
1.90
1.25
±0.05
±0.05
±0.05

5 g/L
12
54.95
±0.02
54.75
±0.02
54.72
±0.15
54.62
±0.01
1.55
±0.05
2.00
±0.05
2.15
±0.05
2.10
±0.05

3
55.45
±0.02
55.15
±0.02
55.15
±0.02
55.05
±0.03
1.25
±0.05
1.45
±0.05
1.48
±0.05
1.65
±0.05

7 g/L
6
55.05
±0.02
55.05
±0.02
54.90
±0.01
54.72
±0.02
1.75
±0.05
1.75
±0.05
1.95
±0.05
1.85
±0.05

9
55.00
±0.03
54.85
±0.01
54.72
±0.02
54.65
±0.02
2.25
±0.05
2.05
±0.05
2.30
±0.05
2.25
±0.05

12
54.95
±0.02
54.75
±0.02
54.72
±0.01
54.62
±0.01
2.35
±0.05
2.65
±0.05
2.86
±0.05
2.22
±0.05

3
55.30
±0.02
55.05
±0.01
55.05
±0.02
54.90
±0.03
1.75
±0.05
1.75
±0.05
1.80
±0.05
1.85
±0.05

6
55.15
±0.02
54.95
±0.02
54.92
±0.02
54.75
±0.02
2.15
±0.05
2.15
±0.05
2.28
±0.05
2.35
±0.05

9
55.05
±0.03
54.80
±0.01
54.80
±0.01
54.65
±0.02
2.35
±0.05
2.75
±0.05
2.80
±0.05
2.85
±0.05

12
54.85
±0.02
54.75
±0.02
54.72
±0.02
54.62
±0.01
2.50
±0.05
2.94
±0.05
2.95
±0.05
3.05
±0.05

A - 18-20 °C, system statyczny (próbki mieszano przez 3 min. dziennie, 5 dni w tygodniu);
B- 35 °C, system statyczny (próbki mieszano przez 3 min. dziennie, a następnie ogrzewano przez 2 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu, przez 3 miesiące, a następnie dojrzewały w takich
samych warunkach jak w wariancie A);
C- 45 °C, system statyczny (próbki mieszano przez 3 min. dziennie, a następnie ogrzewano przez 2 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu, przez 6 miesięcy, a następnie dojrzewały w takich
samych warunkach jak w wariancie A);
D- 45 °C, system cyrkulacyjny (próbki ogrzewane i mieszane jednocześnie przez 2 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu, przez 6 miesięcy, następnie dojrzewały w takich samych warunkach jak
w wariancie A)
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Tabela 2. Parametry chromatyczne CIELab próbek destylatu śliwkowego po 12 miesiącach maturacji w różnych warunkach w obecności wiórów drewna dębowego

Parametry
CIELab

Dawka wiórów dębowych
3 g/L

5 g/L

7 g/L

A
91.09
±0.55

B
90.49
±0.48

C
89.64
±0.45

D
89.52
±0.48

A
88.70
±0.45

B
87.49
±0.52

C
86.85
±0.42

ΔL*

-6.59
±-0.54

-7.19
±-0.47

-8.04
±-0.45

-8.16
±-0.46

-10.19
±-0.50

a*próbki

-2.83
±-0.03

-2.80
±-0.02

-2.73
±-0.02

-2.02
±-0.01

-8.98
±-0.43
-2.58
±-0.02

Δa*

-2.69
±-0.02

-2.66
±-0.02

-2.59
±-0.02

-1.88
±-0.01

b*spróbki

26.42
±0.12

30.55
±0.08

36.64
±0.06

Δb*

25.99
±0.12

30.12
±0.08

36.21
±0.06

26.94
±0.15

31.08
±0.09

37.18
±0.08

L*próbki

ΔE

D
86.52
±0.40

A
86.24
±0.44

B
85.62
±0.40

C
82.65
±0.35

D
81.87
±0.32

-10.83
±-0.40

-11.16
±-0.39

-11.44
±-0.42

-12.06
±-0.39

-15.03
±-0.34

-15.81
±-0.31

-2.35
±-0.02

-2.22
±-0.02

-2.02
±-0.02

-0.57
±-0.02

0.19
±0.02

0.22
±0.02

0.24
±0.02

-2.44
±-0.02

-2.21
±-0.02

-2.08
±-0.02

-1.88
±-0.02

-0.43
±-0.02

0.33
±-0.02

0.36
±-0.02

0.38
±-0.02

36.87
±0.06

37.20
±0.05

31.79
±0.03

36.64
±0.03

37.87
±0.04

46.55
±0.06

47.23
±0.05

47.66
±0.05

47.72
±0.04

36.44
±0.06

36.77
±0.05

31.36
±0.03

36.21
±0.03

37.44
±0.04

46.12
±0.06

46.8
±0.05

47.23
±0.05

47.29
±0.04

37.39
±0.08

37.93
±0.07

33.05
±0.04

37.85
±0.04

39.11
±0.06

47.52
±0.08

48.33
±0.06

49.57
±0.07

49.86
±0.08

Warianty maturacji (A, B, C, D) jak w tabeli 1.
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Tabela 3. Zmiany stężenia związków karbonylowych podczas dojrzewania próbek destylatu śliwkowego
Próba
kontrolna

Dawka wiórów dębowych

Wariant
maturacji

Związek
chemiczny [mg/L
alkoholu 100%
obj.]

3 g/L

Czas maturacji (miesiące)
3
6
Aldehyd octowy
A
69.37
63.92
57.26
±3.25
±1.15
±1.21
B
69.37
60.13
60.89
±3.25
±1.35
±0.75
C
69.37
61.13
55.13
±3.25
±1.26
±0.82
D
69.37
60.31
62.31
±3.25
±0.55
±0.45
Acetal dietylowy
A
60.48
72.30
83.15
aldehydu
±2.13
±3.22
±3.55
octowego
B
60.48
75.30
86.22
±2.13
±3.27
±3.40
B
60.48
86.48
90.48
±2.13
±2.87
±3.05
D
60.48
84.30
96.32
±2.13
±3.44
±4.62
Aldehyd
A
5.15
4.86
4.24
izomasłowy
±0.15
±0.07
±0.06
B
5.15
4.45
4.05
±0.15
±0.04
±0.04
C
5.15
4.40
4.15
±0.15
±0.05
±0.06
D
5.15
4.50
4.17
±0.15
±0.05
±0.03
AldehydizoA
1.22
1.05
1.00
walerianowy
±0.02
±0.02
±0.02
B
1.22
1.05
0.97
±0.02
±0.02
±0.02
C
1.22
1.08
1.02
±0.02
±0.02
±0.01
D
1.22
1.15
1.12
±0.02
±0.01
±0.02
Furfural
A
3.46
3.48
3.52
±0.06
±0.05
±0.06
B
3.46
3.58
3.76
±0.06
±0.05
±0.04
C
3.46
3.66
3.95
±0.06
±0.05
±0.04
D
3.46
3.94
4.26
±0.06
±0.05
±0.05
Warianty maturacji (A, B, C, D) jak w tabeli 1.

5 g/L
9
49.75
±1.32
58.13
±1.35
54.18
±0.69
56.31
±1.12
90.48
±3.80
92.30
±3.55
110.48
±3.12
107.60
±4.48
4.05
±0.05
3.78
±0.03
3.65
±0.04
4.00
±0.04
0.95
±0.02
0.92
±0.02
0.95
±0.02
1.15
±0.02
3.55
±0.05
4.06
±0.05
4.25
±0.05
4.55
±0.04

12
47.96
±1.15
55.13
±0.75
51.13
±0.66
52.31
±0.55
98.85
±3.55
95.85
±3.24
121.04
±4.33
124.69
±4.50
3.82
±0.05
3.61
±0.03
3.50
±0.04
3.46
±0.04
0.87
±0.02
0.83
±0.02
0.95
±0.01
1.17
±0.01
3.57
±0.06
4.21
±0.04
4.45
±0.05
4.78
±0.05

3
61.92
±1.25
60.66
±1.32
63.22
±0.85
58.42
±0.55
70.80
±3.22
72.65
±3.15
80.77
±3.26
80.48
±3.15
4.78
±0.07
4.48
±0.04
4.45
±0.05
4.55
±0.05
1.10
±0.02
1.02
±0.02
1.06
±0.02
1.12
±0.02
3.65
±0.04
3.78
±0.05
4.05
±0.03
4.12
±0.05

7 g/L
6
56.26
±1.15
57.89
±0.55
60.13
±0.74
53.22
±0.39
85.55
±4.15
87.62
±4.36
93.52
±3.72
96.66
±4.35
4.22
±0.03
4.07
±0.03
4.18
±0.03
4.26
±0.03
0.95
±0.02
0.96
±0.02
0.97
±0.01
1.05
±0.02
3.82
±0.04
3.96
±0.04
4.22
±0.03
4.26
±0.05

9
49.96
±1.22
56.42
±0.85
56.18
±0.62
52.35
±0.26
97.48
±3.25
93.50
±4.36
106.50
±4.12
108.55
±4.23
4.15
±0.05
3.72
±0.03
3.71
±0.03
3.92
±0.04
0.95
±0.02
0.93
±0.02
0.94
±0.02
0.98
±0.01
4.25
±0.05
4.26
±0.03
4.55
±0.05
4.60
±0.04

12
50.16
±0.75
53.22
±0.48
53.13
±0.39
50.26
±0.72
105.76
±4.15
100.54
±4.15
118.55
±4.26
112.79
±3.86
4.09
±0.05
3.55
±0.04
3.43
±0.04
3.22
±0.03
0.92
±0.02
0.85
±0.02
0.90
±0.02
0.95
±0.01
4.57
±0.03
4.76
±0.03
4.85
±0.04
4.78
±0.04

3
57.93
±1.05
60.82
±0.75
60.40
±0.66
60.96
±0.55
66.54
±2.25
70.96
±2.66
77.65
±3.55
73.49
±3.55
4.86
±0.07
4.65
±0.04
4.40
±0.05
4.39
±0.04
1.11
±0.02
1.11
±0.02
1.03
±0.02
1.07
±0.02
4.28
±0.05
4.15
±0.05
4.36
±0.05
4.64
±0.04

6
53.55
±0.82
58.25
±0.84
54.22
±0.74
54.31
±0.66
79.36
±3.45
83.33
±3.66
95.50
±3.25
90.66
±4.15
4.24
±0.06
4.15
±0.03
4.26
±0.06
4.16
±0.03
0.97
±0.02
0.98
±0.02
0.92
±0.01
0.95
±0.02
5.12
±0.04
4.72
±0.04
4.95
±0.04
5.26
±0.05

9
50.96
±0.76
57.13
±0.66
51.13
±0.66
52.31
±0.55
93.42
±4.26
95.44
±3.87
103.48
±4.15
97.86
±4.36
4.05
±0.05
3.85
±0.03
3.65
±0.04
3.72
±0.03
0.95
±0.02
0.93
±0.02
0.90
±0.02
0.98
±0.01
5.55
±0.05
5.23
±0.04
5.27
±0.05
5.72
±0.04

12
52.81
±0.69
53.22
±0.75
50.05
±0.66
52.31
±0.70
101.31
±5.12
105.22
±4.32
101.65
±4.66
105.65
±4.66
3.93
±0.03
3.55
±0.03
3.50
±0.04
3.46
±0.04
1.00
±0.02
0.85
±0.02
0.90
±0.02
0.95
±0.01
5.80
±0.05
5.66
±0.04
5.80
±0.05
5.87
±0.05
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Podczas dojrzewania napojów alkoholowych, jak również ekstrakcji i degradacji składników
drewna dębowego, zachodzą zmiany zawartości związków lotnych, takich jak: aldehydy,
acetale, estry, wyższe alkohole, kwasy lotne, wskutek reakcji utleniania, redukcji, estryfikacji
i trans estryfikacji (Rodríguez Madrera i in. 2013).
W prowadzonych badaniach zaobserwowano spadek aldehydu octowego (tab. 3) we
wszystkich wariantach dojrzewania. Zmiany te były uzależnione głównie od czasu starzenia.
Z kolei nie stwierdzono istotnych różnic między zawartością aldehydu octowego w próbkach
starzonych w 20°C lub 35°C.
Mangas i in. (1996) donoszą, że podczas maturacji destylatów aldehyd octowy reaguje
z etanolem, co prowadzi do powstawania acetalu. Zostało to potwierdzone przez wyniki dla
acetalu dietylowego acetaldehydu oznaczonego w badanych próbkach destylatu śliwkowego.
Stężenia aldehydów izomasłowego i izowalerinowego obniżały się z różną
intensywnością zależną od warunków starzenia. Zastosowanie okresowego ogrzewania
przyspieszyło zmiany stężeń tych aldehydów. Jednak statystycznie istotne zmiany w próbkach
podgrzanych do 45°C w porównaniu z tymi podgrzanymi do 35°C obserwowano tylko
w przypadku aldehydu izomasłowego. Dawka wiórów dębowych nie miała wyraźnego
wpływu na zawartość aldehydów.
Spośród estrów, w analizowanym destylacie dominował octan etylu, którego zawartość
obniżała się w trakcie dojrzewania (tab. 4). Zmiany stężenia tego związku nie były
skorelowane z dawką wiórów i warunkami dojrzewania. Katalityczny wpływ podwyższonej
temperatury zaobserwowano tylko w próbkach z dodatkiem 7 g/l wiórów dębowych, co miało
wpływ na obniżenie stężenia octanu etylu po 12 miesiącach dojrzewania. Rodríguez Madrera
i in. (2010) sugerują, że jego wysoka zawartość początkowa w świeżym destylacie powoduje
częściową hydrolizę octanu etylu, która wzrasta wraz ze wzrostem zawartości kwasu
octowego (odzwierciedlonej w lotnej kwasowości). Kwas octowy może być ekstrahowany
z drewna lub powstaje w wyniku utleniania etanolu (Reazin 1981).
Stężenia octanu izoamylu nie zmieniły się znacząco w okresie 12 miesięcy dojrzewania,
natomiast obserwowano wzrost stężenia estrów etylowych kwasów tłuszczowych o średnim
łańcuchu, tj. kapronianu etylu, kaprylanu etylu i kaprynianu etylu. Zmiany te można uznać za
korzystne dla poprawy cech organoleptycznych starzonego spirytusu śliwkowego, gdyż
wymienione estry nadają spirytusom „owocowe” nuty (Rodríguez Madrera i in. 2013).
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Próba
kontrolna

Związek
chemiczny
[mg/L alkoholu
100% obj.]

Wariant
maturacji

Tabela 4. Zmiany stężenia estrów podczas dojrzewania próbek destylatu śliwkowego
Dawka wiórów dębowych
3 g/L

Czas maturacji (miesiące)
3
6
Octan etylu
A
132.20
127.20
125.20
±5.25
±3.48
±3.26
B
132.20
122.20
113.20
±5.25
±2.36
±3.27
C
132.20
124.22
112.20
±5.25
±3.25
±2.25
D
132.20
123.51
116.20
±5.25
±3.42
±3.25
Octan izoamylu
A
23.71
23.51
23.62
±0.98
±0.64
±0.68
B
23.71
23.55
23.67
±0.98
±0.64
±0.58
C
23.71
23.76
24.15
±0.98
±0.68
±0.84
D
23.71
23.77
24.72
±0.98
±0.78
±0.84
Kapronian etylu
A
16.25
16.44
16.57
±0.02
±0.02
±0.02
B
16.25
16.57
16.78
±0.02
±0.03
±0.03
C
16.25
16.61
16.74
±0.02
±0.03
±0.03
D
16.25
16.55
16.75
±0.02
±0.02
±0.02
Kaprylan etylu
A
2.84
3.15
3.47
±0.03
±0.03
±0.04
B
2.84
3.44
3.81
±0.03
±0.04
±0.04
C
2.84
3.28
3.84
±0.03
±0.03
±0.04
D
2.84
2.98
3.66
±0.03
±0.03
±0.03
Kaprynian etylu
A
13.30
13.26
13.75
±0.15
±0.15
±0.18
B
13.30
13.64
13.82
±0.15
±0.16
±0.15
C
13.30
13.50
13.87
±0.15
±0.15
±0.14
D
13.30
13.66
14.17
±0.15
±0.13
±0.15
Warianty maturacji (A, B, C, D) jak w tabeli 1

5 g/L
9
116.20
±3.50
107.20
±2.25
109.20
±2.75
111.20
±2.65
24.32
±0.74
24.59
±0.68
23.94
±0.85
23.77
±0.69
16.74
±0.03
16.95
±0.03
16.80
±0.02
16.93
±0.03
3.66
±0.04
3.84
±0.04
3.91
±0.04
3.84
±0.03
14.12
±0.22
14.07
±0.18
14.30
±0.15
14.37
±0.16

12
108.70
±3.33
105.20
±2.68
106.55
±2.28
108.65
±2.77
23.70
±0.39
24.66
±0.49
23.82
±0.58
23.61
±0.65
16.97
±0.03
17.16
±0.03
16.96
±0.03
16.88
±0.03
3.71
±0.04
3.95
±0.04
3.44
±0.04
3.85
±0.03
14.29
±0.25
14.18
±0.18
14.47
±0.17
14.52
±0.20

3
129.20
±3.82
126.20
±2.22
120.37
±3.52
124.55
±3.17
23.66
±0.68
23.31
±0.68
23.55
±0.77
23.74
±0.88
16.51
±0.02
16.59
±0.03
16.66
±0.03
16.62
±0.02
3.05
±0.03
3.49
±0.04
3.18
±0.03
3.08
±0.03
13.42
±0.15
13.72
±0.15
13.68
±0.15
13.78
±0.15

7 g/L
6
122.20
±3.15
115.20
±2.27
114.27
±2.29
115.20
±3.19
23.91
±0.78
23.85
±0.73
23.76
±0.84
24.27
±0.76
16.59
±0.02
16.84
±0.03
16.79
±0.03
16.71
±0.02
3.52
±0.03
3.75
±0.04
3.81
±0.04
3.54
±0.03
13.70
±0.17
13.99
±0.16
13.96
±0.18
13.98
±0.17

9
114.20
±3.33
110.20
±2.72
106.20
±2.55
114.09
±2.35
23.15
±0.47
23.77
±0.68
24.15
±0.68
23.92
±0.94
16.77
±0.03
16.91
±0.03
16.84
±0.02
16.83
±0.03
3.61
±0.04
3.86
±0.04
3.96
±0.04
3.88
±0.03
14.06
±0.16
14.12
±0.18
14.35
±0.18
14.33
±0.16

12
108.82
±3.12
108.20
±2.48
105.55
±2.27
107.77
±2.77
22.95
±0.98
24.39
±0.76
23.42
±0.77
23.54
±0.68
16.89
±0.03
17.23
±0.03
16.89
±0.03
16.84
±0.03
3.75
±0.04
3.90
±0.04
3.44
±0.04
3.90
±0.03
14.15
±0.16
14.20
±0.22
14.47
±0.17
14.57
±0.18

3
125.20
±3.33
120.20
±2.19
124.22
±3.25
121.42
±3.26
23.55
±0.68
23.77
±0.68
23.65
±0.88
23.76
±0.68
16.47
±0.02
16.62
±0.03
16.54
±0.03
16.51
±0.02
3.22
±0.03
3.34
±0.04
3.37
±0.03
3.28
±0.03
13.40
±0.15
13.55
±0.16
13.52
±0.15
13.49
±0.15

6
119.20
±3.45
116.20
±3.15
112.20
±2.42
113.66
±3.77
24.15
±0.88
23.66
±0.77
23.94
±0.82
24.72
±0.74
16.66
±0.02
16.85
±0.03
16.77
±0.03
16.77
±0.02
3.50
±0.04
3.69
±0.04
3.85
±0.04
3.66
±0.03
13.83
±0.17
13.80
±0.15
13.83
±0.16
13.77
±0.16

9
116.20
±3.50
109.20
±2.25
109.20
±2.75
110.77
±2.49
23.71
±0.72
23.75
±0.85
23.77
±0.59
23.56
±0.69
16.78
±0.03
16.93
±0.03
16.84
±0.02
16.85
±0.03
3.65
±0.04
3.85
±0.04
3.91
±0.04
3.84
±0.03
14.30
±0.25
14.13
±0.18
14.39
±0.18
14.29
±0.19

12
115.46
±3.65
105.44
±2.85
106.55
±2.28
105.65
±2.48
24.34
±0.98
23.82
±0.76
23.61
±0.68
23.39
±0.68
16.97
±0.05
17.10
±0.03
16.92
±0.03
16.94
±0.03
3.70
±0.04
3.87
±0.04
3.86
±0.04
3.93
±0.03
14.79
±0.23
14.18
±0.17
14.69
±0.21
14.58
±0.20
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Tabela 5. Zmiany stężenia alkoholi podczas dojrzewania próbek destylatu śliwkowego

Próba
kontrolna

Metanol

Dawka wiórów dębowych

Wariant
maturacji

Związek
chemiczny
[mg/L alkoholu
100% obj.]

A

115.8
±1.6
115.8
±1.6
115.8
±1.6
115.8
±1.6
397.3
±3.4
397.3
±3.4
397.3
±3.4
397.3
±3.4
6.35
±0.16
6.35
±0.16
6.35
±0.16
6.35
±0.16
483.3
±5.8
483.3
±5.8
483.3
±5.8
483.3
±5.8
579.0
±6.5
579.0
±6.5
579.0
±6.5
579.0
±6.5

B
C
D
1-propanol

A
B
C
D

1-butanol

A
B
C
D

2-metylopropanol

A
B
C
D

2-metylo1-butanol

A
B
C
D

3 g/L

5 g/L

7 g/L

Czas maturacji (miesiące)
3
114.5
±1.2
110.5
±1.2
108.5
±1.2
108.9
±1.2
395.9
±3.8
378.9
±4.5
375.6
±3.7
370.9
±5.2
6.32
±0.15
5.42
±0.14
5.29
±0.15
5.34
±0.12
475.3
±5.5
465.5
±3.7
465.3
±2.8
478.3
±4.2
570.0
±5.7
564.0
±5.5
567.6
±5.7
564.6
±5.2

6
114.3
±1.2
104.3
±1.2
102.3
±1.2
97.3
±1.2
394.8
±4.5
356.8
±4.5
364.8
±4.5
354.8
±4.5
5.11
±0.13
5.21
±0.13
5.08
±0.13
5.17
±0.10
469.8
±5.6
459.8
±3.8
459.2
±3.5
466.5
±3.5
565.6
±5.5
555.6
±5.5
552.3
±5.3
550.8
±5.2

9
105.9
±0.9
105.9
±0.9
98.9
±0.9
97.9
±0.9
356.1
±6.8
349.1
±6.8
356.1
±6.8
346.1
±6.8
4.86
±0.12
4.77
±0.13
4.76
±0.12
4.72
±0.09
466.7
±4.6
446.7
±3.5
456.3
±2.7
460.9
±2.8
552.2
±6.1
522.1
±6.1
531.2
±5.1
526.3
±5.1

12
103.7
±0.8
103.7
±0.8
93.7
±0.8
94.2
±0.8
337.3
±7.2
343.5
±5.2
337.3
±7.2
335.8
±6.7
4.80
±0.13
4.80
±0.13
4.65
±0.13
4.75
±0.11
441.6
±5.2
438.6
±3.7
443.6
±2.7
441.6
±3.1
504.2
±4.9
494.2
±4.5
488.2
±4.5
505.2
±5.5

3
115.2
±1.2
111.5
±1.2
110.5
±1.2
110.9
±1.2
389.7
±6.4
379.7
±6.4
382.7
±6.4
374.9
±56.1
6.18
±0.15
5.35
±0.14
5.34
±0.13
5.26
±0.12
478.3
±5.3
463.3
±3.5
458.7
±2.8
468.8
±2.4
572.3
±5.3
554.0
±4.7
564.2
±4.7
552.0
±5.3

6
114.7
±1.2
107.3
±1.2
108.3
±1.2
105.3
±1.2
356.2
±3.7
366.2
±5.3
359.2
±5.7
359.8
±4.3
5.15
±0.13
5.11
±0.12
4.88
±0.12
4.93
±0.12
463.4
±4.8
460.4
±3.8
443.4
±2.6
463.4
±2.7
558.4
±4.7
536.6
±4.2
546.6
±4.2
542.6
±4.8

9
108.9
±0.9
105.6
±0.9
103.9
±0.9
102.9
±0.9
340.8
±6.6
352.8
±6.6
340.8
±6.6
343.1
±5.5
4.96
±0.12
4.91
±0.12
4.76
±0.11
4.76
±0.1
454.4
±4.5
454.4
±2.8
434.4
±2.7
458.4
±2.8
542.8
±4.5
525.1
±4.1
532.1
±4.6
528.6
±45.1

12
105.5
±0.6
103.3
±0.8
96.7
±0.8
92.7
±0.8
329.6
±4.7
339.6
±4.7
329.6
±4.7
339.6
±4.4
4.84
±0.13
4.84
±0.13
4.66
±0.11
4.69
±0.08
431.5
±5.1
441.5
±2.6
430.5
±2.5
439.4
±3.2
523.3
±4.6
491.3
±4.5
502.2
±5.5
496.4
±4.5

3
115.5
±1.3
110.5
±1.2
111.5
±1.2
108.9
±1.2
393.5
±6.4
379.5
±7.4
393.5
±7.4
383.5
±6.4
6.14
±0.14
5.37
±0.15
5.49
±0.15
5.22
±0.11
477.5
±5.5
472.5
±3.8
457.5
±2.6
479.7
±3.8
571.8
±4.7
560.0
±5.1
552.0
±4.8
566.0
±5.10

6
114.6
±1.1
104.3
±1.2
102.3
±1.2
97.3
±1.2
372.2
±6.5
372.2
±6.5
377.2
±8.2
376.2
±6.5
5.22
±0.11
5.16
±0.13
5.11
±0.13
4.93
±0.09
471.9
±5.2
464.9
±3.5
451.9
±3.2
472.6
±2.4
561.6
±4.6
535.6
±4.5
537.2
±4.5
545.6
±4.5

9
107.9
±0.8
105.9
±0.9
98.9
±0.9
97.9
±0.9
350.3
±7.1
350.3
±7.1
363.3
±7.7
350.3
±7.1
4.96
±0.12
4.76
±0.12
4.73
±0.12
4.81
±0.08
448.4
±4.8
453.4
±3.8
448.6
±3.3
458.4
±2.8
548.8
±4.5
524.1
±5.1
529.3
±4.6
529.1
±4.8

12
105.6
±0.8
101.7
±0.8
95.6
±0.8
95.3
±0.8
348.8
±5.4
346.3
±6.3
348.2
±5.4
348.5
±5.9
4.77
±0.14
4.70
±0.13
4.66
±0.11
4.80
±0.13
425.6
±5.1
445.6
±3.5
425.6
±2.7
455.6
±4.2
497.3
±5.7
488.4
±4.5
483.5
±4.5
491.2
±4.2
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3-metylo1-butanol

A

1573.3
1560.3
±18.4
±15.6
B
1573.3
1549.3
±18.4
±13.6
C
1573.3
1550.8
±18.4
±13.9
D
1573.3
1544.3
±18.4
±13.2
1-heksanol
A
45.90
45.23
±2.23
±2.55
B
45.90
45.12
±2.23
±2.45
C
45.90
44.66
±2.23
±2.35
D
45.90
44.66
±2.23
±2.35
2-fenylo- etanol
A
53.75
53.42
±3.28
±2.95
B
53.75
53.28
±3.28
±2.64
C
53.75
52.42
±3.28
±2.35
D
53.75
52.42
±3.28
±2.42
Warianty maturacji (A, B, C, D) jak w tabeli 1.

1545.8
±15.4
1530.8
±14.6
1541.2
±14.6
1538.8
±13.5
44.75
±2.48
44.42
±2.28
44.35
±2.27
44.35
±2.27
53.25
±2.82
53.27
±2.62
52.25
±2.47
52.25
±2.48

1510.2
±14.3
1518.2
±13.3
1521.6
±13.8
1522.7
±14.1
44.36
±2.36
44.06
±2.22
44.15
±2.22
44.15
±2.22
52.76
±2.22
52.72
±2.33
52.33
±2.22
52.26
±2.35

1507.8
±13.9
1513.8
±13.5
1521.8
±13.7
1525.8
±13.2
44.28
±2.29
44.18
±2.40
44.28
±2.33
44.28
±2.33
52.67
±2.35
52.63
±2.12
52.27
±2.15
52.12
±2.05

1571.2
±15.4
1521.6
±13.4
1527.2
±13.5
1524.3
±13.4
45.29
±2.45
44.79
±2.30
44.69
±2.45
44.69
±2.45
53.32
±2.59
52.78
±2.46
52.62
±2.27
52.55
±2.34

1495.7
±14.7
1496.5
±13.2
1490.7
±12.7
1488.5
±13.2
44.75
±2.33
44.55
±2.30
44.75
±2.23
44.75
±2.23
53.52
±2.28
53.36
±2.26
52.34
±2.33
52.13
±2.22

1489.3
±14.3
1477.3
±13.7
1469.5
±12.6
1469.6
±12.2
44.36
±2.15
44.36
±2.25
44.36
±2.25
44.36
±2.25
52.92
±2.41
52.66
±2.23
52.18
±2.05
52.36
±2.15

1461.2
±13.7
1466.8
±13.3
1460.6
±12.5
1455.6
±12.3
44.43
±2.42
44.23
±2.22
44.13
±2.12
44.13
±2.12
52.76
±2.53
52.63
±2.12
52.64
±2.32
53.12
±2.26

1565.8
±14.4
1549.8
±13.4
1538.5
±12.6
1549.2
±13.1
45.63
±2.35
44.63
±2.25
44.63
±2.35
44.63
±2.35
53.63
±2.65
52.96
±2.33
52.53
±2.41
53.12
±2.16

1532.3
±14.7
1530.8
±13.6
1530.8
±12.3
1535.5
±13.4
45.25
±2.28
44.25
±2.30
44.25
±2.28
44.25
±2.28
53.25
±2.48
53.17
±2.12
52.36
±2.17
52.65
±2.05

1487.9
±14.5
1482.5
±13.5
1488.5
±12.7
1486.5
±12.7
44.62
±2.38
44.12
±2.18
44.02
±2.15
44.02
±2.15
52.76
±2.22
52.72
±2.22
52.64
±2.27
52.34
±1.95

1488.2
±13.8
1478.5
±13.6
1476.6
±12.6
1480.2
±11.8
44.33
±2.12
44.33
±2.12
44.13
±2.12
44.13
±2.12
52.33
±2.15
52.67
±2.34
52.46
±2.15
52.17
±2.12
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Stężenie

metanolu

w

spirytusie

śliwkowym

przed

starzeniem

było

niskie

(115.8±1.6 mg/L spirytusu 100% obj.), a dodatkowo w procesie dojrzewania w większości
badanych próbek zaobserwowano obniżenie jego stężenia (tab. 5), w wyniku reakcji sorpcji
i estryfikacji (Mangas i in. 1996).
Alkohole wyższe są uważane za grupę związków niezbędnych dla osiągnięcia
zharmonizowanego aromatu destylatów owocowych (Ledauphin i in. 2003). W większości
próbek obserwowano obniżenie zawartości wyższych alkoholi w porównaniu z wartością
początkową (tab. 5). W próbkach starzonych w 20°C zmiany stężenia wyższych alkoholi były
statystycznie nieistotne w ciągu pierwszych 6 miesięcy procesu. W kolejnych 6 miesiącach
zawartość wyższych alkoholi zmalała, średnio o 15%, w porównaniu z próbą kontrolną.
W próbkach ogrzewanych okresowo (do 35°C i 45°C) odnotowano bardziej regularną
tendencję spadkową stężenia alkoholi wyższych, ale ogólnie zmiany te nie były znacząco
większe niż w próbkach w maturowanych w 20°C. Rodríguez Madrera i in. (2013)
wymieniają parowanie, estryfikację, utlenianie i sorpcję, jako procesy, które mogą wyjaśniać
obniżenie zawartości alkoholi wyższych podczas starzenia.
4. Wnioski
1. Starzenie próbek destylatu śliwkowego w obecności wiórów dębowych wpłynęło na
zmiany barwy, które były skorelowane z dawką wiórów dębowych oraz warunkami
dojrzewania.
2. W większości wariantów dojrzewania zaobserwowano obniżenie stężenia wyższych
alkoholi i aldehydów alifatycznych, zaś stężenia aldehydów furanowych wykazywały
tendencję do wzrostu.
3. Obserwowano obniżanie stężenia estrów, takich jak octan etylu, natomiast stężenia
kapronianu etylu, kaprylanu etylu i kaprynianu etylu wzrastały.
4. W celu przyspieszenia zmian składu dojrzałego destylatu można zastosować okresowe
ogrzewanie (preferowana temperatura 35 °C).
Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach grantu
PBS2 /B8/9/2013.
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Streszczenie
Dokonano porównania wydajności produkcji etanolu z buraka cukrowego, soków cukrowniczych oraz
produktów ubocznych, m.in. wysłodków. Badany surowiec, jak i półprodukty jego przetwarzania odznaczały się
korzystnym składem chemicznym, wynikającym z obecności sacharozy, co upraszcza proces technologiczny.
W składzie chemicznym wysłodków buraczanych oznaczono wysoką zawartość polisacharydów, celulozy
i hemicelulozy oraz niską zawartość ligniny. Badania dynamiki fermentacji brzeczek z krajanki buraczanej oraz
soków cukrowniczych wykazały szybkie tempo metabolizowania sacharozy do etanolu, co skutkowało
zakończeniem procesu w ciągu 2-3 dób. Zastosowanie dodatku do podłoży fermentacyjnych z krajanki
buraczanej preparatów enzymatycznych Viscozyme i Ultraflo Max spowodowało rozluźnienie miazgi, co
znalazło odzwierciedlenie w zwiększeniu stężenia etanolu z 34.6±1.3 g/L do 41.2±1.6 g/l i wzrost wydajności
procesu z ok. 77.4±0.5% do 92.3±1.2% wydajności teoretycznej. Wysoka była także wydajność fermentacji
soków cukrowniczych, która wynosiła od 89.67±1.9 do 90.74±1.6% wydajności teoretycznej. Wykazano
ponadto, że alternatywnym surowcem do produkcji etanolu drugiej generacji mogą być wysłodki buraczane. Aby
zapewnić skuteczność jednoczesnego scukrzania i fermentacji ich biomasy, hydrolizę enzymatyczną należy
poprzedzić odpowiednią obróbką wstępną, zaś do fermentacji wskazane jest stosowanie drożdży fermentujących
heksozy i pentozy.
Słowa kluczowe: burak cukrowy, soki cukrownicze, wysłodki, fermentacja alkoholowa, etanol

Sugar beet and products of its processing as raw materials for bioethanol
production
Summary
The comparison of ethanol productivity from sugar beet, sugar juices and by-products, among othetrs pulp, was
carried out. The tested raw material as well as intermediate products of its processing were characterized by
a favorable chemical composition, resulting from the presence of sucrose, which simplifies the technological
process. In the chemical composition of beet pulp, high content of polysaccharides, cellulose and hemicellulose
as well as low lignin content were determined. Studies on the dynamics of fermentation of worts from beet
cossettes and sugar juices showed a rapid rate of metabolization of sucrose to ethanol, which resulted in the
process being completed within 2-3 days. Application of the enzyme preparations Viscozyme and Ultraflo Max
enzymatic preparations caused relaxation of the pulp, which was reflected in the increasing ethanol concentration
from 34.6 ± 1.3 g/l to 41.2 ± 1.6 g/l and increasing the process efficiency from about 77.4 ± 0.5% to 92.3 ±1.2%
of theoretical capacity. The fermentation efficiency of sugar juices was also high, ranging from 89.67 ± 1.9 to
90.74 ± 1.6% of the theoretical yield. It has also been shown that sugar beet beet pulp can be an alternative raw
material for the production of second-generation bioethanol. To ensure the effectiveness of simultaneous
saccharification and fermentation of their biomass, enzymatic hydrolysis should be preceded by a suitable pretreatment, and fermentation yeasts hexose and pentose should be used for fermentation.
Keywords: sugar beet, sugar beet juice, sugar beet pulp, alcoholic fermentation, ethanol
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1. Wstęp
Wśród paliw płynnych otrzymywanych z surowców odnawialnych, należy wymienić
oleje roślinne oraz alkohole, takie jak: metanol, etanol, propanol, butanol. Biosynteza etanolu
i

innych

alkoholi,

w

odróżnieniu

od

innych syntez

chemicznych,

jest

tańsza

i bezpieczniejsza dla środowiska naturalnego(Kawa-Rygielska 2009).
Zastosowanie etanolu jako biopaliwa może zmniejszyć import ropy naftowej
i zwiększyć niezależność energetyczną kraju oraz ograniczyć emisję gazów do atmosfery
(Oliveira 2008). Do produkcji bioetanolu można wykorzystać praktycznie wszystkie surowce,
zawierające cukry proste, dwucukry lub cukry złożone (skrobia, celuloza) (Lin i Tanaka
2006).
Buraki cukrowe są uprawiane i przetwarzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej
(z wyjątkiem Luksemburga) i mają szczególne znaczenie dla wielu obszarów wiejskich
(Barjol i in. 2003). Doświadczenia wielu krajów, m. in. Francji wskazują na możliwość
wykorzystywania buraków cukrowych do produkcji etanolu. Przy otrzymywaniu etanolu
z buraków wykorzystuje się całkowicie energię odnawialną zawartą w surowcach, dzięki
fotosyntezie z udziałem roślin. Wydajność energetyczna uwzględnia nie tylko wartość
energetyczną etanolu, ale także wszystkich produktów ubocznych. Korzyści, jakie przynosi
gospodarce uprawa buraka wskazują na potrzebę opracowania wytycznych, umożliwiających
rozwój produkcji paliw płynnych na bazie bioetanolu z buraków. Jest to istotne zwłaszcza na
tle przeprowadzonej w Unii Europejskiej reformy rynku cukru, która spowodowała
zwiększenie zainteresowania koncernów cukrowniczych wykorzystaniem wyłączanych
z produkcji cukrowni oraz przekształceniem ich w zakłady produkcji bioetanolu (Rogulska
i Gumeniuk 2006). Mankamentem tego surowca są znaczne straty cukru podczas
długotrwałego przechowywania w zmiennych warunkach atmosferycznych. Alternatywą
może być przerób produktów pośrednich powstających podczas produkcji cukru, takich jak
sok surowy, rzadki czy gęsty (Ranković i in. 2009).
Produkty uboczne pozostałe po obróbce buraka cukrowego obejmują liście i wysłodki
buraków cukrowych. Z 1 tony buraków cukrowych uzyskuje się przeciętnie: 160 kg cukru,
500 kg mokrych wysłodków i 38 kg melasy. Roczna produkcja wysłodków buraczanych
w UE wynosi około 8 mln t mokrych wysłodków i 5,5 mlnt suszonego produktu (Barjol i in.
2003). Wysłodki buraczane są źródłem polisacharydów (celulozy, hemicelulozy), możliwych
do wykorzystania w produkcji bioetanolu II generacji. Jednak przetwarzanie wysłodków
buraczanych, które klasyfikuje się, jako biomasę lignocelulozową, wymaga obróbki wstępnej
w celu udostępnienia polisacharydów enzymom katalizującym ich hydrolizę do cukrów
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prostych. Ważnym krokiem jest również wybór mikroorganizmów wykazujących zdolność do
fermentacji uwolnionych cukrów, tj. heksoz i pentoz (Berłowska i in. 2016).
Celem badań byłoporównanie wydajności produkcji etanolu z buraka cukrowego,
soków cukrowniczych -surowego, rzadkiego i gęstego oraz z wysłodków buraczanych.
2. Materiały i metody


Surowce i materiały pomocnicze

Badania realizowano wykorzystując: krajankę buraczaną, sok surowy, sok rzadki, sok gęsty
oraz wysłodki pochodzące z cukrowni w Dobrzelinie (Krajowa Spółka Cukrowa S.A.).
Do hydrolizy polisacharydów strukturalnych zawartych w biomasie krajanki buraczanej oraz
wysłodków wykorzystywano komercyjne preparaty enzymatyczne Viscozyme (kompleks
enzymów zawierający arabanazę, celulazę, β-glukanazę, hemicelulazę i ksylanazę) i Ultraflo
Max (endo-1,3 (4) -) β- glukanaza; endo-1,4-ksylanaza) (Novozymes A/S, Dania).
Fermentację brzeczek z krajanki buraczanej oraz soków cukrowniczych prowadzono
z udziałem suszonych drożdży Ethanol Red (S. cerevisiae) (Lesaffre, Francja), w dawce
0.5g/l. W przypadku fermentacji wysłodków stosowano także drożdże Pichia stipitis NCYC
1541 (The National Collection of YeastCultures, UK), wykazujące uzdolnienia do fermentacji
pentoz, które dodawano w ilości 0.5 g/L, po 24 godzinach od wprowadzenia drożdży EthanolRed. Jako pożywkę dla drożdży stosowano dodatek (NH4)2HPO4 (0.3 g/l).
Podłoża fermentacyjne z krajanki buraczanej po jej wstępnym zmieleniu i zmieszaniu
z wodą w stosunku wagowym 1:1, w następujących wariantach: 1) tzw. miazga surowa – bez
obróbki wstępnej (próba kontrolna), 2) miazga poddana obróbce termicznej (121°C, 15 min)
lub kwasowo-termicznej (2% w/v kwas siarkowy, 121°C, 15 min.) a następnie hydrolizie
enzymatycznej z udziałem ww. preparatów, każdy w dawce 0,02 ml/g suchej masy.
Brzeczki z soku surowego i rzadkiego przygotowywano bez rozcieńczania, zaś sok
gesty rozcieńczano wstępnie wodą, w stosunku wagowym 1:1, a następnie przygotowywano
roztwory o gęstości ok 18°Blg. Niezależnie od surowca wyjściowego, wszystkie brzeczki
zakwaszono 25% w/w roztworem kwasu siarkowego do pH 4.8 i wzbogacano pożywką
mineralną.
W przypadku przygotowywania podłoży fermentacyjnych z wysłodków, mielono je do
uzyskania cząstek o średnicach 0,8-1,0 mm, a następnie mieszano z wodą lub 2%
w/vroztworem kwasu siarkowego w celu otrzymania mieszaniny o zawartości suchej masy
zbliżonej do podłoży z krajanki. Następnie otrzymaną mieszaninę poddano wstępnej obróbce
termicznej w autoklawie w 121 °C pod ciśnieniem 0,1 MPa, przez 30 minut. Próby kontrolne
nie były poddawane wstępnej obróbce termicznej. Po obróbce wstępnej, pH podłoży
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poddanych obróbce kwasowo-termicznej regulowano 25% w/wwodorotlenkiem sodu do pH
4.8 i poddano procesowi jednoczesnego scukrzania i fermentacji. Na tym etapie postępowania
stosowano dodatek preparatów enzymatycznych Viscozyme i Ultraflo Max (każdy w dawce
0,01 ml/g suchej masy), pożywki mineralnej dla drożdży i natychmiast zaszczepiano
drożdżami S. cerevisiae, a po 24 godzinach fermentacji podłoża inokulowano drożdżami
P. stipitis. Fermentację prowadzono w temperaturze ok. 35°C a przebieg fermentacji
kontrolowany był przez pomiar ubytku masy prób, związanego z wydzielaniem CO2.


Metody analityczne
Surowce

wykorzystywane

w

badaniach

analizowano

metodami

zalecanymi

w przemyśle cukrowniczym na zawartość: pozornej zawartości suchej substancji (krajanka)
lub ekstraktu całkowitego (soki cukrownicze) przy użyciu areometru ze skalą w stopniach
Brixa (°Bx); azotu całkowitego metodą Kjeldahla przeliczonego na białko (N x 6,5) (AOAC
1995). cukrów redukujących i cukrów ogółem (po hydrolizie kwasowej) metodą Millera
(1959); sacharozy obliczonejz różnicy między zawartością cukrów ogółem i cukrów
redukujących oraz z uwzględnieniem współczynnika konwersji sacharozy (0,95) i pH.
W wysłodkach oznaczono zawartość celulozy, hemicelulozy i ligniny metodami zalecanymi
przez National Renewable Energy Laboratory (NREL) (Sluiter i in. 2012).
Oznaczenie stężenia etanolu oraz profilu cukrów w brzeczkach przed i po fermentacji
wysłodków przeprowadzono z wykorzystaniem techniki HPLC (Dziekońska i in. 2018 ).


Analiza statystyczna
Wszystkie próbki przygotowano i analizowano w trzech powtórzeniach. Uzyskane

wyniki zostały poddane analizie statystycznej przy użyciu oprogramowania STATISTICA 10
(Statsoft, USA).


Wskaźniki procesu

Wykorzystanie cukrów obliczano według wzoru:
Wykorzystanie cukrów =

c. ogółem przed fermentacją − c. ogółem po fermentacji
× 100%
c. ogółem przed fermentacją

Wydajność etanolu podano w % wydajności teoretycznej. Wydajność teoretyczną obliczono
na podstawie równania stechiometrycznego fermentacji, z uwzględnieniem rzeczywistej
zawartości cukrów ogółem w brzeczce przed fermentacją:
C H O → 2C H OH + 2CO

180

→ 92
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Wydajność rzeczywistą fermentacji obliczono z równania:
Wydajność etanolu =

rzeczywista zawartość etanolu w brzeczce
× 100%
teoretyczna zawartość etanolu

3. Wyniki badań i dyskusja


Charakterystyka surowców wykorzystywanych w badaniach
Wyniki analizy chemicznej krajanki buraczanej, soków cukrowniczych oraz wysłodków

wykorzystywanych do prowadzenia badań zestawiono w tabeli 1.
Badana krajanka buraczana charakteryzowała się zawartością suchej substancji
wynoszącą 29.7±1.4g/100 g oraz, co istotne z punktu widzenia efektywności fermentacji
alkoholowej, korzystną zawartością sacharozy na poziomie 15.90±0.83g/100 g, przy
zawartości inwertu0.65±0.05 g/100 g.
Soki surowy i rzadki odznaczały się one zbliżoną zawartością ekstraktu (od 14.6±0.2 do
15.0±0.3°Bx), zaś ekstrakt soku gęstego wynosił66.5±1.1 °Bx. Główny składnik ekstraktu
stanowiła sacharoza, a jej zawartość w badanych sokach wynosiła odpowiednio: 12.10±0.22
g/100 g soku surowego,13.28±0.26 g/100 g soku rzadkiego oraz 58.66±0.75 g/100 g soku
gęstego. Kwasowość wyrażona w jednostkach pH była jednakowa dla soków surowego
i rzadkiego (5.4±0.1), natomiast sok gęsty charakteryzował się wyższym pH, na poziomie 7.4.
Analogicznie, sok surowy i rzadki odznaczały się zbliżoną zawartością azotu 0.30-0.35%
s.m., natomiast w soku gęstym była ona o ok. 50% wyższa i wynosiła 0.49% s.m. Większość
uzyskanych wyników nie odbiegała znacząco od danych cytowanych w literaturze (Ranković
i in. 2009). Różnice odnotowano w przypadku pH soku rzadkiego, które w soku
wykorzystywanym w badaniach wynosiło 5.4, zaś wartość, jaką odnotowali Rankovići in.
(2009) wynosiła 9.25, co wskazuje na zróżnicowanie wykorzystywanych przez cukrownie
metod oczyszczania soku surowego. Ponadto, półprodukty badane przez autorów (Ranković
i in. 2009) zawierały niższe stężenia związków azotowych (0.13-0.14% w/w), podczas gdy
sok surowy i rzadki używane w naszych badaniach zawierały azot ogólny w ilości ponad
2-krotnie większej (od 0.30±0.03 do 0.35±0.03% w/w).
Ocena wyników składu chemicznego badanych półproduktów cukrowniczych wskazuje,
że mogą być one dobrym surowcem do fermentacji etanolowej, niewymagającym stosowania
zabiegów niezbędnych w przypadku przerobu surowców skrobiowych, a jedynie
suplementacji pożywkami dla drożdży, co może wpłynąć na uproszczenie procesu
technologicznego i obniżenie kosztów produkcji etanolu.
Oceniając skład chemiczny wysłodków buraczanych wykorzystywanych do badań
(tab. 1), oznaczono w nich wysoką zawartość polisacharydów, celulozy i hemicelulozy oraz
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niską zawartość ligniny. Jest to korzystne z technologicznego punktu widzenia, ponieważ
sprzyja wysokiej wydajności cukrów fermentowalnych (między innymi glukozy i ksylozy)
i wskazuje na przydatność tego surowca do produkcji bioetanolu drugiej generacji. Uzyskane
wyniki są zbliżone do danych przedstawionych w literaturze (Wolak i Złocińska2012).
Różnice w składzie chemicznym wysłodków mogą być związane z odmianami buraka
cukrowego przetwarzanymi w cukrowniach, a także z różnymi warunkami uprawy buraków
cukrowych i technologią ich przetwarzania.
Tabela 1. Charakterystyka fizyko-chemiczna surowców wykorzystywanych do badań
Soki
Krajanka
Oznaczany parametr
buraczana
surowy1
rzadki1
gęsty1
Sucha
substancja
ekstrakt ogólny1 [°Bx]

[%]/

sacharoza[%]
Cukry

inwert [%]
Celuloza [% s. m.]
Hemiceluloza [% s. m.]
Lignina [% s. m.]
Azot ogółem [% s. m.]
pH

29.7±1.4

15.0±0.3

14.6±0.2

66.5±1.1

Wysłodki
22.9±1.7

15.90±0.83

13.28±0.26

12.10±0.22

58.66±0.75

3.32±0.47

0.65±0.05
n. o.
n. o.
n. o.
5.26±0.42

0.13±0.01
n.o.
n. o.
n. o.
0.35±0.03

1.60±0.05
n. o.
n. o.
n. o.
0.30±0.03

2.19±0.15
n. o.
n. o.
n. o.
0.42±0.04

0.23±0.03
33.8±5.2
40.5±2.2
0.14±0.02
0.18±0.03

5.9±0.3

5.4±0.1

5.4±0.1

7.4±0.2

5.4±0.2

n. o. – nie oznaczano


Wyniki fermentacji
Badania dynamiki fermentacji brzeczek z soków cukrowniczych wykazały szybkie

tempo metabolizowania sacharozy do etanolu. W konsekwencji, zakończenie fermentacji
nastąpiło po ok. 3 dobach, zarówno w przypadku miazgi surowej jak i podanej sekwencyjnie
obróbce termicznej i enzymatycznej. Brak korzystnego wpływu obróbki termicznej na
przebieg fermentacji mógł być spowodowany powstaniem związków karmelowych i/lub
produktów reakcji Maillarda, wpływających inhibitująco na aktywność fermentacyjną
drożdży. Najkrócej trwała fermentacja prób poddanych wyłącznie obróbce enzymatycznej,
zakończenie ubytku CO2 nastąpiło po ok. 2 dobach (rys. 1).
Oceniając efektywność fermentacji miazgi surowej (bez obróbki), oznaczone stężenie
alkoholu w brzeczce odfermentowanej było średnio na poziomie 34.6±1.3g/l, codaje
wydajność fermentacji na poziomie ok. 77.4±0.5% wydajności teoretycznej, przy 93.7±1.2%
wykorzystaniu cukrów. Zastosowanie dodatku preparatów enzymatycznych Viscozyme
i Ultraflo Max, w ilości po 0.01 ml/g s.s. do podłoży fermentacyjnych spowodowało
rozluźnienie miazgi, co znalazło odzwierciedlenie w zwiększeniu stężenia etanolu do
41.2±1.6g/l (wydajność fermentacji - 92.3±1.2% wydajności teoretycznej, wykorzystanie
cukrów - 97.6±1.6%). Oceniano także wpływ hydrolizy enzymatycznej miazgi buraczanej,
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poprzedzonej obróbką termiczną (121°C, 15 min.) na wyniki fermentacji. W próbach tych nie
odnotowano statystycznie istotnej poprawy wskaźników fermentacji w porównaniu
z poddanymi wyłącznie obróbce enzymatycznej.

Rys. 1. Dynamika fermentacji brzeczek z krajanki buraczanej
Tabela 2. Wyniki fermentacji krajanki buraczanej
Rodzaj próby
Cukry
Cukry ogółem
redukujące
po inwersji
[g glukozy/
[g inwertu/
100g miazgi] 100 g miazgi]

Sacharoza
[g/100 g
miazgi]

Stężenie
alkoholu
[g/l
brzeczki]

Wydajność
alkoholu
[% wydajności
teoretycznej]

Wykorzystanie cukrów
[%]

Kontrolna/
miazga surowa
bez obróbki

0.61±0.05

1.09±0.15

0.46±0.05

34.6±1.3

77.4±0.5

93.7±1.2

Obróbka
enzymatyczna

0.44±0.06

1.26±0.11

0.78±0.09

41.2±1.6

92.3±1.2

97.6±1.6

Obróbka
termiczna i
enzymatyczna

0.56±0.04

1.24±0.13

0.65±0.07

40.6±1.3

91.3±1.2

97.8±1.2

Badania dynamiki fermentacji brzeczek z soków cukrowniczych wykazały istotne
różnice, w zależności od rodzaju fermentowanego soku. Najdynamiczniej fermentował sok
surowy. W tym przypadku zarówno okres zafermentowania, jak i faza burzliwa fermentacji
były bardzo krótkie. Zmniejszenie dynamiki fermentacji brzeczek z soku rzadkiego i gęstego,
oraz w konsekwencji wydłużenie czasu trwania procesu (rys. 2), to prawdopodobnie rezultat
ich oczyszczania w procesie technologicznym przerobu buraka cukrowego i zubożenie składu
chemicznego.
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Rys. 2. Dynamika fermentacji soków cukrowniczych

Wyniki fermentacji soków cukrowniczych wykazały brak statystycznie istotnych różnic
w stężeniu powstałego etanolu, które w przypadku soku surowego wyniosło 68.8±3.3 g/l, zaś
z soku rzadkiego powstało 64.4±3.2 g/l etanolu. W efekcie zbliżone były wskaźniki procesu,
tj. wydajność fermentacji (od 89.67±1.9 do 90.74±1.6% wydajności teoretycznej) oraz
wykorzystanie cukrów (od 96.08±1.6 do 98.05±1.6%) (tab. 3).
Brzeczka z soku gęstego odznaczała się wyższą zawartością ekstraktu i cukrów
w porównaniu z sokiem surowym i rzadkim, stężenie powstałego etanolu również było
wyższe i wyniosło 80.6±4.3 g/l, co odpowiada wydajności procesu na poziomie 89.85±1.5%,
przy 95.12±1.3% wykorzystaniu cukrów. Rankovići in. (2009) oceniając przydatność soku
surowego, rzadkiego, i gęstego wykazali, że wydajność fermentacji brzeczek (o stężeniu
cukrów ok. 13 g/l), sporządzonych z tych półproduktów, prowadzi do uzyskania zbliżonych
wydajności etanolu, od 0.485–0.494 g/g, co jest bliskie wydajności teoretycznej
(0.51 g etanolu z 1 g glukozy).
Tabela 3. Wyniki fermentacji soków cukrowniczych
Rodzaj soku
Cukry
Cukry
Sacharoza
redukujące
ogółem
[g/100 ml]
[g
inwertu/ [g
inwertu/
100 ml]
100 ml]

Etanol
[g/l ]

Wydajność
Wykorzystaalkoholu
nie cukrów
[% wydajności [%]
teoretycznej]

Surowy

0.29±0.01

0.02±0.005

0.26±0.02

68.8±3.3

90.74±1.6

98.05±1.6

Rzadki

0.03±0.005

0.55±0.03

0.51±0.02

64.4±3.2

89.67±1.9

96.08±1.6

Gęsty

0.13±0.01

1.11±0.06

0.93±0.05

80.6±4.3

89.85±1.5

95.12±1.3

 soki surowy i rzadki poddawano fermentacji bez rozcieńczania,
 brzeczka z soku gęstego przed fermentacją: pH – 4.8±0.1; ekstrakt – 18.0±0.2 °Blg; cukry ogółem –
17.54±0.36g inwertu/100 ml; cukry redukujące – 0.68±0.03g inwertu/100 ml; sacharoza– 16.02±0.25g/100 ml
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W ramach prowadzonych eksperymentów oceniano także przydatność wysłodków
buraczanych do produkcji bioetanolu II generacji z obecnych w nich polisacharydów –
celulozy i hemicelulozy. Proces prowadzono metodą jednoczesnego scukrzania i fermentacji
(SSF). Ta procedura technologiczna eliminuje czas potrzebny na oddzielną hydrolizę
polisacharydów obecnych w wysłodkach, a tym samym skraca czas procesu - od
przygotowania surowca do uzyskania końcowego produktu. W celu przefermentowania
heksoz i pentoz uwalnianych w trakcie hydrolizy enzymatycznej, zastosowano inokulację
sekwencyjną, zapoczątkowaną drożdżami Ethanol-Red (S. cerevisiae), a następnie po
24 godzinach dodano drożdżez gatunku Pichia stipitis, wykazujące uzdolnienia do
fermentacji pentoz.
Oceniając wpływ obróbki wstępnej na zawartość cukrów w podłożach z wysłodków
buraczanych, stwierdzono, że zasadne jest zastosowanie wstępnej obróbki kwasowotermicznej prowadzącej do uwolnienia największej ilości cukrów podlegających fermentacji
(tab. 4). Najniższą zawartość etanolu (14.3±0.6 g/l) oznaczono w próbie kontrolnej, w której
przeprowadzono jednoczesne scukrzanie i fermentację bez obróbki wstępnej. Zastosowanie
obróbki termicznej, jak i kwasowo-termicznej wpłynęło na zwiększenie stężenia etanolu,
które po fermentacji wzrosło odpowiednio do19.9±0.7 g/l i 22.5±1.1 g/l w porównaniu
z próbą bez obróbki. Zwiększeniu uległa także wydajność procesu w stosunku do
teoretycznej, podczas gdy wykorzystanie heksoz pozostało we wszystkich próbach na
zbliżonym poziomie(od83.2±d85.1±2.4%).Z kolei wykorzystanie ksylozy uwalnianej
w wyniku hydrolizy hemicelulozy wynosiło od 65.3±1.5 do 77.2±1.5%.
Tabela 4. Wyniki fermentacji brzeczek z wysłodków buraczanych
Oznaczenie
Próba bez obróbki,
Obróbka termiczna, 30 min
wysłodki zawieszone wysłodki zawieszone
wysłodki zawieszone
w wodzie
w wodzie
w 2% w/w kwasie
siarkowym
Początkowe stężenie cukrów jako
suma glukozy, fruktozy,
51.7±1.5
55.2±1.7
62.2±1.8
galaktozy, sacharozy i ksylozy
[g/l]
Zawartość etanolu[g/l]
14.3±0.6
19.9±0.7
22.5±1.1
Wydajnośćfermentacji
54.2±2.2
70.7±2.3
70.9±3.5
[% wydajnościteoretycznej]
Wykorzystanieheksoz[%]
85.1±2.4
83.2±2.5
83.8±2.2
Wykorzystanieksylozy [%]
65.3±1.5
75.2±1.8
77.2±1.5

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że wysłodki buraczane, produkt uboczny
przetwarzania buraków cukrowych, mogą stanowić alternatywny surowiec do produkcji
etanolu drugiej generacji. Aby zapewnić skuteczność jednoczesnego scukrzania i fermentacji,
hydrolizę enzymatyczną należy poprzedzić odpowiednią obróbką wstępną. Istotny jest także
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dobór drożdży zdolnych do fermentacji cukrów uwalnianych z polisacharydów strukturalnych
obecnych w biomasie wysłodków (Berłowska i in. 2018).
4. Wnioski
Przeprowadzone badania przydatności buraka cukrowego oraz produktów jego przerobu
do celów fermentacyjnych wskazują, że są one bardzo dobrym surowcem do produkcji
etanolu. Dominującym składnikiem ich suchej substancji są cukry, głównie sacharoza.
Sprawia to, że poza regulacją pH i ewentualnie wzbogaceniem w pożywki dla drożdży, nie
wymagają dodatkowych operacji. Z kolei, potencjalnym surowcem do produkcji bioetanolu II
generacji mogą być wysłodki buraczane, będące bogatym źródłem celulozy i hemicelulozy.
Opracowanie technologii produkcji bioetanolu z buraka cukrowego, jak i produktów jego
przetwarzania stwarza możliwość kompleksowego wykorzystania biomasy na cele
fermentacyjne, z ograniczeniem ilości powstających odpadów.
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu
BIOSTRATEG2/296369/5/NCBR/2016
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Streszczenie
W pracy dokonano oceny wartości technologicznej ziarna jęczmienia browarnego z województwa
podkarpackiego dostarczonego do Spółdzielni Rolników SAN w latach 2016 – 2018. W analizowanych latach
określono: wilgotność ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym, zanieczyszczenia ogółem, zawartość białka,
wyrównanie ziarna, energię i zdolność kiełkowania oraz liczbę ziaren porażonych Fusariumw laboratorium SR
SAN oraz w Katedrze Inżynierii Produkcji Rolno – Spożywczej na Wydziale Biologiczno-Rolniczym UR.
Średnia zawartość białka wyniosła odpowiednio: w roku 2016 –11,33%, 2017 –10,79% , 2018 –12,21%.
W latach 2016 – 2017 jęczmień dostarczony przez rolników z grupy producenckiej i z wolnego skupu spełniał
wysokie wymagania stawiane przez słodownie. W ostatnim badanym roku z powodu niedostatecznych opadów
w czasie wegetacji jakość surowca browarniczego była stosunkowo niska.
Słowa kluczowe: jęczmień browarny, białko, wyrównanie ziarna, energia kiełkowania

Evaluation of technological properties of malting barley from the
Podkarpackie Province supplied into the SAN Agriculturist' Cooperative in
Głuchów
Summary
The work involved the assessment technological value of malting barley grain from the Podkarpackie Provence
supplied to the SAN Agriculturist' Cooperative in 2016-2018. In the analyzed years, the following parameters
were determined: grain moisture, bulk density, total impurities, protein content, grain equalization, germination
energy and germination capacity, and number of grains infected Fusarium in the SR SAN laboratory and in the
Department of Agricultural and Food Production Engineering on the Faculty of Biology and Agriculture of the
University of Rzeszów. The average protein content was: in 2016 - 11.33%, 2017 - 10 .79%, 2018 - 12.21%. In
2016-2017, barley delivered by farmers from the producer group and from free purchase met the high
requirements set by malting plants. In the last year, due to in sufficient rainfall during the growing season, the
quality of the brewing raw material was relatively low.
Keywords: malting barley, protein content, grain equalization, germination energy

1. Wstęp
W Polsce od kilku lat wzrasta zainteresowanie uprawą jęczmienia (Hordeumvulgare L.)
głównie jego odmianą browarną, ze względu na zapotrzebowanie tego surowca na cele
słodownicze. W województwie podkarpackim udział zasiewów jęczmienia jest stosunkowo
niski, ale z roku na rok wzrasta (GUS 2017).
Najważniejszymi czynnikami kształtującymi zawartość białka w ziarnie oraz wydajność
plonu z jednostki powierzchni jest zastosowanie odpowiedniej dawki azotu oraz wpływ
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warunków atmosferycznych panujących w okresie wegetacji. Zalecana dawka azotu wynosi
30 – 60 kg*ha-1 podana w całości przedsiewnie (Liszewski i in. 2011, Błażewicz i in. 2007).
Odpowiednia ilość opadów w pierwszej fazie wzrostu roślin powoduje optymalne
wykorzystanie dostarczonych składników pokarmowych i prawidłowe ukształtowanie
ziarniaka. Niepożądane są opady, gdy ziarno jest już dojrzałe, gdyż może to spowodować
pobudzenie zarodka do rozwoju – powoduje skiełkowanie ziarna jeszcze na polu przed
zbiorem. Takie ziarno nie nadaje się do przemysłu browarniczego. Brak lub niedostateczna
ilość opadów w czasie kłoszenia powoduje wzrost zawartości białka w ziarnie oraz zmniejsza
wyrównanie ziarna i jego energię kiełkowania (Błażewicz i in. 2011, Żarski i in. 2009,
Błażewicz i in. 2017).
Według Polskiej Normy PN – R- 74109 (1997) zawartość białka w ziarnie jęczmienia
powinna być w zakresie 9,5 – 11,5%. Zbyt mała zawartość białka powoduje, że drożdże nie
mają wystarczającej ilości azotu do rozwoju i nie dostarczają odpowiedniej ilości alkoholu
etylowego. Zbyt duża zawartość białka powoduje trudności z rozluźnieniem ziarna
i obniżeniem ekstraktywności słodu. Powoduje także zmętnienie piwa. Zawartość białka
w ziarnie jest skorelowana z innymi wyróżnikami technologicznymi słodu i brzeczki. Im
wyższa zawartość białka w ziarnie, tym niższa zawartość skrobi i odwrotnie. Podczas
słodowania białka rozkładane są częściowo do aminokwasów, peptydów przez enzymy
proteolityczne (Pettersson i in. 2007 ).
Wyrównanie ziarna jęczmienia browarnego jest bardzo ważnym parametrem przy
słodowaniu. Dla wysokiej jakości ziarna wyrównanie powinno wynosić powyżej 90%
(najwyższej jakości ziarno o grubości >2,5 mm). Ziarno wyrównane to ziarno o bardzo
podobnej wielkości, dorodności i dobrym wypełnieniu. W czasie namaczania równomiernie
pochłania wodę i kiełkuje w tym samym czasie. Również proces suszenia słodu z ziaren
wyrównanych zachodzi równomiernie (Haberowa H. i in.2004).
Energia kiełkowania nie powinna być niższa niż 95% dla ziarna jęczmienia browarnego
(Polska Norma 1997). Obniżenie tego parametru powoduje nierównomierne skiełkowanie
ziarna, a przez to zmniejszenie siły diastatycznej, ekstraktywności słodu i wydłużenie czasu
zacierania. W czasie omłotu mechanicznego może dojść do uszkodzeń ziarna, głównie
zarodka, co powoduje obniżenie żywotności ziarna. Ziarno zbierane po długotrwałych
opadach w czasie jego dojrzałości, nawet po wysuszeniu, posiada niską energię kiełkowania
i nie nadaje się na cele browarne. Kiełkowanie zależy od wielu czynników np. temperatury,
wilgotności, zawartości tlenu. W czasie słodowania bardzo ważne jest stosowanie
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napowietrzania, aby dostarczyć tlen i odebrać dwutlenek węgla (Schmitt i in.2013,
Kleinwachter i in. 2014).
Wśród grzybów występujących w ziarnie jęczmienia browarnego największe znaczenie
mają grzyby z rodzaju Fusariumspp. (głównie F. graminearum i F. culmorum). Sprzyjające
warunki procesu (wilgotność i temperatura) powodują rozwój grzybni Fusarium, a ziarno ma
obniżoną energię kiełkowania, a także zmniejszoną aktywność enzymów amylolitycznych, co
powoduje straty słodownicze. W czasie słodowania grzyby rozmnażają się i atakują zdrowe
ziarno. Brak jakości objawia się tzw. tryskaniem piwa, a także zmianom jego barwy i smaku
w gotowym produkcie. Fusarium jest grzybem „polnym”, jego stężenie w ziarnach zależy od
warunków klimatycznych, tj. głównie od temperatury i wilgotności w czasie rozwoju roślin
i wytwarzania ziarniaka (Wolf – Hall Ch. E. 2007, Oliveira P.M. i in. 2012).
Celem pracy było zapoznanie czytelnika z oceną wybranych właściwości technologicznych
ziarna

jęczmienia

browarnego

dostarczanego

do

skupu

z

terenu

województwa

podkarpackiego.
2. Materiał i metody
Badanym materiałem było ziarno jęczmienia browarnego odmiany KWS Irina
dostarczonego do Spółdzielni Rolników SAN w Głuchowie. Ziarno w całości pochodziło
z województwa podkarpackiego głównie z powiatów: łańcuckiego, rzeszowskiego,
przeworskiego i przemyskiego. Badany jęczmień pochodził z wolnego skupu oraz od
rolników zrzeszonych w grupie producenckiej z lat 2016 – 2018. Jęczmień podlegał ocenie
organoleptycznej, ocenie zawartości wody, zanieczyszczeń, badano zawartość białka,
wyrównanie ziarna, jego gęstość w stanie zsypnym i obecność ziaren porażonych przez
grzyby z rodzaju Fusarium. W ziarnie z roku 2018 dodatkowo określono energię i zdolność
kiełkowania oraz masę tysiąca ziaren w laboratorium Katedry Inżynierii Produkcji Rolno Spożywczej. Analizy przeprowadzano zgodnie z Polską Normą PN – R- 74109:1997. Ziarno
zbóż,

Jęczmień

-

dla

jęczmienia

browarnego

klasy

I

oraz

z

Polską

Normą

PN – R – 74110:1998. Ziarno zbóż. Jęczmień – metody badań.
Ocena organoleptyczna polegała na wzrokowej ocenie wyglądu zewnętrznego ziarna
jęczmienia, określeniu jego barwy. Badano także zapach pobranego do analizy ziarna.
Wilgotność ziarna badano za pomocą wilgotnościomierza elektrycznego GAC 2500 - INTL
firmy DICKEY-john. Gęstość ziarna oznaczano na gęstościomierzu zbożowym ręcznym.
Zawartość białka badano przy pomocy analizatora ziarna Omega – Omeg Analyzer Grain.
Wyrównanie ziarna określano przy użyciu sortownika mechanicznego SŻK firmy
Sadkiewicz. W czasie wykonywania oznaczenia wyrównania określano także ilość
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zanieczyszczeń (ziarno obłuszczone, połówki, spleśniałe, porażone Fusarium, obce, dno).
Oczyszczone 100 ziaren z 24 losowo wybranych prób w dwóch powtórzeniach poddano
procesowi kiełkowania metodą Aubry’ego w szafie klimatycznej w temperaturze 20°C
i wilgotności względnej powietrza 90% przez okres 72 godzin. Następnie obliczono liczbę
skiełkowanych ziaren (energia kiełkowania I). Nieskiełkowane ziarno poddano dalszemu
procesowi przez 48 godzin, w sumie do 120 godzin (zdolność kiełkowania II). Energię
kiełkowania EI oraz zdolność kiełkowania EII obliczono ze wzoru:
𝐸 = 100 − n

(1)

[%]

gdzie:
n – liczba ziaren nieskiełkowanych po 72 lub 120 godzinach.
Wyniki opracowano przy pomocy programu statystycznego Statistica12 wykorzystując
tabele wielodzielcze, które są kombinacją tabel liczności. Umożliwiają one analizę liczności
odpowiadających kategoriom zmiennych, dzięki czemu można zidentyfikować relacje
zachodzące między tabelaryzowanymi zmiennymi. Przy interpretacji wyników zastosowano
także współczynnik korelacji liniowej Pearsona czy poziomie istotności α = 0,05 do
określenia zależności pomiędzy masą surowca a wybranymi cechami jęczmienia browarnego.
3. Wyniki
W roku 2016 wykonano pomiary na 111 próbach, w 2017 analizie poddano 367
transportów jęczmienia, natomiast w 2018 r. przeprowadzono 290 analiz surowca do
słodowania.
Tab. 1. Średnie parametry technologiczne ziarna jęczmienia browarnego oraz masa dostarczanego surowca do
SR SAN w latach 2016 – 2018 (opracowanie własne)
Wilgotność
Zanieczyszcz
Zawartość
Wyrównanie
Gęstość
Masa
ziarna
enia ogółem
białka
ziarna
usypowa
dostarczonego
Rok
jęczmienia
[t]

[%]

[%]

[%]

[%]

[kg*hl-1]

2016

1019,14

13,269±1,001

4,029±1,575

11,327±0,872

92,402±3,324

60,732±2,010

2017

4428,64

14,331±0,756

5,615±2,769

10,786±0,878

88,236±3,641

61,231±3,405

2018

2876,62

13,002±1,052

11,327±3,531

12,212±0,898

88,336±3,440

59,242±2,159

Rok 2016 był pierwszym, w którym Spółdzielnia Rolników SAN rozpoczęła
kontraktację i skup jęczmienia browarnego do swojego magazynu. Zakupiono nieco ponad
tysiąc ton o wysokich parametrach technologicznych ziarna. W większości surowiec
pochodził od rolników z grupy producenckiej. Rok 2017 był rokiem o bardzo dobrych
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warunkach środowiskowych do uprawy jęczmienia

browarnego

w

województwie

podkarpackim. Zakupiono prawie 4,5 tysiąca ton ziarna o bardzo pożądanej zawartości białka
i wyrównaniu ziarna w równomiernej ilości z wolnego skupu i z grupy SR SAN. Następny
rok był okresem bardzo niekorzystnym do produkcji surowca na słód. Przez prawie cały okres
wegetacji brakowało opadów, co spowodowało znaczny wzrost zawartości białka oraz
niedostateczne wykształcenie ziarna i stosunkowo niskie plony. W 2018 roku dostarczono do
elewatora w Głuchowie niecałe trzy tysiące ton pochodzące w większości od rolników
niezrzeszonych w grupie producenckiej (tab. 1).
Na sumę zanieczyszczeń ogółem składają się: dno (frakcja pozostająca na sicie
< 2,2 mm, na którą składają się części okrywy owocowo – nasiennej, poślad, ziemia, piasek,
części roślin itp.), ziarna połamane oraz ziarna innych zbóż. Dodatkowym parametrem
określanym w 2018 roku w laboratorium SR SAN na potrzeby słodowni była ilość ziaren
obłuszczonych.
Tab.2. Średni udział zanieczyszczeń i ich podział w jęczmieniu browarnym w latach 2016 – 2018 (opracowanie
własne)
Zanieczyszczenia ogółem i jego składowe

Rok
2016

2017

2018

zanieczyszczenia ogółem [%]

4,03

5,61

11,33

ziarna połamane [%]

1,42

1,25

1,89

dno [%]

2,38

2,76

3,55

ziarna innych zbóż [%]

0,15

0,39

0,09

ziarna obłuszczone [%]

-

-

5,82

W klasie I jęczmienia browarnego (PN – R – 74109) suma zanieczyszczeń ogółem nie
może przekraczać 3%, w tym ziaren innych zbóż do 0,5%. W każdym z badanych lat suma
zanieczyszczeń przekraczała zalecaną normę, w roku 2017 prawie dwukrotnie, a w 2018
blisko czterokrotnie. Wysoka zawartość zanieczyszczeń wynikała ze składowej – dna –
pozostałości często z nieumiejętnego prowadzenia ochrony herbicydowej (części roślin,
chwastów), zbiorujęczmienia (łan stosunkowo niski, częściowo położony) oraz od
charakterystyki ziarna (części łuski, ości). Niska wilgotność ziarna wpływała na jego
uszkodzenia i połamanie w czasie omłotu głównie w 2018 roku. W każdym z analizowanych
lat w jęczmieniu można było wyróżnić ziarna innych zbóż – głównie pszenicy, które jednak
mieściły się w normie do 0,5% (tab. 2.). Najbardziej zanieczyszczony pszenicą był jęczmień
w 2017 roku. Średnia zawartość ziaren obłuszczonych w 2018 roku wyniosła 5,82% (tab. 2.)
i była prawie dwukrotnie przekroczona w stosunku do normy zalecanej przez słodownię
(do 3%). Wysoki udział tych ziaren był spowodowany głównie przez warunki środowiskowe
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(nierównomierność wschodów oraz mała suma opadów w czasie wegetacji) oraz
w mniejszym stopniu wynikał z odmiany jęczmienia browarnego i metody zbioru.
W każdym z analizowanych lat rolnicy dostarczyli jęczmień o wilgotności nie
przekraczającej 18%. W roku 2016 średnia wilgotność kształtowała się na poziomie 13,3%,
a najwięcej dostaw mieściło się w przedziale 13 – 15%. Następny rok przyniósł średni wzrost
o jeden procent wilgotności (14,3%) ziarna jęczmienia. Najwięcej rolników sprzedało
surowiec o zawartości wody w tym samym przedziale, co rok wcześniej. W roku 2018
pomimo opadów w czasie żniw dostarczone zboże cechowało się najniższą wilgotnością
(ryc.1). Surowiec o wilgotności do 13% dostarczyło 52% rolników. Takie zróżnicowanie
wilgotności było spowodowane warunkami agrotechnicznymi, jej zawartość spadała wraz ze
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Ryc.1. Procentowy udział dostaw jęczmienia browarnego do SR SAN w latach 2016 – 2018 według ustalonych
wartości wilgotności (opracowanie własne)

Wyrównanie ziarna jest bardzo ważnym parametrem jakościowym jęczmienia. W roku
2016 najwięcej rolników uzyskało celność ziarna na poziomie, ponad 90%, co odpowiada
Polskiej Normie dla klasy I jęczmienia browarnego. W następnych latach największy udział
wyrównania ziarna mieścił się w granicach 85 – 90% (wg PN klasa II jęczmienia
browarnego). W roku 2017 - 56% rolników dostarczyło jęczmień o wyrównaniu znajdującym
się w największym udziale. W ostatnim analizowanym roku odnotowano 53,3% prób
jęczmienia o wyrównaniu do 90% (ryc.2).
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Ryc.2. Procentowy udział dostaw jęczmienia browarnego do SR SAN w latach 2016 – 2018 według ustalonych
zakresów wyrównania ziarna jęczmienia browarnego (opracowanie własne)

W roku 2016 i 2017 większość dostarczonego surowca mieściła się w zakresie
określonej przez Polską Normę wynoszącą od 9,5 do 11,5%. W 2018 roku z powodu braku
dostatecznej ilości opadów w czasie wegetacji poziom białka w ziarniakach był
podwyższony. W ostatnim roku badań 45,5% rolników dostarczyło jęczmień o zawartości
białka w zakresie 11,5 – 12,5%, a 32% surowca posiadało białko powyżej 12,5%. Średnia
zawartość białka w ziarnie jęczmienia w analizowanych latach wynosiła odpowiednio:

Udział procentowy dostaw jęczmienia [%]

2016 - 11,3%, 2017 - 10,8% i w 2018 - 12,2% (ryc.3).
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Ryc.3. Procentowy udział dostaw jęczmienia browarnego do SR SAN w latach 2016 – 2018 według ustalonych
zakresów białka (opracowanie własne)
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Tab. 3. Współczynniki korelacji liniowej masy jęczmienia przywożonego do skupu przez dostawców z ich
cechami jakościowymi(opracowanie własne)
Cecha jakościowa
Współczynnik korelacji

Wilgotność

-0,174*

Zanieczyszczenia ogółem

0,091

Białko

0,125*

Wyrównanie

0,212*

Gęstość

0,154*

Połamane

-0,030

Pszenica

-0,077

Dno

-0,049

Obłuszczone

0,187*

* Istotne statystycznie przy poziomie istotności α = 0,05

Obliczone współczynniki korelacji liniowej Pearsona (tab. 3.) wskazują na słabą, ale
istotną statystycznie zależność takich cech jęczmienia browarnego jak jego wilgotność,
zawartość białka, wyrównanie, gęstość i ziarna obłuszczone od jego ilości dostarczanej przez
producenta. Za wyjątkiem wilgotności są to zależności wprost proporcjonalne, czyli
oznaczają, że więksi producenci dostarczają ziarno o zasadniczo lepszej jakości. Pozostałe
cechy jęczmienia były skorelowane z wielkością surowca dostarczaną przez producenta
w sposób niski i za wyjątkiem zanieczyszczenia ogółem ujemnie, oraz korelacje te nie były
istotne statystyczne.
Średnia energia kiełkowania (po 72 godz.) wyniosła 87,52% i została sklasyfikowana
poniżej normy zarówno dla klasy I wynoszącej nie mniej niż 95% oraz dla klasy II i III
przyjmującej wartość minimalną na poziomie 90% dla ziarna jęczmienia browarnego.
Obniżenie tego parametru powoduje nierównomierne skiełkowanie ziarna, a przez to
zmniejszenie siły diastatycznej, ekstraktywności słodu i wydłużenie czasu zacierania. Średnia
zdolność kiełkowania EII (po 120 godz.) wyniosła 92,83% i znajduje się poniżej normy dla
wszystkich klas wynoszącej minimum 95%. Obecność ziaren porażonych Fusarium średnio
prawie 3 sztuki w pobranej próbie jest dowodem na nieodpowiednie zabezpieczenie ziarna
jęczmienia browarnego ochroną fungicydową (3 dawki), ale też jest związana z wystąpieniem
opadów bezpośrednio przed zbiorem, gdy ziarno było już gotowe do omłotu.
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Tab. 4. Wyniki energii i zdolności kiełkowania jęczmienia z roku 2018 oraz ilość ziaren porażonych
Fusarium(opracowanie własne)
Lp.
EI (po 72h)
EI (po 72h)
EII (po 120h)
Ilość ziaren
Ilość ziaren
– próba 1
– próba 2
porażonych
porażonych
Fusarium– próba
Fusarium–
[%]
[%]
[%]
1
próba 2
[szt.]
[szt.]
1.

80

87

89

4

3

2.

87

87

82

3

3

3.

87

83

85

3

3

4.

84

89

96

3

5

5.

76

78

94

6

0

6.

85

82

90

5

5

7.

81

85

88

2

5

8.

96

81

92

0

0

9.

94

90

95

1

0

10.

87

89

93

1

1

11.

95

98

97

3

2

12.

92

92

94

2

3

13.

83

82

88

0

3

14.

94

98

99

1

3

15.

89

93

96

0

4

16.

89

84

84

1

1

17.

91

97

98

3

0

18.

86

89

95

5

5

19.

87

90

98

7

1

20.

92

94

98

1

3

21.

89

91

96

6

4

22.

77

93

92

7

5

23.

89

80

92

3

4

24.

89

70

97

2

2

Średnia:

87,46

87,58

92,83

2,875

2,71

87,52

92,83

2,79

4. Dyskusja
Surowiec jęczmienny powinien spełniać dwa bardzo trudne do spełnienia wspólnie
parametry: posiadać wysoką wartość technologiczną (cecha istotna dla słodowni i browaru)
oraz cechować się wysokim plonem z jednostki powierzchni (cecha istotna dla rolników).
Dobór odpowiedniej odmiany jęczmienia - browarnej do warunków panujących na terenie
województwa podkarpackiego jest ważnym zagadnieniem do rozwiązania w nadchodzących
latach. Według Noworolnika (2013) występują na polskim rynku odmiany, które pomimo
zwiększonej dawki azotu nie powodują stosunkowo zwiększenia zawartości białka w ziarnie
(zwiększenie plonu z jednostki powierzchni).
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Według Liszewskiego i in. (2011) na stosukowo dobry plon jęczmienia z jednostki
powierzchni miała wpływ wysoka zawartość kłosów produkcyjnych. Autorzy również
stwierdzili, że istnieje zależność między zastosowaniem odpowiedniej dawki azotu,
a wielkością obsady kłosów z jednostki powierzchni, które bezpośrednio wpływają na celność
i wyrównanie ziarna. Duże znaczenie na pobór azotu z gleby ma rozkład opadów, zwłaszcza
w fazie strzelania w źdźbło i w fazie mlecznej ziarniaka. Również temperatura ma wpływ na
zawartość białka w ziarnie, w latach o chłodniejszej wiośnie zawartość białka była niższa,
a plon z ziarna był większy od lat upalnych. W przeprowadzonych badaniach w SR SAN
wyrównanie ziarna było lekko poniżej normy wynoszącej minimum 90%. Wynikało to ze
sposobu zbioru ziarna (regulacji kombajnu – połamane i uszkodzone ziarno) oraz stosunkowo
wysokiej zawartości ziaren obłuszczonych (w 2018 roku) pomimo ogólnej dorodności ziarna
jęczmienia browarnego. Poprawa, chociaż częściowa jednego z tych parametrów może
spowodować podwyższenie wartości technologicznej odmiany jęczmienia (wyniki z 2016
roku). W województwie podkarpackim w latach 2016 – 2017w czasie wzrostu roślin suma
opadów była na średnim poziomie, co spowodowało optymalną zawartość białka w ziarnie
jęczmienia. Rok 2018 był bardzo niesprzyjający do produkcji surowca słodowniczego. Brak
lub tylko niewielkie opady w czasie rozwoju roślin spowodowały akumulację azotu i wzrost
białka w jęczmieniu powyżej normy. Lata 2016 – 2017 w województwie podkarpackim były
bardzo korzystne dla wyróżnika jakościowego – zawartości białka, którego średnia zawartość
nie przekroczyła 11,5%, natomiast w roku 2018 w wyniku różnych czynników odbiegała
nieco od normy i wyniosła średnio 12,2%. Ogólnie w analizowanych latach jęczmień w SR
SAN posiadał wysoką jakość browarniczą pod względem badanego parametru.
W roku 2018 energia kiełkowania ziarna jęczmienia dostarczonego do Spółdzielni
Rolników SAN wyniosła 87,52%, a zdolność kiełkowania wyniosła 92,83%. Uzyskane
wartości nie spełniły norm jakościowych dla surowca przeznaczonego na cele browarnicze.
Ziarno jęczmienia po 72 godzinach od momentu rozpoczęcia procesu było nierównomiernie
skiełkowane (cześć ziarna jeszcze nie skiełkowała, niektóre posiadały zbyt długi kiełek
liścieniowy). Taka różnorodność jest spowodowana różnym stopniem wchłaniania wody
przez ziarno oplewione bez uszkodzeń i z utratą części okrywy owocowo – nasiennej (ziarna
obłuszczone). Według Kleinwachter i in. (2014) celem kiełkowania jest uaktywnienie
działania enzymów, które rozcinają złożone związki chemiczne na mniejsze, aby mogły być
wykorzystywane w czasie warzenia piwa. Badania nad ubytkami masy w czasie słodowania
i przemianami zachodzącymi w tym procesie przeprowadzał zespół pod kierunkiem
Błażewicza (2010). Poprzez zbyt długi czas słodowania (w naszym przypadku
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nierównomierność skiełkowania w określonym czasie) słód uzyskany z ziarniaków o zbyt
długim kiełku będzie posiadał większe ubytki masy związane z wykorzystaniem składników
ziarna do rozwoju nowej rośliny. Spowoduje to zmniejszenie ekstraktywności, ponieważ
część substancji, które miały przejść do brzeczki już została wykorzystana przez kiełek
liścieniowy. Również badania Farzaneh i in. (2017) dowodzą, że wpływ czasu kiełkowania na
zmiany zachodzące w ziarniaku mają istotny wpływ na dalsze jego zastosowanie w przemyśle
browarniczym. Ziarno z województwa podkarpackiego z roku 2018 wymagało pewnych
modyfikacji w procesie słodowania (w zakresie parametru energii i zdolności kiełkowania),
co związało się z dodatkowymi kosztami, aby uzyskany słód spełniał wysokie wymagania
stawiane przez browary.
Rok 2018 przyniósł dodatkowe utrudnienie dla słodowni w postaci ziaren porażonych
przez grzyby z rodzaju Fusarium. Badania prowadzone przez Oliveira i in. (2012) i Wolf –
Hall (2007) potwierdzają, że ilość mikroorganizmów ma wpływ na wydajność słodowania
i jakość uzyskanego słodu. W czasie procesu słodowania zdrowe ziarno jest kolonizowane
przez patogeny, co powoduje istotne zakażenie słodu i brzeczki. Ziaren porażonych Fusarium
nie można oddzielić od całej partii materiału. Na rozwój mikroorganizmów ma duży wpływ
temperatura i wysoka wilgotność powietrza w trakcie rozwoju roślin. Takie warunki
panowały w roku 2018 na terenie województwa podkarpackiego, co przyczyniło się do
rozwoju m. in. grzybów z rodzaju Fusariumi w dużym stopniu pogorszyło jakość ziarna
jęczmienia browarnego dostarczonego do Spółdzielni Rolników SAN.
5. Wnioski
1. W latach 2016 – 2017 wartość technologiczna ziarna jęczmienia dostarczonego do
Spółdzielni Rolników SAN była bardzo wysoka.
2. W roku 2018 z powodu niesprzyjających warunków agroklimatycznych jakość ziarna
jęczmienia browarnego nie spełniała wymogów dotyczących surowca browarnego.
3. W analizowanych latach parametr zanieczyszczenia ogółem był przekroczony– średnia
wartość wynosiła 6,99 % w stosunku do normy wynoszącej 3 %.
4. W roku 2018 jednym z istotnych parametrów obniżających wartość technologiczną
ziarna jęczmienia były ziarna obłuszczone.
5. Zbyt wysoka zawartość białka, niska energia i zdolność kiełkowania, wyrównanie ziarna
oraz wysoka zawartość ziarna porażonego grzybami z rodzaju Fusariumspowodowała, że
surowiec z roku 2018 nie powinien być przerabiany na słód.
6. Z powodu niedoborów wysokiej jakości technologicznej ziarna jęczmienia w Polsce
w roku 2018 surowiec z województwa podkarpackiego został poddany słodowaniu.
43

6. Literatura
Błażewicz J., Żarski J., Dudek S., Kuśmierek - Tomaszewska R. 2017. Influence of sprinkler
irrigation and nitrogen fertilization on the quality of malt and wort from barleygrains. Polska
Akademia Nauk IV/1/2017, 1469 -1481.
Błażewicz J., Zembold- Guła A., Żarski J., Dudek S., Kuśmierek - Tomaszewska R. 2011.
Wpływ deszczowania i nawożenia azotem w technologii uprawy jęczmienia browarnego na
wydajność procesu słodowania – wstępne wyniki badań. Infrastruktura i ekologia terenów
wiejskich; Polska Akademia Nauk, 6/2011, 109 – 117.
Błażewicz J., Zembold-Guła A, Szwed Ł., Liszewski M. 2010. Wpływ nawożenia azotem
jęczmienia oraz czasu kiełkowania ziarna na wielkość ubytków naturalnych procesu
słodowania. Pamiętnik Puławski, zeszyt 152/2010, 29 – 39.
Błażewicz J., Liszewski M., Zembold – Guła A. 2007b. Usability of Bishop formula in
evaluation of maltingquality of barleygrain. PolishJurnal of Food and NuritionSciences. 2007
vol. 57 no. 4 (A) 37 – 40.
Farzaneh V.,Ghodsvali A., Bakhshabadi H., Zane Z., Carvalho I. 2017. The impact of
germinationtime on the someselectedparametersthroughmaltingprocess. International Jurnal
of BiologicalMacromolecules, 94 (2017), 663 – 668.
GUS 2017. Rocznik Statystyczny Rolnictwa str. 177 – 190.
Haberowa H., Raczyńska – Cabaj A. 2004. Towaroznawcza i technologiczna ocena
jęczmienia i słodu. Wydawnictwo SGGW.
Kleinwachter M., Muller Ch., Methner F. – J., Selmar D. 2014. Biochemicalheterogeneity of
Malt iscaused by both biological variation and differences in processing: Individual grain
analyses of biochemical parametres in differently steeped barley (Hordeumvulgare L.) malts.
Food Chemistry, 147 (2014), 25 – 33..
Liszewski M., Błażewicz J., Kozłowska K., Zembold – Guła A., Szwed Ł. 2011. Wpływ
nawożenia azotem na cechy rolnicze ziarna jęczmienia browarnego. Fragm. Agron. 28(1)
2011, 40 – 49.
Noworolnik K. 2013. Plonowanie i jakość ziarna odmian jęczmienia jarego w zależności od
dawki azotu. Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 123 – 131.
Oliveira P.M.,Mauch A., Jacob F., Wates D.M., Arendt E.K. 2012. Fundamentalstudy on the
influence of Fusariuminfection on quality and ultrastructure of barleymalt. International
Jurnal of Food Microbiology, 156 (2012), 32 – 43.
Pettersson C.G., Eckersten H. 2007. Prediction of grain protein in spring malting barley
grown in northern Europe. European Jurnal of Agronomy. 27 (2007), 205 – 214.
44

PN – R- 74109:1997. Ziarnozbóż. Jęczmień.
PN – R- 74110:1998. Ziarnozbóż. Jęczmień – Metody badań.
Schmitt M., Skadsen R., Budde A. 2013. Protein mobilization and malting – specific
proteinaseexpressionduringbarleygetermination. Jurnal of Cereal Science 58 (2013), 324 –
332.
Wolf – Hall Ch.E. 2007. Mold and mycotoxinproblems encounteredduringmalting and
brewing. International Jurnal of Food Microbiology, 119 (2007), 89 – 94.
Żarski J., Dudek S., Kuśmierek – Tomaszewska R. 2011. Potrzeby deszczowania jęczmienia
browarnego w zależności od rodzaju gleby. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich;
Polska Akademia Nauk, 5/2011, 203 – 214.

45

Kaczki pekin angielski (LsA), pekin duński (P-8) i pekin francuski (P-9)
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Streszczenie
W Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach k. Kórnika, należącej do Instytutu
Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka utrzymywane są populacje zachowawcze kaczek pochodzenia krajowego
i zagranicznego. Programy hodowlane, wg których utrzymywane są te rody zakładają rezygnację z selekcji
w kierunku poprawy cech użytkowych, przy stosowaniu rotacji kaczorów i losowych kojarzeń w reprodukcji
kolejnych pokoleń. W celu pozyskania i zgromadzenia informacji o cechach specyficznych dla stad kaczek:
pekin angielski (LsA), pekin duński (P-8) i pekin francuski (P-9) w SZGDW cyklicznie realizowane są badania,
zarówno w okresie wychowu, jak i reprodukcji. W zamkniętych rodach hodowlanych kaczek zachodzą w czasie
zmiany we frekwencji alleli (i tym samym genotypów), mającej wpływ również na zmienność fenotypową.
W populacjach kojarzonych losowo i utrzymywanych od kilkudziesięciu pokoleń w niezmieniających się
istotnie warunkach środowiskowych, zmiany te zwykle zachodzą wolniej niż w selekcjonowanych stadach
hodowlanych. Ponieważ nie stwierdzono wystąpienia niepożądanych zmian w poziomie jednej czy kilku cech,
nie jest konieczna rewizja dotychczas stosowanych programów hodowlanych.
Słowa kluczowe: kaczki, zasoby genetyczne, cechy użytkowe

English pekin ducks (LsA), Danish pekin (P-8) and French pekin (P-9)
Summary
At the Waterfowl Genetic Resources Station in Dworzyska (WGRSD) held by National Research Institute of
Animal Production conservation flocks of ducks of national and foreign origin are maintained. Breeding
programs which are applied to conservation flocks do not assume selection for improvement of production traits
with the usage of drake rotation and random mating of next generations. In order to obtain the information on
specific traits of English pekin ducks (LsA), Danish pekin (P-8) and French pekin (P-9) maintained in
WGRSD researches in rearing and reproduction period are carried out cyclically. In isolated breeding lines of
ducks the changes in the frequencies of allele (and thus genotypes) occurs with time also affecting the
phenotypic variability. Populations which are randomly mated and maintained for many generations in the
unchanging environmental conditions phenotypical changes occurs slower than in commercial breeding flocks.
Because no undesirable changes were found in at the level of one or several features, no revision is necessary so
far applied breeding programs.
Keywords: ducks, genetic resources, production traits

1. Wstęp
Zasoby genetyczne zwierząt to wszystkie gatunki, rasy i odmiany zwierząt
gospodarskich, które zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Zasobów Genetycznych
(Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture – FAO) powinny być chronione
ze względów gospodarczych, naukowych i kulturowych (Alderson, 1990; FAO, 1992; NRC,
1993; Wężyk i in., 2000; Wężyk i Cywa-Benko, 2000). Zgodnie z tymi zaleceniami
w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach k. Kórnika, należącej do
Instytutu Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka utrzymywane są populacje zachowawcze
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kaczek pochodzenia krajowego i zagranicznego, a także wytworzone z ich udziałem grupy
syntetyczne (Katalog, 2006). Stada zachowawcze kaczek utrzymuje się tammetodą in situ od
lat 70. minionego wieku. Do stad tych zalicza się między innymi rody kaczek: pekin angielski
(LsA), pekin duński (P-8) i pekin francuski (P-9). Stada zachowawcze kaczek utrzymuje się
i bada także w innych europejskich krajach (Romanov i in., 1996; Romanov, 2000; Szalay;.
De Marchi i in., 2005), a także na Świecie (Suai in., 2007; Lii in., 2010; Yakubu, 2013;
Yakubu i in., 2015).
2. Materiał i metody
Kaczki pekin angielskiLsA(fot. 1) pozyskano z materiału pochodzenia angielskiego
z firmy Cherry Valley Farms (Wielka Brytania) w postaci piskląt brojlerów. Po ocenie
wzrostu i teście nieśnym, wykonanym w 1978 r. ptaki włączono w grudniu 1983 r. do
zasobów genetycznych populacji kaczek, podlegających ochronie. Populację stanowią ptaki
w typie pekina, o białym upierzeniu i dobrze zaznaczonych cechach mięsnych, utrzymywane
bez prowadzenia selekcji i z unikaniem spokrewnienia.
Kaczki te cechuje duża wartość użytkowa. Odznaczają się znaczną masą ciała, dobrą
reprodukcyjnością, a u potomstwa bardzo dobrym umięśnieniem tuszki i wysklepieniem
mięśni piersiowych. Były użyte do wytworzenia rodu hodowlanego i grupy syntetycznej
kaczek, a także do oszacowania zdolności kombinacyjnej z rodami hodowlanymi i innymi
grupami zachowawczymi. Populacja ta może być przydatna w pracach zmierzających do
uzyskania mieszańców towarowych.
Kaczki pekin duński P-8 (fot. 2) pozyskano z materiału zakupionego w firmie Danish
Poultry Houses (Dania) w 1978 r. Kaczki te charakteryzowały się bardzo dobrymi
wskaźnikami reprodukcji przy jednocześnie dobrze zaznaczonych cechach mięsnych.
W krzyżowaniu z rodami hodowlanymi i innymi grupami zachowawczymi wykazywały dużą
zdolność kombinacyjną. Ptaki te włączono do zasobów genetycznych populacji kaczek
w grudniu 1983 r. i poddano stałej ocenie pod względem cech reprodukcyjnych i mięsnych.
Populacja kaczek pekina duńskiego posiada wybitne walory użytkowe zarówno
reprodukcyjne jak i mięsne, dlatego wielokrotnie była wykorzystana w pracach hodowlanych
zarówno przy tworzeniu nowych rodów jak i w pracach zmierzających do uzyskania
mieszańców towarowych.
Kaczki pekin francuski P-9(fot.3) wytworzono z materiału zakupionego w firmie Jansen
(Francja) w maju 1978 r. Wielokrotnie oceniono wyniki wychowów i reprodukcji kaczek tego
rodu. Ptaki włączono do zasobów genetycznych populacji kaczek w 1983 roku. Kaczki te
reprezentują typ ogólnoużytkowy, lecz mają lepiej zaznaczone cechy reprodukcyjne niż
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mięsne. Mogą spełniać funkcje ekologiczne stanowiąc doskonały materiał do zwierzyńców,
parków rekreacyjnych i zoologicznych.

Fot. 1.Kaczki pekin angielski (LsA). Fot. M. Lisowski

Fot. 2.Kaczki pekin duński (P-8). Fot. M. Lisowski

Fot. 3.Kaczki pekin francuski (P-9). Fot. M. Lisowski
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Pochodzenie i ogólną charakterystykę omawianych rodów kaczek można znaleźć na
stronie internetowej Instytutu Zootechniki PIB (www.izoo.krakow.pl) oraz w publikacjach
Książkiewicza (2007), Krupińskiego (2007) oraz Calik i Zwierzyńskiego (2014).
Wszystkie trzy rody kaczek utrzymywane są od wielu pokoleń w małych populacjach,
bez dolewu obcej krwi. Programy hodowlane, wg, których utrzymywane są te rody zakładają
rezygnację z selekcji w kierunku poprawy cech użytkowych, przy stosowaniu rotacji
kaczorów i losowych kojarzeń w reprodukcji kolejnych pokoleń. Zatem wartości cech
wynikają głównie z właściwości genetycznych danego rodu i zmieniających się na przestrzeni
lat warunków środowiskowych. W celu pozyskania i zgromadzenia szerokiej informacji
o cechach specyficznych dla stad kaczek:pekin angielski (LsA), pekin duński (P-8) i pekin
francuski (P-9) w SZGDW cyklicznie realizowane są badania, zarówno w okresie wychowu,
jak i reprodukcji.
3. Wyniki
Uzyskane wyniki badań podstawowych cech użytkowych kaczek LsA, P-8 i P-9
w okresie wychowu, trzech kolejnych pokoleń przedstawiono w formie wykresów od 1 do 5.
Rody te reprodukowane były, co drugi rok, kaczki LsA i P-8 w latach 2011, 2013 i 2015 oraz
P-9 w latach 2010, 2012, 2014 i 2016.
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Rys. 1. Masa ciała samców kaczek LsA, P-8 i P-9 w 3. i 7. tygodniu odchowu w latach 2010-2016
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Rys. 2. Masa ciała samic kaczek LsA, P-8 i P-9 w 3. i 7. tygodniu odchowu w latach 2010-2016
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Rys. 3. Długość grzebienia mostka i grubość mięśni piersiowych samców kaczek LsA, P-8 i P-9w 7. tygodniu
odchowu w latach 2010-2016
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Rys. 4. Długość grzebienia mostka i grubość mięśni piersiowych samic kaczek LsA, P-8 i P-9w 7. tygodniu
odchowu w latach 2010-2016
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Rys. 5. Przeżywalność samców i samic kaczek LsA, P-8 i P-9 w okresie wychowu w latach 2010-2016

Analizując dane przedstawione na wykresach od 1 do 5, można zauważyć, że wyniki
badanych cech w kolejnych pokoleniach tylko nieznacznie się różniły. W przypadku masy
ciała samców i samic w trzecim i siódmym tygodniu życia (rys. 1 i 2) można zauważyć
niewielką tendencję spadkową tej cechy we wszystkich trzech populacjach kaczek. Podobną
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prawidłowość można stwierdzić w średnich długościach grzebienia mostka i grubości mięśnia
piersiowego we wszystkich trzech rodach(rys. 3 i 4).
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wszystkie trzy grupy
genetyczne kaczek (LsA, P-9 i P-9) charakteryzowały się małą zmiennością cech użytkowych
a różnice między pokoleniami wynikały prawdopodobnie z relatywnie dużych fluktuacji
warunków środowiskowych.
Na wykresach 6, 6a, 7, 8 i 9 przedstawiono kształtowanie się cech użytkowości kaczek
w okresie produkcji nieśnej w trzech kolejnych pokoleniach kaczek w latach od 2010 do
2016.
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Rys. 6. Liczba jaj od nioski stanu najwyższego i średniego do 20. tyg. produkcji kaczek LsA, P-8 i P-9w latach
2010-2016 - pierwszy rok użytkowości nieśnej
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Rys. 6a. Liczba jaj od nioski stanu najwyższego i średniego do 20. tyg. produkcji kaczek LsA, P-8 i P-9
w latach 2010-2016 – drugi rok użytkowości nieśnej
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Na wykresie 6 przedstawiono liczbę jaj zniesionych przez kaczkę stanu najwyższego
i średniego w pierwszym roku użytkowości nieśnej, natomiast na wykresie 6a tę samą cechę
w odniesieniu do drugiego roku produkcji jaj. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku
wartości liczby jaj zniesionych przez kaczki kształtowały się na zbliżonym poziomie
a różnice w czasie wynikały prawdopodobnie z fluktuacji warunków środowiskowych.
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Rys. 7. Masa jaja oceniana przez 2 tyg. w okresie szczytowej nieśności kaczek LsA, P-8 i P-9 w latach 20102016
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Rys. 9. Wskaźnik zapłodnienia i wylęgowości z jaj nałożonych kaczek LsA, P-8 i P-9 w latach 2010-2016

Analizując kształtowanie się średniej masy jaja przedstawioną na wykresie 7 wykazano
bardzo małe różnice w czasie w kształtowaniu się tej cechy (z wyjątkiem jaj zniesionych
w 2012 roku przez kaczki P-8).
We wszystkich trzech omawianych rodach przeżywalność kaczek i kaczorów na
przestrzeni sześciu ostatnich lat była zbliżona (wykres 8).
Wskaźniki zapłodnienia (wykres 9) w analizowanym okresie we wszystkich trzech
populacjach były wyrównane, różnice nie przekraczały 4 punktów procentowych. Na tym
samym wykresie przedstawiono wskaźniki wylęgowości z jaj nałożonych. Podobnie jak
w przypadku zapłodnienia w rodach LsA i P-9 wykazano stosunkowo małe różnice
w procencie wylęgu z jaj nałożonych. W trzecim z rodów K-2 - różnice te wynosiły ponad
9 punktów procentowych.
4. Wnioski
Podsumowując można stwierdzić, że uzyskane przez kaczki LsA, P-8 i P-9 wyniki
badań cech użytkowych w okresie produkcji nieśnej odpowiadają parametrom dla tego
gatunku, a ich mała zmienność wskazuje na wyrównanie badanych populacji. Wyniki na
zbliżonym poziomie uzyskali w swoich badaniach także Książkiewicz i Kisiel (2001).
W zamkniętych rodach hodowlanych kaczek zachodzą w czasie zmiany we frekwencji
alleli (i tym samym genotypów), mającej wpływ również na zmienność fenotypową.
W populacjach kojarzonych losowo i utrzymywanych od kilkudziesięciu pokoleń
w niezmieniających się istotnie warunkach środowiskowych, zmiany te zwykle zachodzą
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wolniej niż w selekcjonowanych stadach hodowlanych. Ponieważ nie stwierdzono
wystąpienia niepożądanych zmian w poziomie jednej czy kilku cech, nie jest konieczna
rewizja dotychczas stosowanych programów hodowlanych.
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Streszczenie
Mianem probiotyków określa się drobnoustroje, które mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie gospodarza.
Bakterie Lactobacillu ssp. są jednymi z najpowszechniej stosowanych probiotyków, natomiast coraz częściej
poszukuje się drobnoustrojów o takich właściwościach wśród drożdży Saccharomyces cerevisiae. Jedną
z najważniejszych cech szczepów potencjalnie probiotycznych jest ich zdolność do przeżycia pasażu jelitowego.
Celem badań było określenie przeżywalności bakterii probiotycznych Lactobacillussp. oraz drożdży S.
cerevisiae, wprowadzanych, jako zawiesina lub wraz z paszą, w symulowanych odcinkach przewodu
pokarmowego trzody chlewnej, tj.: jama gębowa, żołądek oraz jelito cienkie. Bakterie Lactobacillus sp. były
wprowadzane w formie trzech mieszanek probiotycznych, w których liczba szczepów wahała się od 3 do 5. Na
podstawie otrzymanych wyników zaobserwowano, iż analizowane szczepy wykazywały wysoką przeżywalność,
natomiast podawanie mieszanek probiotycznych oraz drożdży wraz z paszą zwiększało ich przeżywalność we
wszystkich odcinkach układu pokarmowego in vitro. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż dane szczepy
są zdolne do przeżycia w układzie pokarmowym trzody chlewnej.
Słowa kluczowe: trzoda chlewna, probiotyki, układ pokarmowy, przeżywalność

Survivability of probiotic Lactobacillus sp. bacteria and Saccharomyces
cerevisiae yeast strains in swine’s simulated digestive system
Summary
Probiotics are defined as microorganisms, which could confer a health benefit on the host. Lactobacillus sp. are
commonly used asprobiotics, nonetheless, Saccharomyces cerevisiae yeast are increasingly screened for
microbes possessing such features. The crucial characteristic of probiotic strains is their capability of surviving
the gastrointestinal passage. The aim of the research was to determine the survivability of the probiotic
Lactobacillus sp. and S. cerevisiae strains, introduced solely as the microorganism suspension or with the forage,
into the swine simulated digestive tract, divided into 3 parts (oral cavity, stomach and small
intestine).Lactobacillus sp. were inserted as 3 probiotic mixtures comprising from 3 to 5 probiotic strains. It was
observed, that selected strains exhibited high survivability, which was increased in all parts of in vitro digestive
system when probiotics were introduced with the forage. The conclusion is, that selected strains are capable of
endurance in swine digestive tract.
Keywords: swine, probiotics, digestive system, survivability

1. Introduction
Since the 1950s,chemotherapeutics were used in a swine production as the antibiotic
growth promoters (AGPs), however growing concerns related to emerging antibiotic
resistance and transmission of drug residues to animal originated food products led to
complete or partial legislative prohibition of AGPs in some countries (Lee et al. 2017; Lei et
al. 2018). In the European Union Member States, such ban is in force since January 1st, 2006
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on the power of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the
Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition. Therefore, the
alternatives to AGPs are searched for to be used in porcine production, among which organic
acids, plant extract, as well as pro- and pre-biotics might be beneficial (Barba-Vidal et al.
2019).
In 2014the International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics(ISSAP)
reaffirmed the definition of probiotics, which according to Food and Agriculture Organisation
and World Health Organization were previously described as “live microorganisms, which
when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host” (FAO/WHO
2002; Hill et al. 2014).In order to exert a positive influence on human or animal health,
probiotics need to survive transition through the digestive system of the host (Lima et al.
2017). In addition to that, probiotics need to be able to adhere to epithelial cells of the host, as
well as exhibit antagonistic activity against enteric pathogens (Feng et al. 2017).
Lactic acid bacteria strains, such as representatives ofBifidobacterium, Lactococcus,
Leuconostoc,Pediococcus or Enterococcusgenera are the most well-known beneficial
microorganisms, among which Lactobacillus species constitute as one of the most important
ones (Yang et al. 2015; Padmavathi et al. 2018; Maleki Kakelar et al. 2019). However,
Saccharomyces cerevisiae yeast are also acknowledged for their antimicrobial and probiotic
properties and could be beneficial not only for humans but also for livestock animals
(Zoumpourtikoudi et al. 2018).
Screening for potentially probiotic microbes for livestock purposes, specifically pigs,
should be conducted with the application of appropriate in vitromethods since the physiology
of swine and human gastrointestinal tract (GIT) differs (Yeo et al. 2016). Marchent et al.
(2011) reported, that the total length of human intestines, which is of about 9 m, are
substantially shorter than those of pigs (total length ~24 m). Moreover, the pH level in the
swine’ssmall intestine, which range between 6.1 and 6.7, is significantly lower than in this
part of human GIT (pH 6.4-7.3; Marchent et al. 2011). These differences affect the time of
ingesta gastrointestinal passage (Yeo et al. 2016), as well as might have the influence on
probiotics survivability, thus the porcine digestive model had to be implicated in our studies.
The aim of the research was to designate the capability of selected probiotic
Lactobacillus sp. and S. cerevisiae strains to survive in the swine's digestive system.
Furthermore, it was determined if the administration of probiotics with forage would increase
the survivability of the strains. Selected microorganisms will pose as a probiotic component in
synbiotic preparations for monogastric animals, including pigs.
58

2. Materials and Methods


The microorganism, medium and propagation
Biological material comprised of Lactobacillus sp. and S. cerevisiae strains, which were

isolated from various sources within the PBS3/A8/32/2015 project, and have been deposited
in the Lodz Collection of Pure Cultures (ŁOCK 105) of the Institute of Fermentation
Technology and Microbiology, Lodz University of Technology (Tab.1).
Analysed Lactobacillus sp. strains possess full probiotic documentation described in
a patent application (Śliżewska and Chlebicz, 2017). Probiotic bacteria strains were
introduced into the simulated digestive system in the form of three probiotic mixtures, which
included a different number of strains (Tab. 2).
Table 1. Source of isolation of the Lactobacillus sp. and S. cerevisiae strains
Microorganism

Collection number

Source

Lb. paracasei

ŁOCK 1091

Caecal content of sow

Lb. pentosus

ŁOCK 1094

Broiler chicken dung

Lb. plantarum

ŁOCK 0860

Plant silage

Lb. reuteri

ŁOCK 1092

Piglet caecal content

Lb. rhamnosus

ŁOCK 1087

Turkey dung

S. cerevisiae

ŁOCK 0119

Distillers’ yeast, grain

Table 2. Probiotic preparations composition
Preparation A

Preparation B

Preparation C

Lb. pentosus ŁOCK 1094

Lb. pentosus ŁOCK 1094

Lb. paracasei ŁOCK 1091

Lb. plantarum ŁOCK 0860

Lb. plantarum ŁOCK 0860

Lb. pentosus ŁOCK 1094

Lb. reuteri ŁOCK 1092

Lb. reuteri ŁOCK 1092

Lb. plantarum ŁOCK 0860

Lb. rhamnosus ŁOCK 1087

Lb. reuteri ŁOCK 1092
Lb. rhamnosus ŁOCK 1087

Analysed preparations, as well as yeast, were stored in the lyophilizates form in the
temperature of 4⁰C. Prior to the analysis probiotic mixtures containing Lactobacillus sp.
strains, as well as S. cerevisiae ŁOCK 0119 were activated and passage twice in de Man,
Rogosa and Sharpe broth (MRS; Millipore, Darmstadt, Germany – bacteria) or yeast extractpeptone broth (YPG; BTL Sp. z o.o., Łódź, Poland), respectively at 37ºC (bacteria) or 30ºC
(yeast)for 24h, without oxygen limitation.


Chemical solutions used to simulate the environment of the gastrointestinal tract
In order to create conditions reflecting the environment of swine’s mouth cavity,

stomach and small intestine, which were included in the in vitro model of the pigs’ digestive
system, different solutions were used, which were described in table 3.
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Table 3. The composition of the solutions used to imitate swine’s digestive system
Digestive
system section

Oral cavity

Solution

Simulated saliva
solution

0,1 M phosphate
buffer
Stomach

0,2 M HCl
Pepsin aqueous
solution
Pancreatin aqueous
solution

Small intestine

0,6 M NaOH
0,2 M phosphate
buffer

1

0,2 M solution of sodium dihydrogen
phosphate
2
0,2 M solution of sodium hydrogen
phosphate



Used
amount [ml]

Composition
NaCl
KCl
CaCl2
α-amylase
Distilled water to 1000 cm3

3.10 g
1.10 g
0.15 g
0.29 g

0,2 M NaH2PO41
0,2 M Na2HPO42
Distilled water to 1000 cm3
HCl
Distilled water to 1000 cm3

61.50 cm3
438.50 cm3

Pepsin
Distilled water to 1000 cm3

25.00 g

Pancreatin
Distilled water to 1000 cm3

100.00 g

NaOH
Distilled water to 1000 cm3
0,2 M NaH2PO41
0,2 M Na2HPO42

24.00 g

17.00 cm3

9

5

10
1

490.00 cm3
510.00 cm3

NaH2PO4
Distilled water to 1000 cm3
Na2HPO4
Distilled water to 1000 cm3

1
5
20

27.80 g
71.70 g

Forage
For the studies, the commercially available swine feed was used manufactured by

Cargill, Poland. The composition of the forage was described in table 4.
Table 4. Ingredients and chemical composition of the forage
Ingredient [g/kg]
Oats

100

Barley

250

Triticale

110

Wheat
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Soybean meal

90

Soybean oil

10

Soybean meal HP + fish meal

40

Monocalcium phosphate

2

Vitamin-mineral-amino acid premix 1

36

Chemical composition
Metabolizable energy (MJ/kg)

13.1

Crude protein (%)

16.5

Lysine (%)

0.88
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1

Methionine + Cysteine (%)

0.59

Threonine (%)

0.58

Tryptophan (%)

0.20

Valine (%)

0.76

Calcium (%)

1.03

Phosphorus (%)

0.47

Vitamin A (IU/ kg)

12,500

Vitamin D3 (IU/kg)

2,000

Vitamin E (mg/kg)

80

complementary feed (4%), Cargill, Poland



Simulated swine digestive system
The in vitro model of pigs’ digestive system was prepared based on the Marchwińska

(2016) doctoral thesis with the modification according to Yeo et al. (2016). The simulated
digestion model was divided into three stages, namely oral cavity, stomach and small
intestine.
Activated probiotic preparations and S. cerevisiae ŁOCK 0119 yeast were centrifuged at
relative centrifugal force (RCF) 3468×g for 10 minutes(Centrifuge MPW-251; MPW,
Poland), washed three times in Phosphate Buffered Saline (PBS; Calbiochem®, Merck
Millipore, Darmstadt, Germany) and then resuspended in PBS. Probiotic mixtures, as well as
yeast, were introduced into simulated digestion in two modes, viz with the forage
(5% concentration of probiotics) or without it. Prior to the analysis, the initial number of
bacteria in three separate probiotic preparations (A, B, C), as well as yeast count was
determined. Subsequently, the microorganisms were introduced into the simulated saliva
solution for 5 minutes, after which simulated gastric juices were added and in vitro digestion
in stomach lasted for 120 minutes. The final stage of the simulated digestion took place in in
vitro small intestine for 240 minutes.
During every stage of simulated digestion, the models were incubated in 37⁰C under
continuous agitation at 150 rpm shaker (Orbital shaker GS-20, MIULab) to imitate the
peristaltic movements. Samples were collected at every stage of the analysis, after addition of
the appropriate solution and after digestion in the section. The series of decimal dilutions were
prepared and the plate count method was used to determinethe number of viable bacteria
(MRS; incubation 48h, 37⁰C) or yeast (YPG; incubation 48h; 30⁰C). Each sample was
analysed in three repetitions, and colonies were counted on the Petri dishes after incubation.
The results were reported as colony forming units per 1ml of the sample (CFU/g) and then the
percentage of survivability was calculated (1).
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𝑆𝑢𝑟𝑣𝑖𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 [%] =

(1)

The Ni stands for the number of microorganisms at the analysed stage of the digestion,
whereas N0 – initial count of bacteria or yeast.


2.5. Statistical analysis
Statistical analysis was performed with the use of XLSTAT software (Addinsoft,

SARL, Paris, France). The results presented in the work constitute the arithmetic mean of
values from three repetitions with standard deviation (SD) included. Before performing multiway analysis of variances ANOVA (at the significance level of p < 0.05), normal distribution
(Shapiro-Wilk’s test) and homogeneity of variances of the variables (Bartlett’s test) were
confirmed. Moreover, one-way ANOVA was performed in order to compare the survivability
between two modes of probiotics administration, namely with or without feed. Additionally,
the Tukey’s post hoc test was used, after each ANOVA.
3. Results
Based on the data gathered, it was observed that the survivability of Lactobacillus sp.
bacteria included in the three probiotic preparations (A – 3 strains, B – 4 strains, C – 5 strains)
was elevated with the increased number of strains in the probiotic, when they were
administrated without forage into the simulated digestion system of swine (Tab. 5). On the
other hand, in case of introducing the probiotics into the in vitro digestion model with the
forage, slight differences were observed in the ability of bacteria to survive the passage,
however it was the highest after all stages of digestion for the preparation with the lowest
number of strains, namely preparation A (98.3% ± 1.3%). Nevertheless, significant
differences were noted in terms of probiotics survivability during simulated digestion,
between two modes of administration, viz with or without forage. After the whole process the
survivability of Lactobacillus sp. strains included in preparations was diversified and ranged
between 27.0% ± 1.2% and 40.9% ± 1.1% in case of sole administration, however when they
were introduced with the forage the percentage of survived bacteria varied from
96.5% ± 0.6% to 98.3% ± 1.3%.
Furthermore, yeast ability to survive in the swine’s simulated digestive system was also
higher when they were administrated with the forage, nonetheless, the significant differences
were observed from the point of simulated digestion in the stomach being finished (Tab. 5).
After every stage of digestion have been completed, the percentage of survived yeast was
88.5% ± 0.5% when they were introduced with feed, whereas the second mode of
administration resulted in 56.2% ± 0.8% yeast survivability.
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Table 5. The percentage of bacterial probiotic preparations, as well as S. cerevisiae ŁOCK 0119 yeast after
digestion in simulated swine gastrointestinal tract, di
divided
vided into three section, namely mouth cavity (stage 1 –
after incubation), stomach (stage 2 ––before incubation; stage 3 – after incubation) and small intestine (stage 4 –
before incubation; stage 5 after incubation)
Preparation A
Preparation B
Preparation C
Yeast
With
Without
With
Without
With
Without
With
Without
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Stage of
Survivability [%] ± SD
digestion
1
92.1
± 77.22
± 91.6
± 84.0
± 93.5
± 91.6
± 79.3
± 81.8
±
1.6b, c, d
2.9i, j, k
0.6b, c, d
0.9e, f, g
0.7a, b, c
0.1b, c, d
0.8g, h, i
2.1g, h
2
87.8
± 70.1
± 90.5
± 75.9
± 91.5
± 82.1
± 78.4
± 75.8
±
1.3d, e
0.3l, m
0.4c, d
0.6i, j, k
1.6c, d
0.4f, g, h
1.3 h, i, j
0.2i, j, k
3
87.6
± 61.2
± 89.3
± 62.1
± 90.6
± 74.3
± 73.8
± 55.4
±
0.6d, e
1.5n, o
2.2c, d
0.8n
1.4c, d
2.7j, k, l
3.2k, l
4.7p
4
87.5
± 43.2
± 88.1
± 48.2
± 87.5
± 65.5
± 81.6
± 52.8
±
3.0d, e
1.3r, s
1.9d, e
2.7q, r
1.2d, e
0.8m, n
0.5g, h
1.6p, q
5
98.3
± 27.0
± 97.6
± 33.1
± 96.5
± 40.9
± 88.5
± 56.2
±
1.3a
1.2u
1.1a
1.7t
0.6a, b
1.1s
0.5d, e
0.8o, p
* Mean values labelled by various lowercase letters (a - u)) were significantly different (multi-way
(multi
ANOVA with
post hoc Tukey’s test; p < 0.05)

Fig.1.The number of bacteria included in the probiotic mixtures, namely in the preparation A (A), preparation B
(B) and preparation C (C) in different parts of in vitro digestion model. Moreover, the S. cerevisiae ŁOCK 0119
yeast count (D) at every stage of the simulated digestion. Mean values, which were significantly different, were
labelled with various lowercase letters (a, b) with the accordance to one
one-way
way ANOVA with post hoc Tukey’s test
at a significant level p < 0.05. Differences were analysed between two modes of administration, namely with or
without forage, at every stage of simulated digestion separately.

Additionally, it was observed that the number of probiotic bacteria administrated
without forage was significantly higher, rather than after combining preparat
preparation with forage
(Fig. 1), which was not analogue with the results obtained for yeast. Such dependency has
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been noting until probiotic preparations, as well as yeast, reached the small intestine of the
simulated digestion system. Nevertheless, the number of microorganisms, both bacteria and
yeast introduced without feed was decreasing at every stage of digestion more rapidly, on the
contrary to the mode ofthe administration that included forage.
4. Discussion
Beneficial characteristics of selected microorganisms, that could be used as
probioticswere determined to be strain-specific, among which the basic property of these
microbes is survivability in acidic and bile conditions in GIT (Pringsulaka et al. 2015).
Timmermann et al (2004) drawn a conclusion, that using multi-strain probiotics, with varied
but complementary abilities, would be more efficient than applying them individually. That is
why, the main purpose of our study was to designate the ability of three multi-strain probiotic
preparations with a different number of Lactobacillus sp. strains, as well as S. cerevisiae
ŁOCK 0119 yeast to survive swine’s simulated digestion. Moreover, the impact of mode of
administration on the viability of probiotics was examined, namely the bacterial preparations
or yeast were delivered to in vitro digestion model with or without forage.
Because of the insufficient available research on the survivability of probiotics in
swine’s in vitro digestive system, obtained results were mostly compared to these gathered by
Marchwińska (2016) as a part of the researcher’s doctoral thesis.
Our results indicate that both, Lactobacillus probiotic preparations and S. cerevisiae
ŁOCK 0119 survival rates were substantially higher when the microorganisms were
administrated into the pigs’ simulated digestive system with the fodder. After the process of
simulated digestion was finished, the difference between the two modes of probiotic delivery
reached even more than 60% of survivability. The survival rate of bacteria and yeast
administrated into in vitro digestive system without fodder was at the level of 27.0-40.9%
(mean 33.7%) and 56.2%, respectively, which was higher than presented for Lb. salivarius
strains in Yeo et al. (2016) research, however slightly lower than for probiotics studied by
Marchwińska (2016). Klewicka et al (2014) conducted studies on probiotics survivability in
the human’s simulated digestive system and concluded that administration of preparations
with food matrix protected bacteria fromharsh environment of GIT. Analogical dependency
was observed in our analysis.
Furthermore, it was observed, that the probiotics containing Lactobacillus sp. strains,
when delivered into the digestive model without forage, were susceptible to the highest extent
to the conditions of the simulated oral cavity and small intestine. These outcomess were
partially in agreement with the data gathered by Marchwińska (2016), who also noted high
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susceptibility of Lactobacillus sp. probiotics to simulated conditions of the oral cavity. On the
other hand, the number of S. cerevisiae ŁOCK 0119 viable cells was substantially decreased
during incubation in simulated conditions of the stomach when yeast were administrated
without forage.
Moreover, the number of both Lactobacillus sp. and S. cerevisiae ŁOCK 0119 cells was
increased in the smallintestine when probiotics were introduced into the simulated digestive
system with the feed. These results were in line with those obtained by Marchwińska (2016),
however, the researcher also observed an increase in the number of probiotic Lactobacillus sp.
strains in the imitated small intestine when the microorganisms were delivered into the model
without forage.
5. Conclusion
The newly developed probiotic preparations comprised of Lactobacillus sp. strains, as
well as S. cerevisiae ŁOCK 0119 yeast are able to survive the passage through the digestion
system of swine. Moreover, it was concluded that the appropriate way of probiotics
administration will be with the forage since this mode favours the survivability of both
bacteria and yeast strains.
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Summary
Regardless of the direction of use, fertilization is one of the main agrotechnical factors determining the yield
potential of potato varieties and the quality of tubers understood as their appearance and content of ingredients.
A two-factor field experiment was carried out in 2016 in climatic conditions of Lower Silesia. It analyzed the
effect of organic and natural fertilization as well as natural and organic fertilization in combination with the
mineral content changes in dry matter and nitrogen content in phases BBCH 60-61, 70-71, 80-81 and 99. The dry
matter content was modified with the genotype of varieties. The starch variety in all analyzed phases was
characterized by a higher content of this component. The dry matter content was modified with the applied
natural and mineral fertilization. Tubers of plants fertilized only with organic fertilizers contained more of this
ingredient. However, the use of combined natural and mineral fertilization reduced the dry matter content in
tubers. The genotype and applied fertilization influenced the content of nitrogen in tubers. The higher nitrogen
content in tubers was characterized by edible variety, and tubers of plants fertilized with natural fertilizers in
combination with minerals.
Key words: nitrogen, dry matter, fertilization, manure, chicken manure, intercrops, mineral fertilizers

Wpływ nawożenia na skład chemiczny bulw dwu odmian ziemniaka
Streszczenie
Niezależnie od kierunku użytkowania nawożenie należy do głównych czynników agrotechnicznych
decydujących o potencjale plonotwórczym odmian ziemniaka oraz jakości bulw rozumianej, jako ich wygląd
i zawartość w nich składników. Dwuczynnikowe doświadczenie polowe przeprowadzono w roku 2017
w warunkach klimatycznych Dolnego Śląska. Analizowano w nim wpływ nawożenia organicznego i naturalnego
oraz naturalnego i organicznego w połączeniu z mineralnym na zmiany zawartości suchej masy oraz azotu
w fazach BBCH 60-61, 70-71, 80-81 oraz 99. Zawartość suchej masy była modyfikowana genotypem odmian.
Odmiana skrobiowa we wszystkich analizowanych fazach charakteryzowała się wyższą zawartością tego
składnika. Zawartość suchej masy była modyfikowana zastosowanym nawożeniem naturalnym i mineralnym.
Bulwy roślin nawożonych wyłącznie nawozami organicznymi zawierały więcej tego składnika. Natomiast
zastosowanie łącznego nawożenia naturalnego z mineralnym obniżało zawartość suchej masy w bulwach.
Genotyp oraz zastosowane nawożenie wpływało na zawartość azotu w bulwach. Wyższą zawartością azotu
w bulwach charakteryzowała się odmiana jadalna, oraz bulwy roślin nawożonych nawozami naturalnymi
w połączeniu z mineralnymi.
Słowa kluczowe: azot, sucha masa, nawożenia, obornik, pomiot kurzy, międzyplony, nawozy mineralne

1. Introduction
Among the agrotechnical factors, the beneficial effect on the chemical composition of potato
tubers is demonstrated by organic fertilization (Ceglarek and Płaza 2000, Gleń et al. 2002,
Leszczyński 2002, Dzienia et al. 2004). The basic fertilizer used in potato cultivation is
manure. The decreasing production and development of integrated potato cultivation
encourage searching for alternative sources of biomass. Valuable are not only catch crops, but
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also straw remaining in the field after cereal harvest (Boligłowa and Gleń, 2003, Dzienia et al.
2004, Płaza et al. 2004, Kołodziejczyk et al. 2007). Due to the long harvesting period and
high yield, the best possible supply of plants with nutrients throughout the growing season,
from the fertilization applied before planting tubers to the supplementary tuber used during
the growth of plants. Comprehensive, full supply of easily accessible nutrients determines the
proper course of physiological processes and the development of the root system of plants,
which translates directly to the binding and growth of tubers and their appropriate quality
(Czuba 2000, Grzyś 2004, Zarzecka 2006). Of the macroelements used in fertilization,
nitrogen has a decisive impact on the yield and quality of tubers, and the individual varieties
show a varied response to this component (Wierzejska-Bujakowska 1996 a, Jabłoński 2004 a,
2006, Trawczyński 2004, 2007, 2008). Establishing fertilizer requirements for varieties allows
obtaining the greatest possible production effects (Wierzbicka 2006). Determining the level of
mineral fertilization of starch potato varieties is one of the most important factors affecting
the yield of tubers and starch, and thus the profitability of this production direction.
According to many researchers, thanks to the use of an optimal level of mineral fertilization
with average rainfall during the growing season, a yield increase of 40 to 60% can be
achieved attributable to agrotechnical factors (Roztopowicz et. al 1993, Baumgärtel 1995,
Jabłoński 2002). Potential nitrogen fertilization plays a major role in the shaping of potato
tuber yields and starch yields. Some of the nitrogen is taken from the soil, from plowed
organic and natural fertilizers and from the mineral fertilizers used.
The aim of the study was to analyze the impact of organic, natural and mineral fertilization on
changes in the chemical composition of two varieties of potato - Tajfun and starchy - Kuras.
2. Material and methods
The field experiment was carried out in 2016 in Lower Silesia. The two-factor experiment
was established using the random block method in three replications. The effect of natural and
organic fertilization on farmyard manure, culinary manure, intercrop of mustard and oilseed
rape and mineral on the changes in the chemical composition of two potato varieties, Tajfun
and starch Kuras were analyzed. In the year preceding potato cultivation, in the third decade
of October, manure was used in a dose of 30 t·ha-1and chicken manure in a dose of 10 t·ha-1.
The manure was brought to the soil: 160 kg of nitrogen, 95 kg of phosphorus and 140 kg of
potassium, with chicken products: 160 kg of nitrogen, 105 kg of phosphorus and 130 kg of
potassium, with mustard intercrone: 100 kg of nitrogen, 60 kg of phosphorus, 150 kg of
potassium, and with rape crops: 85 kg of nitrogen, 50 kg of phosphorus and 130 kg of
potassium. Before planting, mineral fertilizers were used: polifoska 6 - 300 kg·ha-1,
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ammonium nitrate 32% - 140 kg·ha-1, potash salt 60% - 200 kg·ha-163 kg of nitrogen were
introduced into mineral fertilizers, 60 kg of phosphorus and 210 kg of potassium, and
immediately before the final formation of ridges an additional 45 kg of nitrogen were
introduced in the ammonium nitrate 32% - 140 kg·ha-1.
Field experiments were carried out on loamy sandy type IIIa soil. The soil was characterized
by an average abundance of nutrients: N 70 kg·ha-1; P 6.15 g·kg-1; K 13.94 g·kg-1; Mg 3.67
g·kg-1; Cu 3.5 g·kg-1; Zn 9.2 g·kg-1; C org. 0.80 g·kg-1and its pH was 6.3 in KCl.
Tubers were planted in the third decade of March with a row spacing of 75 cm, keeping the
distance in a row of 29 cm. The collection was carried out in the first decade of October. The
changes in the chemical composition were analyzed in phases BBCH 60-61, 70-71, 80-81 and
during the BBCH 99 harvest. In the laboratory tests the dry matter content was analyzed - drykiln method at 105 ° C in 5 hours, general-modified nitrogen using the Klejdah method.
Thermal conditions in the study years were not varied and did not cause major disturbances in
potato development. However, differentiation was found in terms of the amount and
distribution of precipitation during potato vegetation in the years as shown in Table 1.
The results obtained were statistically analyzed using the analysis of variance and multiple
comparisons of the Tukey procedure. To compare the averages, the significance level α = 0.05
was assumed. The calculations were performed in the SAS 9.1 program.
Table 1: The sum of precipitation (mm) from the east to the analyzed stages of development
and throughout the growing season
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X

2016

62,0

29,6

68,3

55,1

32,1

78,9

75,7

1986-2015

33,6

54,1

67,4

78,9

65,3

44,9

33,7

Abbreviations used: J – edible potato, S – starch potato K- control, RZ - fertilization of rape
crop, G - fertilization of mustard crop, O - manure fertilization, P- fertilization with manure,
K + - control with mineral fertilization, RZ + - intercrop of rapeseed with mineral
fertilization, G + - interception of mustard with mineral fertilization, O + - fertilization with
manure in combination with mineral fertilization, P + - fertilization with chicken manure with
mineral fertilization
3. Results and discussion
The genotype of varieties significantly modified the dry matter content in tubers of two potato
varieties. Significantly higher concentration of this component in all analyzed BBCH phases
was characterized by the starch variety compared to the edible variety. In the BBCH 60-61
phase the difference was 6.58%, in BBCH 70-71 - 7.1%, BBCH 80-81 - 7.46% and in BBCH
99 - 7.36% (Table 2). The applied organic, natural and mineral fertilization also significantly
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modified the dry matter content in tubers (Table 3). The highest content of dry matter in all
analyzed phases was recorded in plants without fertilization, and then fertilized with intercrop
of rapeseed, intercrop of mustard, manure and manure. In all methods of natural and organic
fertilization, the use of mineral fertilizers reduced the dry matter content in tubers.
Rzekanowki et al. in their experience, they found that with an increased dose of nitrogen there
was a noticeable tendency to reduce the dry matter content. Wierzbicka 2006 in its experience
also states that the use of high doses of nitrogen fertilizers in early varieties has a significant
effect on reducing the dry matter content in tubers. The negative impact of fertilization with
high nitrogen doses on starch and dry matter accumulation in tubers has also been proved by
other authors (Nowacki and Podolska 2005, Leszczyński and Lisińska1988).
Table 2 Dry matter content in tubers depending on the varieties studied (%)
BBCH
J
S
LSD

60-61
18,26
24,84
0,46

70-71
18,75
25,85
0,53

Table 3: Dry matter content in tubers depending on fertilization (%)
BBCH
60-61
70-71
24,11
24,65
K
23,35
24,00
K+
22,75
23,41
Rz
22,35
22,95
Rz+
21,91
22,51
G
21,35
22,01
G+
20,71
21,55
O
20,15
21,15
O+
19,71
20,65
P
19,15
20,15
P+
1,03
1,19
LSD

80-81
19,58
27,04
0,53

99
20,53
27,89
0,51

80-81
25,41
24,91
24,45
23,91
23,51
23,05
22,65
22,15
21,75
21,35
1,19

99
26,11
25,61
25,35
24,91
24,61
23,91
23,65
23,01
22,81
22,02
1,14

The genotype of varieties significantly modified the nitrogen content of tubers. In all the
analyzed phases, a significantly higher nitrogen content was noted in the edible variety as
compared to the starch variety. In the BBCH phases the difference was successively 0.23%,
0.19%, 0.27% and 0.34% (Table 4). The applied fertilization significantly modified the
nitrogen content in potato tubers. The highest content of this component in all phases of
BBCH was recorded in plants fertilized with chicken and manure as well as with chicken and
manure in connection with mineral fertilization. The combination of organic and natural
fertilization with mineral fertilization significantly increased the nitrogen content in tubers
(Table 5). Previous literature data indicate that fertilization positively influences the total
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protein content, the proper protein as well as non-protein and mineral nitrogen forms.
Nitrogen is found in most of the commercially available multicomponent micronutrient
fertilizers recommended in potato agrotechnics. In the context of protein content, it may have
a connection with its chemical composition shaped by the content and the sentence of amino
acids determining its biological value. The amino acid composition of potato protein is
determined by a number of factors such as the genotype, mineral fertilization and organic, the
level of water supply.
The research by Rzekanowski et al. (2005) showed the effect of precipitation and mineral
fertilization on the increase of protein content in tubers. Kołodziejczyk et al. (2007) confirm
the effect of nitrogen fertilization on the chemical composition of potato. Other authors drew
attention to the dependence in the use of nitrogen with interaction with irrigation of plants. In
their experience, the authors presented the interaction of irrigation and nitrogen fertilization in
a liquid form. According to Blecharczyk and others (2008), fertilization differentiates the
content of dry matter, nitrogen, phosphorus, potassium and magnesium. The combination of
manure and NPK and manure itself reduced the dry matter content. The fertilized objects were
characterized by lower content of dry matter and higher content of proteins. In addition,
a greater effect of mineral fertilization on the natural content of individual components was
noted.
Table 4 Nitrogen content in tubers depending on the varieties studied (%)
BBCH
J
S
LSD

60-61
1,58
1,35
0,05

70-71
1,75
1,56
0,06

Table 5 Nitrogen content in tubers depending on fertilization (%)
BBCH
60-61
70-71
1.00
1,23
K
1,09
1,35
K+
1,19
1,45
Rz
1,43
1,52
Rz+
1,49
1,64
G
1,58
1,68
G+
1,62
1,78
O
1,66
1,86
O+
1,75
1,94
P
1,91
2,12
P+
0,01
0,02
LSD

80-81
1,93
1,66
0,06

80-81
1,44
1,48
1,5
1,63
1,72
1,82
1,91
1,96
2,09
2,43
0,02

99
2,11
1,77
0,07

99
1,55
1,61
1,64
1,66
1,83
1,88
2,08
2,14
2,33
2,71
0,03
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Table 6: Nitrogen content in tubers - co-operation of the studied factors (%)
BBCH
JK
JK+
JRz
JRz+
JG
JG+
JO
JO+
JP
JP+
SK
SK+
SRz
SRz+
SG
SG+
SO
SO+
SP
SP+
LSD

60-61
1,04
1,18
1,24
1,63
1,67
1,73
1,77
1,78
1,89
1,96
0,96
1,01
1,15
1,23
1,31
1,43
1,48
1,55
1,62
1,84
0,05

70-71
1,29
1,33
1,59
1,65
1,81
1,86
1,93
1,97
2,01
2,13
1,18
1,37
1,31
1,39
1,47
1,51
1,63
1,76
1,87
2,11
0,06

80-81
1,53
1,56
1,61
1,74
1,83
1,97
2,05
2,15
2,28
2,61
1,36
1,41
1,39
1,52
1,61
1,67
1,78
1,78
1,91
2,26
0,07

99
1,61
1,66
1,71
1,75
1,92
1,98
2,32
2,44
2,71
2,99
1,49
1,56
1,57
1,58
1,75
1,78
1,84
1,85
1,96
2,41
0,09

4. Conslusions
1. The dry matter content was modified by the genotype of the varieties. The starch
variety in all analyzed phases was characterized by a higher content of these
components.
2. The dry matter content was modified with the applied natural and mineral fertilization.
Tubers of plants fertilized only with organic fertilizers contained more of this
ingredient. However, the use of combined natural and mineral fertilization reduced the
dry matter content in tubers.
3. Genotype and applied fertilization influenced the content of nitrogen in tubers. The
higher nitrogen content in tubers was characterized by edible variety, and tubers of
plants fertilized with natural fertilizers in combination with minerals.
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Abstract
Assimilation dyes are one of the most important chemical compounds in a plant that affect the intensity of
photosynthesis and biomass production. In the case of low chlorophyll content in assimilatory tissues,
photosynthetic activity may decrease, and thus reduce the intensity of plant growth. A two-factorial field
experiment was conducted in the climatic conditions of Lower Silesia in 2016. It analyzed the effect of organic
fertilization with catch crops of mustard and rapeseed, natural manure and manure and mineral on the content of
photosynthetic dyes in the leaves of two edible and starchy potato varieties. The genotype of the cultivar was an
important determinant of chlorophyll content in potato leaves. In BBCH 50,55,60, the edible variety was
characterized by a higher level of chlorophyll compared to the starch variety. The content of photosynthetic
pigments was also modified with organic and natural fertilization. Higher content in terms of the level of dyes
was characterized by natural and organic fertilization combined with mineral fertilization.
Key words: fertilization, photosynthetic dyes, manure, chicken manure, intercrops

Zawartość barwników fotosyntetycznych w liściach dwu odmian ziemniaka
w zależności od nawożenia naturalnego, organicznego i mineralnego
Streszczenie
Barwniki asymilacyjne są jednym z najważniejszych związków chemicznych w roślinie wpływających na
intensywność fotosyntezy i produkcji biomasy. W przypadku niskiej zawartości chlorofilu w tkankach
asymilacyjnych może dojść do obniżenia aktywności fotosyntetycznej, a tym samym do zmniejszenia
intensywności
wzrostu
roślin.
Dwuczynnikowe
doświadczenie
polowe
przeprowadzono
w warunkach klimatycznych Dolnego Śląska w roku 2016. Analizowano w nim wpływ nawożenia organicznego
międzyplonami gorczycy i rzepaku, naturalnego obornikiem i pomiotem oraz mineralnego na zawartość
barwników fotosyntetycznych w liściach dwu odmian ziemniaka jadalnej i skrobiowej. Genotyp odmiany był
istotnym czynnikiem warunkującym zawartość chlorofilu a w liściach ziemniaka. W fazach BBCH 50,55,60
odmiana jadalna cechowała się wyższym poziomem chlorofilu a w stosunku do odmiany skrobiowej. Zawartość
barwników fotosyntetycznych modyfikowana była również nawożeniem organicznym i naturalnym. Wyższą
zawartością pod względem poziomu barwników cechowało nawożenie naturalne i organiczne w połączeniu
z nawożeniem mineralnym.
Słowa kluczowe: nawożenie, barwniki fotosyneteyczne, obornik, pomiot, międzyplony

1. Introduction
The size of the assimilation surface and the type of foliage of potato have a significant impact
on the use of photosynthetic active radiation reaching the field, and thus on the intensity of
photosynthesis and productivity of plants. Decreasing the assimilation area resulting from
unfavorable weather conditions, inadequate supply of plants with nutrients as well as being
the result of the occurrence of pests and disease infections may lead to a reduction in yield
and a change in the chemical composition determining the quality of collected tubers. The use
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of fungicides and insecticides that protect plants against reduction of the assimilation surface,
affects the prolongation of the growing season and, consequently, the size and quality of the
tuber yield (Boligłowa 1992, Kołodziejczyk et al. 2010, Nowacki 2004, Sawicka 1991). The
shortening of the potato vegetation period conditioned by various factors, including abnormal
agrotechnics as well as the harvest before full maturity of the tubers, reduces the dry matter
and starch content and increases the concentration of protein and nitrates (Kołodziejczyk and
Szmigiel 2007). Green plant dyes, or chlorophylls, play a key role in biosynthesis processes
occurring in green parts of plants. Chlorophylls are involved in the process of absorbing light
energy and converting it into chemical energy used in the endogenous process of synthesis of
organic compounds from simple substances: CO2 and H2O (Dżugan 2006). Higher plants
contain chlorophyll a and b, with chlorophyll a 2-4 times higher than chlorophyll b (Sikorski
2001, Dżugan 2006). Studies show that the content of chlorophylls in the fresh mass of leaves
of different plants increases after fertilization with nitrogen in particular (Ciećko et al. 2004).
The accumulation of chlorophyll, especially a and a + b in leaves, may depend not only on the
nitrogen fertilizer dose but also on the form of fertilizer sowing (Szulc et al. 2008). In the case
of low content of chlorophyll in assimilatory tissues, photosynthetic activity may decrease,
and thus the intensity of plant growth may be reduced (Hall and Rao 1999, Pilarski 2000;
Wojcieska 1994). Lack of sufficient water as claimed by Badurska (1991) results in lowering
the chlorophyll content, disturbing the enzymatic balance and significantly reducing the
activity of nitrate reductase.In order to demonstrate the impact of various organic and natural
and mineral fertilization, the content of photosynthetic pigments in two potato varieties was
analyzed.
2. Material and methods
A two-factor field experiment was established using the split-plot method in three
replications, in which the first-order factor was two varieties: edible and starchy, second order
organic fertilization with mustard and rapeseed, with natural manure and manure, and mineral
fertilization. The experiment analyzed the effect of applied fertilization on the content of
chlorophyll a, b in the leaves of two potato varieties - edible and starchy.
In the years preceding the vegetation in the third decade of October, organic fertilization was
applied at the recommended 30 t·ha-1 manure and 10 t·ha-1 chicken litter, and organic
fertilization with rape crops. Before planting, mineral fertilizers were used: polifoska 6 - 300
kg·ha-1, ammonium nitrate 32% - 140 kg·ha-1, potash salt 60% - 200 kg·ha-163 kg of nitrogen
were introduced into mineral fertilizers, 60 kg of phosphorus and 210 kg of potassium, and
immediately before the final formation of ridges an additional 45 kg of nitrogen were
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introduced in the ammonium nitrate 32% - 140 kg·ha-1. The Rhizosum N formulation
according to the manufacturer contains microorganisms capable of binding atmospheric
nitrogen - Azotobacter vinelandia bacteria, whose aim is to bind atmospheric nitrogen N2
inaccessible to crop plants and convert this form of nitrogen to NH3 ammonia which is used
by the plants to create the crop.
The field experiment was carried out in the north-eastern part of the Lower Silesia
Voivodship on the soil of the boning class IIIa of the good wheat complex, which was
characterized by average nutrient abundance 70 N kg·ha-1s.m, P 6.15 g·kg-1; K 13.94 g·kg-1;
Mg 3.67 g·kg-1, Cu 3.5 g·kg-1; Zn 9.2 g·kg-1, C org. 0.80 and its pH was 6.3.
The content of photosynthetic dyes was determined in 3 phases of BBCH 50 (the beginning of
flower budding), 55 (full of flower buds) 60 (beginning of flowering). For laboratory
analyzes, upper leaves were collected, including apical leaves. Photosynthetic pigments were
extracted using 80% acetone. Absorbance of obtained extracts was recorded at 470, 645, 663
nm and the concentrations of chlorophyll (Chl), chlorophyll (Chl b), total chlorophyll
(Chl a + b) and carotenoids were calculated using the Lichtenthaler equations (1987) .
The results of the research were statistically analyzed using the analysis of variance and
multiple comparisons of the Tukey procedure. To compare the averages, the significance level
α = 0.05 was assumed. The calculations were performed in the SAS 9.1 program. Thermal
conditions during the study years had no significant effect on potato vegetation. A clear
differentiation was found in terms of the amount and distribution of rainfall during potato
vegetation as shown in Table 1.
Table 1 The sum of precipitation (mm) from the east to the analyzed stages of development
and throughout the growing season
IV
V
VI
VII
VIII
IX
2016
1986-2015

62,0
33,6

29,6
54,1

68,3
67,4

55,1
78,9

32,1
65,3

78,9
44,9

X
75,7
33,7

3. Results and discussion
The varieties differed in the level of marked chlorophyll dyes a and b. Higher content of dyes
was characterized by edible variety, and the lower starch variety (Table 3, 5). The difference
between the varieties in the analyzed phases in the chlorophyll a content was in phase
50 - 0.040 mg·g-1 FW, 55 - 0.021 mg·g-1 FW, 60 - 0.079 mg·g-1 FW (Table 3). However, there
was no significant difference in the chlorophyll b content between the tested varieties (Table
5). In literature, many authors stated that the proportion between chlorophyll a: b is in the
range of 3: 1 (Sikorski 2001, Kunf-Fang Cao 2000), a similar ratio of 3: 1 also found
Skwaryło-Bednarz et al. 2009 in szarlat, while in their own studies the ratio of these
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chlorophiles is wider and is around 4: 1. A significant difference in the level of chlorophyll
a and b is also indicated by Gębczyński (2003), stressing that the level of chlorophyll a + b in
plants may fluctuate, and the main factor of variability of this parameter was the genotype of
the variety. A similar dependence in the content of chlorophyll under the influence of the
variety is also found in Coops et al. 2003 in eucalyptus vegetation. The studies of Jansen et al.
(1995), Lewaka (1998), performed by fluorescence. Also Demming and Bjórkman (1987),
Puła et al. (1999), Michałek et al. (2000), Sawicka and Michałek (2003) in research on potato
believe that chlorophyll fluorescence is a measure of the effectiveness of the photosynthetic
apparatus, and this effectiveness may depend on the characteristics of the genotype.
According to these authors, the maximum photosynthetic efficiency occurs in young leaves
and decreases with their growth. This dependence is not confirmed by our own studies in
which the content of chlorophyll a and b was shown to increase from BBCH 50 to 60.
In our own research, the content of dyes was also modified by forms of natural, organic and
mineral fertilization. The highest content of chlorophyll a and was recorded in plants fertilized
with

organic

and

natural

fertilizers

in

combination

with

mineral

fertilization.

The influence of nitrogen fertilization on the content of chlorophyll a and b was also found by
Guler 2009 indicating that the growth of these dyes increases with increased doses of
nitrogen. Whereas Szulc et al. (2008) showed that the increase in nitrogen fertilization
resulted in a reduction in the content of dyes in maize leaves. Ciećko et al. 2004 stated that
sugar beet reacts to the increase in NPK fertilization with a significant increase in chlorophyll
b in the leaves. Najm et al. 2012 found that the content of chlorophyll a and b was the highest
when fertilizing with manure in combination with nitrogen fertilization. Other minerals,
i.e. Mg, Fe, Ca, Mn, Zn may also affect the level of chlorophyll. And a fertilizer that is
conducive to the supply of such components, Najm et al. 2012 found that there is manure that
plays an important role in increasing the content of chlorophylls by providing most nutrients
and increasing the solubility of certain nutrients, i.e. Zn (Swietlik 1999). The positive effect of
organic fertilization on chlorophyll content has also been investigated (Ghosh et al. 2004).
From the research of Peyvast et al. 2007 shows that the chlorophyll content in plants is
influenced by fertilization, which was confirmed by the increase in the content of chlorophyll
under the influence of organic fertilization.
In our own research, the interaction of the studied factors was also demonstrated. The content
of chlorophyll a and b was modified by genotype and applied fertilization. In the edible
variety, the highest content of chlorophyll a and b was found in the leaves of plants fertilized
with manure in conjunction with mineral fertilization, while in the starch variety the highest
79

content was characterized by plants fertilized with manure in conjunction with mineral
fertilization.
Table 3 Chlorophyll a content in potato leaves depending on organic and mineral fertilization
BBCH
50
55
1,187
1,368
J
1,227
1,347
S
0,034 r.n.
LSD
0,967
1,09
K
1,042
1,133
K+
1,132
1,223
RZ
1,152
1,361
RZ+
1,139
1,261
G
1,222
1,349
G+
1,31
1,478
O
1,378
1,593
O+
1,314
1,487
P
1,414
1,603
P+
0,076
0,085
LSD
Table 4 Interaction of the studied factors on the chlorophyll a content in potato leaves
JK
JK+
JRZ
JRZ+
JG
JG+
JO
JO+
JP
JP+
SK
SK+
SRZ
SRZ+
SG
SG+
SO
SO+
SP
SP+
LSD

0,967
1,015
1,101
1,203
1,167
1,232
1,204
1,234
1,326
1,424
0,968
1,069
1,163
1,102
1,111
1,212
1,416
1,522
1,302
1,405
0,108

1,112
1,153
1,126
1,271
1,302
1,382
1,381
1,481
1,554
1,716
1,069
1,114
1,321
1,451
1,218
1,317
1,576
1,706
1,421
1,492
0,121

60
1,471
1,392
0,033
1,131
1,222
1,316
1,409
1,431
1,457
1,492
1,645
1,556
1,656
0,075
1,136
1,218
1,216
1,336
1,372
1,396
1,422
1,621
1,516
1,691
1,125
1,226
1,416
1,483
1,491
1,518
1,563
1,671
1,596
1,622
0,106
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Table 5 Content of chlorophyll b in potato leaves depending on natural, organic and mineral fertilization
BBCH
J
S
LSD
K
K+
RZ
RZ+
G
G+
O
O+
P
P+
LSD

50
0,337
0,326

55
0,364
0,368

60
0,401
0,389

0,237
0,258
0,273
0,306
0,328
0,385
0,352
0,413
0,367
0,401
0,055

0,257
0,282
0,305
0,334
0,356
0,373
0,419
0,456
0,421
0,457
0,052

0,282
0,301
0,313
0,357
0,391
0,408
0,461
0,488
0,468
0,486
0,074

Table 6 Interaction of the studied factors on the chlorophyll content in potato leaves
JK
0,258
0,263
JK+
0,273
0,298
JRZ
0,286
0,311
JRZ+
0,323
0,342
JG
0,344
0,351
JG+
0,404
0,365
JO
0,322
0,396
JO+
0,391
0,441
JP
0,371
0,412
JP+
0,405
0,463
SK
0,217
0,251
SK+
0,243
0,267
SRZ
0,261
0,299
SRZ+
0,289
0,327
SG
0,312
0,361
SG+
0,367
0,382
SO
0,383
0,443
SO+
0,435
0,471
SP
0,363
0,431
SP+
0,397
0,452
LSD
0,077
0,073

0,291
0,311
0,336
0,353
0,399
0,417
0,451
0,486
0,473
0,502
0,273
0,291
0,291
0,361
0,383
0,399
0,472
0,491
0,463
0,471
0,105

4. Conclusions
1. The genotype of the cultivar was an important determinant of the chlorophyll a content in
potato leaves. In BBCH 50, 55, 60, the edible variety was characterized by a higher level of
chlorophyll compared to the starch variety. The content of photosynthetic pigments was also
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modified with organic and natural fertilization. Higher content in terms of the level of dyes
was characterized by natural and organic fertilization combined with mineral fertilization.
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Summary
Fertilization is one of the most important factors determining the potato yield. A two-factor field experiment was
carried out in 2016 in the climatic conditions of Lower Silesia. It analyzed the effect of organic and natural
fertilization on mustard, oilseed rape, manure and mineral crops at the full dose of 108 N kg·ha-1 and reduced to
36 N kg·ha-1 in combination with rhizosum N for growing potato crop yield. The applied organic and natural
fertilization modified the mass of tubers of a single plant in edible potato. The highest mass of tubers was
achieved on fertilization with manure and manure. The use of catch crops has reduced the weight of tubers of
a single plant. Plants fertilized with a full dose of nitrogen in all analyzed stages of development developed
a higher tuber mass compared to plants fertilized with a reduced dose of nitrogen in combination with rhizosum
N. The edible variety in all the analyzed phases evolved a higher mass of tubers of a single plant on organic and
natural fertilization combined with a full dose of nitrogen fertilization.
Key words: potato, fertilization, organic, natural, nitro gen

Narastanie masy bulw ziemniaka jadalnego w warunkach zróżnicowanego
nawożenia
Streszczenie
Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników determinujących plon ziemniaka. W 2016 roku
przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie polowe w warunkach klimatycznych Dolnego Śląska.
Przeanalizowano wpływ nawożenia organicznego i naturalnego międzyplonem gorczyc i rzepaku, obornikiem
i pomiotem oraz nawożenie azotem w pełnej dawce 108 N kg·ha-1 i zredukowaną do 36 N kg·ha-1 w połączeniu
z rhizosum N na narastanie masy bulw ziemniaka jadalnego. Zastosowane nawożenie organiczne i naturalne
zmodyfikowało masę bulw pojedynczej rośliny. Największą masę bulw uzyskano przy nawożeniu obornikiem
i pomiotem. Stosowanie międzyplonów zmniejszyło masę bulw pojedynczej rośliny w porównaniu do nawozów
naturalnych. Rośliny nawożone pełną dawką azotu we wszystkich analizowanych fazach rozwoju wykształciły
wyższą masę bulw w porównaniu z roślinami nawożonymi zredukowaną dawką azotu w połączeniu z rhizosum
N. Odmiana jadalna we wszystkich analizowanych fazach wykształciła wyższą masę bulw pojedynczej rośliny
na nawożeniu organicznym i naturalnym w połączeniu z pełną dawką azotu w porównaniu do dawki
zredukowanej.
Słowa kluczowe: ziemniak, nawożenie, organiczne, naturalne, azot

1. Introduction
Potato is a plant that requires the use of proper agrotechnics, including fertilization, to
deliver high yields. The basic fertilizer used in the cultivation of potato is manure. However,
its declining production encourages the search for alternative solutions. Lack of manure is
increasingly being used in farming practice by the use of manure. (Cieciura-Olczyk and
Prośba-Białczyk 2018). In potato cultivation, it is recommended to saturate crop catch crops
with green fodder. Introduction to intercrop cultivation is not only the production of biomass,
it is also a kind of sorbent preventing leaching of nutrients to deeper layers of soil and
groundwater, which is important in the protection of the agricultural environment (Dzienia
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and Boligłowa 1993, Spiertz et al. 1996 ). Another substitute source of biomass may also be
straw remaining in the field after cereal harvesting, especially used together with catch crops
(Sadowski 1992, Szymankiewicz 1993, Śnieg i Piramowicz 1995, Boligłowa and Gleń 2003).
Nitrogen is one of the most important mineral fertilizers affecting potato yielding, quality of
tubers and their storage stability. The results of numerous studies conducted in Polish
conditions (Jabloński2004) showed that the varietal reaction to fertilization is diversified and
that the effectiveness of nitrogen utilization depends on many factors, .in. soil conditions,
agrotechnical and atmospheric factors ( Jabłoński 2004, Trawczyński and Wierzbicka 2011).
In agricultural practice, unconventional forms are used to supplement fertilization or
biopreparations that activate biological changes in soil, eg UGmax, Rhizosum N. The
effectiveness of their application and impact on potato yielding, as well as the quality of yield
requires detailed analysis, and due to insufficient knowledge of their actions are
recommended to continue research in terms of their impact, not only on the development of
plants, but also the quality of the produced crop (Trawczyński 2013, Zarzecka and Gugała
2013).
The aim of the study was to demonstrate the effect of organic, natural and mineral fertilization
on the growth of the yield of tubers of the edible variety.
2. Material and methods
The field experiment was carried out in 2016 in Lower Silesia. The two-factor
experiment was established using the random block method in three replications. The effect of
natural and organic fertilization with farmyard manure, chicken manure, intercrop of mustard
and rape as well as mineral nitrogen 108 N kg·ha-1 and 1/3 of nitrogen + 25 g of rhizosum N
preparation on growing yield of edible varieties was analyzed.
In the year preceding potato cultivation, in the third decade of October, manure was
used in a dose of 30 t·ha-1 and chicken manure in a dose of 10 t·ha-1. The manure was brought
to the soil: 160 kg of nitrogen, 95 kg of phosphorus and 140 kg of potassium, with chicken
products: 160 kg of nitrogen, 105 kg of phosphorus and 130 kg of potassium, with mustard
intercrone: 100 kg of nitrogen, 60 kg of phosphorus, 150 kg of potassium, and with rape
crops: 85 kg of nitrogen, 50 kg of phosphorus and 130 kg of potassium. Before planting,
mineral fertilizers were used: polifoska 6 - 300 kg·ha-1, ammonium nitrate 32% - 140 kg·ha-1,
potash salt 60% - 200 kg·ha-1 63 kg of nitrogen were introduced into mineral fertilizers, 60 kg
of phosphorus and 210 kg of potassium, and immediately before the final formation of ridges
an additional 45 kg of nitrogen were introduced in the ammonium nitrate 32% - 140 kg·ha-1.
The Rhizosum N formulation according to the manufacturer contained bacteria Azotobacter
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vinelandii, whose aim is to bind atmospheric nitrogen N2 inaccessible to arable crops and
convert it to NH3 ammonia used by crops to create a crop. It was applied in the first decade of
May in a foliar manner.
Field experiments were carried out on loamy sandy type IIIa soil. The soil was
characterized by an average abundance of nutrients: N 70 kg·ha-1; P 6.15 g·kg-1; K 13.94
g·kg-1; Mg 3.67 g·kg-1; Cu 3.5 g·kg-1; Zn 9.2 g·kg-1; C org. 0.80 g·kg-1and its pH was 6.3 in
KCl. Tubers were planted in the third decade of March with a row spacing of 75 cm, keeping
the distance in a row of 29 cm. The collection was carried out in the first decade of October.
For botanical analyzes in the first decades of subsequent months, respectively, during the
development phases: BBCH 60-61 (July), 70-71 (August), 80-81 (September) and BBCH 99
(October) 10 randomly selected plants from each plot were collected and the mass of a single
plant was calculated. The final yield was determined from a surface of 30m2. Thermal
conditions in the study years were not varied and did not cause major disturbances in potato
development (Table 2). However, differentiation was found in terms of the amount and
distribution of precipitation during potato vegetation in the years as shown in Table 1.
The results obtained were statistically analyzed using the analysis of variance and
multiple comparisons of the Tukey procedure. To compare the averages, the significance level
α = 0.05 was assumed. The calculations were performed in the SAS 9.1 program.
Table 1: The sum of precipitation (mm) from the east to the analyzed stages of development
and throughout the growing season
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X

2016

62,0

29,6

68,3

55,1

32,1

78,9

75,7

1986-2015

33,6

54,1

67,4

78,9

65,3

44,9

33,7

Abbreviations used: K- control, RZ - fertilization of rape crop, G - fertilization of mustard
crop, O - manure fertilization, P- fertilization with manure, NM - fertilization with full dose of
nitrogen, RH - fertilization with reduced nitrogen dose in combination with Rhizosum N,
KNM - full nitrogen fertilizer control, KRH - control of reduced nitrogen fertilizer in
combination with rhizosum N, RZNM - fertilization of rape crop in combination with a full
dose of nitrogen fertilizers, RZRH - fertilization of rape crop in combination with a reduced
dose of nitrogen fertilizers and rhizosum N, GNM - fertilization with mustard crop in
combination with the full dose of nitrogen fertilizers, GRH - fertilization with mustard crop in
combination with reduced nitrogen dose in combination with rhizosum N, ONM - fertilization
with manure with a full dose of nitrogen, ORH - fertilization with manure with reduced
nitrogen dose and pr e with rhizosum N, PNM – manure chicken fertilization with a full dose
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of nitrogen fertilizers, PRH – fertilization chicken manure with fertilization combined with
a reduced dose of nitrogen and rhizosum N.
3. Results and discussion
Phases BBCH 60-61, 70-71, 80-81 and 99 analyzed the effect of organic fertilization with
catch crops of mustard and oilseed rape, natural manure and manure and nitrogen at full dose
of 106 Nkg·ha-1 and reduced dose to 36 Nkg·ha-1+ 25 g·ha-1rhizosum N preparation for
growing yield of edible variety. The mass of tubers of a single plant in the period of intensive
yield growth and final yield depended on the applied natural and organic fertilization (Fig. 1).
Most preferably, the height of a single plant mass in phases BBCH 60-61, 70-71, 99 was
influenced by manure fertilization, whereas in the BBCH 80-81 phase manure fertilization
In phase BBCH 60-61 the difference compared to manure fertilization amounted to 104 g, for
mustard crop 174 g, and to crop catch 206 g, in phase BBCH 70-71, the difference for manure
fertilization was 73 g, for mustard farm 178g, and to catch crop of 202 rapeseed, in the BBCH
80-81 phase, the difference for fertilization was 39 g, 187 g for mustard crop, and 345 g for
the intercrop of rapeseed, while in BBCH 99 the difference for manure fertilization was 85g,
for fertilization with mustard crop 286g, to the catch crop of rape 381 g. The mass of singular
tubers on manure was higher than on fertilization with stubble catch crops - wood wool and
oilseed rape. The lowest mass of tubers was characterized by plants fertilized with rape crops.
The positive effect of manure on yielding potato has been demonstrated by researchers for
ages, but researchers also recommend supplementing natural fertilization with mineral
fertilization, and this is confirmed, inter alia, by studies (Cieciura - Olczyk et al. 2018, Najm
et al. 2012) as well as Blecharczyk and others (2008) who showed the highest yield of tubers
on organic fertilization in combination with NPK fertilization. In these studies, they showed
that the use of only manure or mineral fertilization alone reduces the yield of tubers by 14.6%
and 22.8% respectively compared to the combined use of natural and mineral fertilization.
A similar relationship was found by Murawska et al. (2015) and Najm et al. (2012) using
manure in combination with mineral fertilization, while Płaza (2004) in research showed
a higher yield of tubers after the application of manure in comparison to mineral fertilization
alone. Pointing to the positive effect of organic fertilization, the researchers found the
possibility of using green fertilizers and even brown coal. According to Zarzecka (2006), the
effect of fertilization with straw, green manures or lignite waste slightly gave way to manure,
it matched or surpassed it. Dzienia et al. (2004) showed that intercrop fertilization was
comparable to the use of manure. Klikocka (2006) showed that the higher yield of tubers was
significantly influenced by fertilization with manure in comparison with fertilization with
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straw enriched with urea or intercepton of white mustard. Boligłowy and Gleń (2003), Dzieni
i Szarka (1999) and Grześkiewicza and Trawczyński (1997) studies showed that the fertilising
value of stubble stubble of white mustard was equal to manure. In potato fertilization, stubble
catch crops can also be used in the form of mulch. However, the fertilizer value of white
mustard used in the form of mulch does not match the fertilizer value of manure. This is
confirmed by the studies of Boligłowa and Dzienia (1996) and Dzienia and Szarek (1999).
Growth of tuber mass and yield level after growing vegetation were also modified by mineral
fertilization (Fig. 1).
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Figure 1: Mass of tubers of a single plant (g) in individual BBCH phases depending on the factors analyzed.

Significantly higher mass and yield were found in plants fertilized with a full dose of mineral
nitrogen in relation to the reduced with this component, in combination with rhizosum N. The
study showed a significant effect of mineral fertilization on the mass development of single
plant bulbs in subsequent development phases: BBCH 60-61 -31 g; BBCH 70-71 - 42 g,
BBCH 80-81 – 148, BBCH 99 – 37 g, in relation to the shared fertilization with the
preparation rhizosum N The growth of tuber mass in relation to the increasing level of
nitrogen fertilization was a confirmation of many previous studies (Cohani in. 2018, Fontes et
al. 2010, Kumar et al. 2007, Trawczyński 2008), In our own research, the interaction of the
studied factors was also demonstrated (Fig. 2).
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Figure 2 Interaction of the studied factors

The edible variety in all analyzed phases developed a higher mass of tubers of a single plant
on organic and natural fertilization combined with a full dose of nitrogen fertilization. The
differentiation of tuber yield for applied nitrogen fertilization was examined by Trawczyński
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2008. Trawczyński (2016) in his research stated that the yield obtained was significantly
modified between doses of nitrogen fertilization. Wyszkowski (1996) in his research proved
that nitrogen fertilization, depending on the varieties studied, resulted in a yield increase from
100 to 200 kg N ha. In the early potato yield, not only the mass of tubers is important, but also
their size, which is clearly shaped by nitrogen fertilization. Rzekanowski et al. (2005) showed
that increasing the dose of nitrogen from 75 N kg·ha-1 to 125 N kg·ha-1did not bring benefits
in the form of increased yield. Kostiw and Jabłoński (2013) showed that the yield of tubers
increased along with the level of fertilization from 40 to 160 N kg·ha-1.
4.Conclusion
1.

The applied organic and natural fertilization modified the mass of tubers of a single

plant in edible potato. The highest mass of tubers was achieved on fertilization with manure
and chicken manure. The use of catch crops has reduced the weight of tubers of a single plant.
2.

Plants fertilized with a full dose of nitrogen in all analyzed stages of development

developed a higher tuber mass compared to plants fertilized with a reduced dose of nitrogen in
combination with rhizosum N.
3.

The edible variety in all the analyzed phases evolved a higher mass of tubers of

a single plant on organic and natural fertilization combined with a full dose of nitrogen
fertilization.
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Summary
In 2017 two-factorial experience was conducted on the Silesian Lowland. It analyzed the effect of organic
fertilization with catch crops of mustard and rapeseed, natural manure and chicken farm and combined natural
and organic fertilization with mineral on yield, starch content and dry matter content in tubers of two potato
varieties. The genotype of the cultivar, as well as the applied fertilization, significantly modified the yield and
content of dry matter and starch in tubers. The edible variety has produced a higher yield compared to the starch
variety. Plants fertilized with manure and manure developed a higher crop than plants fertilized with catch crops.
The combination of natural and organic fertilizers has resulted in an increase in tuber yield. The genotype of the
varieties modified the content of dry matter and starch. The starch variety was characterized by a higher
concentration of these ingredients. In plants fertilized with manure and manure a decrease in the content of dry
matter and starch in tubers was noted in comparison to plants fertilized with catch crops. The combined use of
organic and natural fertilizers with minerals reduced the content of dry matter and starch in tubers.
Key words: potato, fertilization, yield, dry matter, starch

Wpływ nawożenia na plon, zawartość suchej masy i skrobi dwu odmian
ziemniaka
Streszczenie
W roku 2017 na Nizinie Śląskiej przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie. Analizowano w nim wpływ
nawożenia organicznego międzyplonami gorczycy i rzepaku, naturalnego obornikiem i pomiotem kurzym oraz
łącznego nawożenia naturalnego i organicznego z mineralnym na plon, zawartość skrobi oraz suchej masy
w bulwach dwu odmian ziemniaka. Genotyp odmiany, a także zastosowane nawożenie istotnie modyfikowało
plon oraz zawartość suchej masy i skrobi w bulwach. Odmiana jadalna wykształciła wyższy plon w porównaniu
do odmiany skrobiowej. Rośliny nawożone pomiotem oraz obornikiem wykształciły wyższy plon niż rośliny
nawożone międzyplonami. Połączenie nawozów naturalnych i organicznych wpłynęło na zwiększenie plonu
bulw.Genotyp odmian modyfikował zawartość suchej masy i skrobi. Odmiana skrobiowa charakteryzowała się
wyższą koncentracją tych składników. U roślin nawożonych pomiotem i obornikiem odnotowano spadek
zawartości suchej masy oraz skrobi w bulwach w porównaniu do roślin nawożonych międzyplonami. Łączne
stosowanie nawozów organicznych i naturalnych z mineralnymi powodowało obniżenie zawartości suchej masy
i skrobi w bulwach.
Słowa kluczowe: ziemniak, nawożenie, plon, sucha masa, skrobia

1. Introduction
Potato fertilization is one of the most important factors of modern production technology,
decisive for the yield, its quality and storage stability, and thus the profitability of the chosen
production direction. According to many authors, due to rational fertilization, 40-60% of all
yield increases per agrotechnical factors can be obtained. Potatoes to yield a crop of 40 t·ha-1
must extract about 200 kg of nitrogen, 60 kg of phosphorus, 300 kg of potassium, 45 kg of
calcium and 25 kg of magnesium, as well as small amounts of sulfur, zinc, manganese, boron,
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iron and copper. The natural source of ingredients is the mineral and organic substance of the
soil. An additional source enriching the soil with macro- and micronutrients are natural,
organic and mineral fertilizers, without which on most Polish soil potato harvests would be at
a very low level (Jabłoński 2006). Organic and mineral soil fertilization does not always
guarantee the availability of ingredients necessary to obtain a high yield of good quality. The
use of minerals and microelements by potatoes from natural and organic fertilizers depends on
the soil type and pH, the type of fertilizer, the dose, the timing of plowing, moisture
conditions and ranges from 10 to 40%. The collection of components from mineral fertilizers,
mainly nitrogen, depends on the range of fertilizer and the method of its application, and
ranges from 45 to 60% with traditional seeding method and 70 to 85% with row fertilization
(Jabłoński 2004 and 2006, Knittel 2002 ). Potato is a plant with high requirements in terms of
soil culture and agrotechnics. Providing the plants, at certain stages of their development, with
the right amount of nutrients determines the amount and quality of the crop. Potato
fertilization is one of the most important elements of modern production technology.
Irrespective of the richness of the soil, organic fertilization in the form of manure or green
manures is recommended, as well as the use of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers,
often also macro- and microelements. This has a decisive impact on the size and structure of
the crop as well as its quality and storage stability. When determining the doses of nitrogen,
phosphorus and potassium, first of all, the selection of varieties, the complexity of agricultural
soil use and plant fertilization needs should be taken into account. It should also be taken into
account that the size of fertilizer doses must be a compromise between the desire to obtain
a high yield and quality traits of tubers in terms of their suitability for consumption and
industry (Gąsiorowska et al. 2010, Jabłoński 2003 and 2008). One of the basic conditions for
achieving high yields of good quality is the balanced supply of plants with nutrients during
the whole growing season. Each plant has its designated critical period in which the nutrients
are collected particularly intensively. The most important period is critical growth. High
demand for nutrients at this time can lead to a significant shortage of important macro- and
micronutrients. The deficiency of one or several nutrients may mean a clear drop in yield and
deterioration of the product quality. Periodic shortages in supply may occur first of all in
plants with a high yield potential, and such is the potato. It is therefore justified to supplement
nutrients not only through the root system, but also through foliar fertilization (Grześkiewicz
and Trawczyński 1998a and b, 1999, Trawczyński and Kopenec 2007). The aim of the study
was to analyze the effect of organic, natural and mineral fertilization on yield, dry matter
content and starch in two potato varieties.
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2. Material and methods
Strict field experiment on the effect of fertilization on yield, dry matter content and starch in
two potato varieties was carried out on soil of the boning class IIIa of the good wheat complex
in the Śląska Lowland. The soil was characterized by an average nutrient abundance of P2O5
14.1, K2O 16.8, MgO 6.1, and its pH was 6.8. A two-factor field experiment was established
using the random block method in three replications. The effect of natural fertilization with
manure and a crop of chicken, organic catch crop of canola and mustard was analyzed, as well
as the combination of manure and chicken manure, rape and mustard intercrop with mineral
fertilization NPK on the yield of two varieties - edible and starchy. In the year preceding the
vegetation in the third decade of October, manure was applied in a dose of 30 t·ha-1 and
manure in a dose of 15 t·ha-1 160 kg of nitrogen, 95 kg of phosphorus and 180 kg of
potassium were brought into the soil with manure, whereas 180 kg of nitrogen, 140 kg of
phosphorus and 110 kg of potassium were brought into the soil. Before planting, 63 kg of
nitrogen, 60 kg of phosphorus and 210 kg of potassium were introduced into the soil of
mineral fertilizers, after planting in mineral fertilizers 45 kg of nitrogen was additionally
brought. Planting of seedlings with a diameter of 35-55 mm was carried out in the second
decade of March with a row spacing of 75 cm by 25 cm. The collection was carried out in the
first decade of October from the area of 30m2. The results obtained were statistically analyzed
using the analysis of variance and multiple comparisons of the Tukey’s procedure. To
compare the averages, the significance level α = 0.05 was assumed. The calculations were
performed in the SAS 9.1 program. Explanations of abbreviations: S- starch variety, J - edible
variety K - control, RZ - rapeseed, G - mustard seed, O - manure, P - manure, NM - mineral
fertilizers, RZ + - oilseed rape with mineral fertilizers, G + - mustard fertilizer with mineral
fertilizers , O + - manure with mineral fertilizers, P + - manure with mineral fertilizers,
The weather course in the year of conducting the tests is presented in Table 1 and Table 2. In
order to compare the amount of precipitation distribution and temperature course, the data
from the study year were referred to the size of these parameters for the years 1986-2015. The
distribution and amount of precipitation were clearly different in the following months of
potato vegetation. In April July and September, rainfall was higher compared to long-term
values, while in May, June and August a shortage of rainfall was noted, as they were lower in
relation to long-term values. Thermal conditions did not cause any significant disturbances
and were favorable for potato vegetation. The average temperature for the months of April,
July and September was lower than the long-term values.
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Table 1 Total precipitation during the growing season of the potato in the year of testing
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X

2017

57,0

24,1

52,5

112,2

43,6

65,7

71,4

1986-2015

33,6

54,1

67,4

78,9

65,3

44,9

33,7

Table 2 Average temperature during the growing season of the potato in the year of testing
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X

2017

7,9

14,2

18,4

18,9

19,4

13,2

12,1

1986-2015

8,9

14,4

17,3

19,6

18,6

13,7

9,1

3. Results and discussion
The research proved that the genotype of varieties as well as the applied natural and organic
fertilization as well as natural and organic fertilization combined with mineral fertilization
significantly modified the potato yield (Table 3). The edible variety yielded from a starch
variety higher by 8.2 t·ha-1. Natural and organic fertilization combined with mineral
fertilization resulted in a significant increase in yield. On fertilization with manure and
manure, yield was lower by about 11 t·ha-1in relation to natural fertilization in connection
with mineral fertilization, while organic fertilization was about 10 t·ha-1lower than organic
fertilization combined with mineral fertilizers. . The yield of tubers after the use of natural
fertilizers was about 13 t·ha-1higher than the yield of tubers fertilized with organic fertilizers.
The final yield of tubers fertilized with natural fertilizers with mineral fertilizers was about
14 t·ha-1higher compared to tubers grown on organic fertilizers with mineral fertilizers.
Blecharzyk et al. (2008) in their research found that fertilization with manure and in particular
in combination with NPK had a better effect on the level of potato yield compared to only
mineral fertilization or manure. In these studies they showed that the use of manure or mineral
fertilization alone reduces the yield of tubers by 14.6% and 22.8% respectively, also
confirmed by own research, in which the use of natural fertilization combined with mineral
significantly affects the yield increase. Trawczyński (2016) in his experiments states that the
amount of tuber yield obtained significantly differed between doses of mineral fertilization
with nitrogen. The differences in the yield of tubers of cultivars for the applied mineral
fertilization with nitrogen were also examined by Jabłońki (2004), Trawczyński (2008), and
Wierzbicka (2006).
Table 3 Total yield of tubers
K
RZ
20
24
S
28
34
J
24
29
Average
II

G
25
36
30,5

O
40
45
42.5

LSD a – 1,03

P
40
48
44

NM
32
40
36

RZ+
36
43
39.5

G+
37
45
41

O+
50
58
54

P+
51
60
55.5

Average I
35,5
43,7

LSD b – 2,30
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The genotype of the cultivar and the applied fertilization significantly modified the level of
starch content (tab.4). The higher starch content was characterized by the starch variety by
3.6% in relation to the edible variety, which confirms that the variety belongs to the register
of starchy varieties. The starch content was also significantly modified by the fertilization
used. The highest starch content was found on the control plant and on fertilization with rape
and mustard. Fertilization with manure and manure reduced the content of starch in tubers
compared to organic fertilization. The use of natural and organic combination in combination
with mineral fertilizers significantly reduced the starch content in tubers. Organic fertilizers
combined with mineral fertilizers reduced the starch content by about 0.8%, while natural
fertilization combined with minerals reduced the starch content by about 1%. The studies
showed a significant interaction of varieties with the applied fertilization. The highest content
of starch was characterized by tubers not fertilized in both starchy and edible variety. In the
edible variety, mineral fertilization reduced the starch content by about 1% compared to
natural fertilization and by 0.7% compared to organic fertilization. The influence of mineral
fertilization on starch content was previously reported by other researchers. Chmura et al.
(2009) in their studies proved that exceeding the dose above 350kg NPK·ha-1 resulted in
lowering the starch content in tubers. Jabłoński (2002) and Trawczyński (2006) proved that
both in the conditions of high and low nitrogen fertilization, varieties from various groups of
earliness were characterized by a stabilized level of starch in tubers. Jabłoński (2004) in his
experiments conducted on new varieties from various groups of earliness observed a different
reaction to nitrogen fertilization. The effect of natural and mineral fertilization was also
analyzed by Wszelaczyńska et al. 2007 and state that the content of starch was significantly
shaped by both forms of fertilization.
Table 4 Starch content
K
20,8
S
16,5
J
18,6
Average
II

RZ
20,2
16,0
18,1

G
20,2
15,8
18,0

O
18,3
15,4
16.8

NIR a – 0,12

P
18,1
15,2
16.6

NM
19,3
15,9
17.6

NIR b – 0,28

RZ+
19,2
15,5
17.3

G+
19,2
15,4
17.3

O+
17,4
14,1
15.7

P+
16,9
14,0
15.4

Average I
18.9
15.3

NIR ab – 0,40

The genotype of the cultivar and the applied fertilization significantly modified the dry matter
content in the tubers (tab.5). Higher content of dry matter was characterized by a starch
variety of 3% in relation to the edible variety. The dry matter content was also significantly
modified by the applied fertilization. The highest content of dry matter was found in tubers
fertilized with organic fertilizers and organic fertilizers in combination with mineral
fertilizers. The lowest content of dry matter had tubers fertilized with a fertilizer and manure
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with mineral fertilizers. The negative impact of fertilization with high nitrogen doses on
starch and dry matter accumulation in tubers has also been proved by other authors (Jabłoński
2004, Nowacki and Podolska 2005, Leszczyński and Lisińska 1988). Environmental
conditions, especially temperature (Karkalas i Tester 1992, Roztropowicz 1989, Yusuph et al.
2003) have a significant impact on the synthesis of starch and dry matter. The adverse effects
of high nitrogen doses and unfavorable weather conditions during the potato vegetation period
on the content of starch in tubers have been demonstrated by other researchers (Leszczyński
2002, Rymuza et al. 2015, Wierzbicka 2012). In studies on medium soil, Jabłoński (2004b)
obtained a significant increase in starch yield for six tested starch strains up to a dose of 150
kg N·ha-1.
Table 5 Dry matter content
K
RZ
24
26,0
S
20,3
23,3
J
22,1
24,6
Average
II

G
27,6
23,6
25,6

O
24,3
22,0
23,1

P
22,0
21,3
21,6

NIR a – 0,68

NM
24,3
22,3
23,3

RZ+
25,6
22,0
23,8

G+
27,6
22,3
25,0

O+
24,3
22,0
23,1

P+
22,3
19,0
20,6

Average I
24,8
21,8

NIR b- 1,52

4. Conclusion
The genotype of the cultivar, as well as the applied fertilization, significantly modified the
yield and content of dry matter and starch in tubers. The edible variety has produced a higher
yield compared to the starch variety. Plants fertilized with manure and manure developed
a higher crop than plants fertilized with catch crops. The combination of natural and organic
fertilizers has resulted in an increase in tuber yield. The genotype of the varieties modified the
content of dry matter and starch. The starch variety was characterized by a higher
concentration of these ingredients. In plants fertilized with manure and manure, a decrease in
the content of dry matter and starch in tubers was noted in comparison to plants fertilized with
catch crops. The combined use of organic and natural fertilizers with minerals reduced the
content of dry matter and starch in tubers.
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Streszczenie
Topinambur jest rośliną o wysokim potencjale w produkcji biopaliw, głównie ze względu na szybkie tempo
wzrostu oraz wysokie plony. Aby w pełni wykorzystać substrat cukrowy naziemnej części tej rośliny, związany
w kompleksie lignocelulozowym, stosuje się różne metody obróbki wstępnej. Jedną w obiecujących metod jest
dwustopniowa obróbka kwasowo-zasadowa, która pozwala usunąć zarówno hemicelulozę jak i ligninę. W pracy
określono wpływ obróbki z wykorzystaniem kwasu mlekowego lub fosforowego i wodorotlenku sodu na skład
chemiczny biomasy, efekty hydrolizy enzymatycznej oraz wydajność fermentacji etanolowej. Analiza składu
chemicznego wykazała, że zastosowanie dwustopniowej obróbki prowadzi do usunięcia nawet 95% składników
biomasy niezwiązanych w kompleksie lignocelulozowym, a zawartość celulozy wzrosła do 50% s.m. W wyniku
hydrolizy enzymatycznej otrzymano do 29 g/l glukozy, która została prawie w całości przefermentowana przez
drożdże. Uzyskane stężenie etanolu mieściło się w zakresie od 7.8 do 11.9 g/l, przy czym wyższe wydajności
uzyskano stosując kwas fosforowy w porównaniu do kwasu mlekowego.
Słowa kluczowe: dwustopniowa obróbka wstępna, lignoceluloza, hydroliza enzymatyczna, bioetanol II
generacji

The influence of two-stage pretreatment of Jerusalem artichoke stems on
the efficiency of enzymatic hydrolysis and ethanol fermentation
Summary
Jerusalem artichoke has high potential in the production of biofuels, mainly due to its fast growth rate and high
biomass yield. However, in order to fully utilize the sugars present in stems, various pretreatment methods are
used. In this paper, the influence of lactic (or phosphoric) acid and sodium hydroxide pretreatment on the
chemical composition of biomass, the effects of enzymatic hydrolysis and the efficiency of ethanol fermentation,
was evaluated. Analysis of the chemical composition showed that the use of two-stage pretreatment leads to the
removal of up to 95% of components that are non-bounded in the lignocellulosic complex, with the cellulose
content increasing to 50% d.m. During the enzymatic hydrolysis process, up to 29 g/l of glucose was obtained,
which, in the subsequent fermentation process, was almost completely fermented by S. cereviaseyeast. The
obtained ethanol concentration ranged from 7.8 to 11.9 g/l, with higher yields obtained using phosphoric acid
compared to lactic acid.
Keywords: two-stage pretreatment, lignocellulose, enzymatic hydrolysis, II generation bioethanol

1. Wstęp
Topinambur (Helianthustuberosus L.), zwany również słonecznikiem bulwiastym, jest
rośliną zyskującą coraz większe zainteresowanie. Początkowo hodowany był jako roślina
ozdobna oraz ze względu na małe podziemne bulwy, będące bogatym źródłem inuliny –
substancji o działaniu prebiotycznym (Yang i in. 2015). Ponadto jest on także rośliną
o wysokim potencjale do produkcji bioenergii, w tym bioetanolu II generacji. Topinambur
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osiąga wysokie plony biomasy z jednostki powierzchni gruntu, odznacza się niskimi
wymaganiami glebowymi, jest także odporny na niekorzystne warunki klimatyczne (susza,
mróz) oraz większość chorób i szkodników (Wilson i in. 2014, Long i in. 2016). Podczas gdy
bulwy topinamburu znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym
i energetycznym, stosunkowo mało uwagi poświęcono częściom naziemnym tej rośliny –
łodygom (Long i in. 2016). Łodygi topinamburu składają się w głównej mierze z celulozy,
hemicelulozy

i

ligniny,

wchodzących

w

skład

zwartej

struktury

kompleksu

lignocelulozowego, co czyni je odpornymi na działanie enzymów hydrolizujących. Aby
rozluźnić zwarty kompleks lignocelulozy i jednocześnie udostępnić biomasę na działanie
enzymów, stosuje się różne metody obróbki wstępnej (Kumar i in. 2009). Metody wstępnej
obróbki można podzielić na cztery główne kategorie: fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne
i biologiczne. Każda z nich w inny sposób i w innym stopniu oddziałuje na kompleks
lignocelulozowy. W procesie pojedynczej obróbki wstępnej trudno jest uzyskać odpowiedni
rozkład biomasy, dlatego wyżej wymienione metody są łączone w celu zwiększenia
wydajności procesu (Chen i in. 2017; Solarte-Toro i in. 2019). Obróbka kwasowa jest jedną
z najczęściej stosowanych metod wstępnego traktowania surowca. W wyniku jej stosowania
następuje hydroliza hemicelulozy do cukrów prostych, co z jednej strony zwiększa uzysk
substratu, a z drugiej ułatwia dostęp do celulozy. Najczęściej stosowany w tym celu jest kwas
siarkowy lub inne kwasy nieorganiczne (kwas solny, kwas azotowy, kwas fosforowy), a także
organiczne (kwas mlekowy, kwas maleinowy) (Mosier i in. 2005; Zheng i in. 2014).
W odróżnieniu do obróbki kwasowej, zastosowanie zasad prowadzi do zmian w strukturze
ligniny, częściowej dekrystalizacji celulozy oraz częściowego rozpuszczenia hemicelulozy
poprzez usunięcie podstawników kwasów uronowych. Najczęściej stosuje się w tym celu
wodorotlenek sodu, wapnia, potasu oraz wodę amoniakalną. Najważniejszym efektem
obróbki alkalicznej jest usunięcie lignin, co prowadzi do rozpuszczenia kompleksu
lignocelulozowego i zwiększenia wydajności hydrolizy enzymatycznej (Maurya i in. 2015).
Z uwagi na odmienne działanie obróbki kwasowej i alkalicznej, połączenie tych dwóch metod
pozwala na lepsze rozbicie struktury lignocelulozy oraz znaczną poprawę wydajności
hydrolizy enzymatycznej.
2. Materiały i metody
Surowiec do badań stanowiły wysuszone na powietrzu i rozdrobnione części naziemne
topinamburu pochodzące z ekologicznej plantacji „Żeń-Szeń”, Kalinówka, woj. lubelskie.
Surowiec poddano dwustopniowej obróbce wstępnej przy 10% (w/v) obciążeniu biomasą.
W pierwszym etapie, surowiec zawieszono w 2% lub 5%(w/v) roztworze kwasu mlekowego
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(KM), lub kwasu fosforowego (KF) i poddano obróbce w temperaturze 121°C przez
1 godzinę. Po tym czasie próby przesączono, pozostałą biomasę przemyto wodą destylowaną
do uzyskania neutralnego pH odcieku i poddano drugiemu etapowi obróbki wstępnej. Drugi
etap polegał na zawieszeniu biomasy pozostałej po obróbce kwasowej w odpowiednio, 2%
lub 5% (w/v) roztworze wodorotlenku sodu (WS) i ponownym traktowaniu w temperaturze
121°C przez 1 godzinę. Biomasę po obróbce oddzielono przez filtrowanie, ponownie
przemyto wodą destylowaną i poddano hydrolizie enzymatycznej.
Hydrolizę enzymatyczną przeprowadzono przy 5% (w/v) obciążeniu suchą masą
w 0.05M buforze cytrynianowym o pH 4.8. Do prób dodano preparat enzymatyczny Cellic
CTec2 (Novozymes) w dawce 10 FPU/g celulozy oraz mieszaninę antybiotyków (penicyliny
50U/ml i streptomycyny 50µg/ml) w celu ochrony przed zakażeniem mikrobiologicznym.
Hydrolizę prowadzono w temperaturze 50°C przez 72 godziny. Po tym czasie pobrano próby
do oznaczenia stężenia powstałych cukrów metodą HPLC, a pozostałe hydrolizaty poddano
fermentacji etanolowej z użyciem suszonych drożdży gorzelniczych Saccharomycescerevisiae
rasy Thermosacc Dry (Lallem and Ethanol Technology) w dawce 0.5 g/l hydrolizatu. Jako
źródło związków azotowych zastosowano fosforan diamonu w dawce 0.2 g/l. Fermentacje
prowadzono w temperaturze 30°C przez 72 godziny, po czym poddano je analizie HPLC,
w celu określenia stężenia powstałego etanolu i niewykorzystanych cukrów.
Analiza składu chemicznego biomasy przed i po obróbce została przeprowadzona
zgodnie z procedurą proponowaną przez NREL (Sluiter i in. 2012). Metodą tą oznaczono
zawartość celulozy, hemicelulozy i lignin rozpuszczalnych (ASL) oraz nierozpuszczalnych
(AIL) w kwasie. Ponadto, w biomasie natywnej oznaczono zawartość białka metodą
Kieldahla, cukrów redukujących metodą Millera (w przeliczeniu na fruktozę) oraz inuliny.
Stężenie poszczególnych cukrów (glukozy, ksylozy, celobiozy i arabinozy) a także związków
będących

inhibitorami

procesów

hydrolizy

enzymatycznej

i

fermentacji

(kwasu

mrówkowego, kwasu octowego, furfuralu i 5-hydroksymetylofurfuralu /HMF/) oznaczono
metodą HPLC, z wykorzystaniem chromatografuAgilent 1260 Infinity (Agilent Technologies)
wyposażonego w detektor refraktometryczny (RID). Związki rozdzielano na kolumnie HiPlex H w temperaturze 60 °C, stosując jako fazę ruchomą 0.005M H2SO4 o prędkości
przepływu 0.7 ml/min. Objętość nastrzyku wynosiła 20 µl, a temperatura detektora 55°C.
Przed analizą próby filtrowano przez filtr strzykawkowy o średnicy porów 0.22 µm.
3. Wyniki badań i dyskusja
Biomasa naziemna topinamburu nie poddana zabiegowi wstępnej obróbki zawierała
93.1% suchej masy, w skład której wchodziła inulina (28.7% s.m.), celuloza (17.5% s.m.),
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hemiceluloza (9.3%s.m.), ligniny (23.4% s.m., w tym AIL 13.5% s.m. i ASL 9.9% s.m.),
białko (4.8% s.m.) oraz cukry redukujące (12.1% s.m.). Uzyskane wyniki mieszczą się
w szerokim zakresie podanym w literaturze. Autorzy podają, że zawartość celulozy wynosi od
17 do 39% s.m., hemicelulozy od 6.5 do 14.9% s.m., ligniny od 14.6 do 20.3% s.m. a inuliny
od 17.9 do 18.7% s.m. (Negro i in. 2006; Khatun i in. 2015; Dziekońska-Kubczak i in. 2018).
Różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi przez autorów związane są z faktem, iż zawartość
poszczególnych składników

biomasy topinamburu jest zależna zarówno od warunków

klimatycznych, stosowanych warunków uprawy, jak i pory zbioru (Kim i in. 2013). Skład
chemiczny biomasy po obróbce wstępnej przedstawiono w Tabeli 1. Z przedstawionych
danych wynika, że po wstępnej obróbce znacząco wzrosła zawartość celulozy w próbach
traktowanych 5% stężeniem kwasu – zarówno mlekowego, jak i fosforowego, i osiągnęła
ponad 50%s.m. Ponadto, w wyniku stosowania dwustopniowej obróbki została usunięta
znaczna

część

składników

biomasy

niebędących

związanych

w

kompleksie

lignocelulozowym (inulina, białko), przy czym działanie w pierwszym etapie obróbki
kwasem mlekowym okazało się skuteczniejsze niż zastosowanie kwasu fosforowego.
W przypadku obróbki prowadzonej z użyciem 5% w/v kwasu mlekowego, sumaryczna
zawartość celulozy, hemicelulozy i lignin wyniosła ponad 93% suchej masy surowca.
Tabela 1. Skład chemiczny biomasy naziemnej topinamburu po dwustopniowej obróbce wstępnej
z użyciem 2%/5% kwasu mlekowego (KM) lub 2%/5% kwasu fosforowego (KF) i wodorotlenku sodu (WS)
Celuloza
Hemiceluloza
AIL
ASL
Pozostałe
Zastosowana
obróbka wstępna

[% s.m.]

2% KM + WS

39.7±1.2

13.3±0.8

24.2±2.1

4.0±0.3

18.8±2.3

5% KM + WS

50.6±2.7

11.6±1.0

27.7±1.8

3.7±0.3

6.4±2.7

2% KF + WS

33.0±1.6

5.0±0.5

16.4±1.2

2.2±0.2

43.4±3.1

5% KF + WS

51.4±2.4

8.3±0.9

25.7±1.4

3.1±0.4

11.2±1.3

W następnym etapie badań przeprowadzono hydrolizę enzymatyczną biomasy poddanej
działaniu dwustopniowej obróbki kwasowo-zasadowej z wykorzystaniem komercyjnego
preparatu enzymatycznego o wysokiej aktywności, Cellic CTec2. Aby ocenić efektywność
tego procesu, po jego zakończeniu, tj. po 72 godzinach, pobrano próby i poddano je analizie
HPLC celem określenia ilości uwolnionych cukrów, ze szczególnym uwzględnieniem
glukozy. W otrzymanych hydrolizatach przeznaczonych do fermentacji, określono zawartość
kwasów (mrówkowego i octowego), a także związków furanowych (furfuralu, HMF), które są
znane z inhibujących właściwości w stosunku do drożdży S. cerevisiae (Tabela 2 i 3).
Najwyższe stężenie glukozy oznaczono w próbach po obróbce kwasem fosforowym, przy
czym nie stwierdzono różnicy pomiędzy 2% i 5% stężeniem odczynnika – w obu
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przypadkach stężenie uwolnionej glukozy wynosiło ok. 29 g/l. Podobną zależność
zaobserwowano w przypadku pozostałych cukrów, tj. ksylozy i celobiozy. Biorąc pod uwagę
obróbkę, w której w pierwszym etapie stosowano kwas mlekowy, wyższe stężenie uwolnionej
glukozy uzyskano przy stosowaniu 2% niż przy 5% roztworu kwasu. Podobną zależność
zaobserwowano w przypadku ksylozy, przy czym po obróbce 2% kwasem mlekowym
uzyskano prawie dwukrotnie wyższe stężenie tego cukru niż stosując 5% roztwór.
W badanych próbach nie wykryto arabinozy, natomiast celobioza została oznaczona
w niskich stężeniach (do 0.3 g/l), co świadczy o jej hydrolizie przez obecną w preparacie
enzymatycznym β-glukozydazę. W hydrolizatach oznaczono także niskie stężenia
inhibitorów, tj. kwasu mrówkowego, kwasu octowego, furfuralu i HMF. Ich stężenia nie
przekraczały 0.11 g/l, przy czym wyższe wartości oznaczono w próbach po hydrolizie
kwasem mlekowym niż fosforowym. Niskie stężenia tych związków są korzystne biorąc pod
uwagę przydatność otrzymanych hydrolizatów do fermentacji etanolowej, gdyż stanowią one
inhibitory dla drożdży S. cerevisiae, hamując ich wzrost i produktywność (Jönsson i in. 2013).
Ponadto, wg Larsson i in. (1999), stężenie kwasów organicznych poniżej 100mM, wpływa
korzystnie na proces fermentacji etanolowej. Otrzymane wyniki świadczą o efektywnym
usunięciu inhibitorów z biomasy podczas przemywania jej po obróbce wstępnej. Lemões i in.
(2018) przeprowadzili dwustopniową obróbkę biomasy lasecznicy trzcinowatej (Arundodonax
L.)z wykorzystaniem kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu w temperaturach odpowiednio
121°C i 127 °C, po każdym etapie obróbki przemywali biomasę wodą. Oznaczone stężenia
związków furanowych w hydrolizatach również nie przekraczały 0.01 g/l.
Tabela 2. Stężenie glukozy, ksylozy, arabinozy i celobiozy (g/l) w hydrolizatach po 72 godzinach hydrolizy
enzymatycznej biomasy poddanej dwustopniowej obróbce wstępnej z użyciem 2%/5% (w/v) kwasu mlekowego
(KM) lub 2%/5% (w/v) kwasu fosforowego (KF) i wodorotlenku sodu (WS)
Zastosowana
Glukoza
Ksyloza
Arabinoza
Celobioza
obróbka wstępna
2% KM + WS

25.6±1.7

8.4±0.7

n.w.

0.1±0.0

5% KM + WS

23.5±1.2

4.5±0.3

n.w.

0.2±0.0

2% KF + WS

29.0±1.6

4.7±0.3

n.w.

0.3±0.1

5% KF + WS

29.1±2.2

4.5±0.4

n.w.

0.3±0.0

n.w. – nie wykryto

106

Tabela 3. Stężenie kwasu mrówkowego, octowego, furfuralu, HMF (g/l) w hydrolizatach po 72 godzinach
hydrolizy enzymatycznej biomasy poddanej dwustopniowej obróbce wstępnej z użyciem 2%/5% (w/v) kwasu
mlekowego (KM) lub 2%/5% (w/v) kwasu fosforowego (KF) i wodorotlenku sodu (WS)
Zastosowana
Kwas mrówkowy
Kwas octowy
Furfural
HMF
obróbka wstępna
2% KM + WS

0.10±0.01

0.11±0.02

n.w.

0.02±0.00

5% KM + WS

0.01±0.00

0.05±0.01

0.01±0.00

0.04±0.01

2% KF + WS

0.01±0.00

0.03±0.00

0.01±0.00

0.02±0.01

5% KF + WS

0.07±0.01

0.03±0.01

0.01±0.00

0.02±0.00

n.w. – nie wykryto

Aby potwierdzić przydatność uzyskanych hydrolizatów do otrzymywania bioetanolu II
generacji, przeprowadzono próby fermentacyjne z użyciem drożdży gorzelniczych
S. cerevisiae rasy Thermosacc Dry. Fermentacje prowadzono przez 3 doby, a po ich
zakończeniu w próbach oznaczono stężenie powstałego etanolu. Na podstawie otrzymanych
wyników obliczono wydajność etanolu w odniesieniu do wydajności teoretycznej
z dostępnych cukrów. Ponadto, próby zbadano pod kątem ilości cukrów (glukozy i ksylozy),
które mogły zostaćć niewykorzystane przez drożdże, co z kolei mogłoby wskazywać na
zakłócenia procesu fermentacji lub obecność innych, niewykrytych w badaniach, inhibitorów.
Porównując stężenie cukrów na początku oraz po zakończeniu fermentacji, obliczono
procentowe wykorzystanie cukrów w próbach. Wyniki zamieszczono na Rysunku 1.

Rys. 1. Wydajność etanolu [% wydajności teoretycznej], stopień wykorzystania cukrów [%], oraz stężenie
etanolu [g/L] po 72 godzinach fermentacji hydrolizatów otrzymanych z biomasy poddanej dwustopniowej
obróbce wstępnej z użyciem 2%/5% (w/v) kwasu mlekowego (K
(KM)
M) lub 2%/5% (w/v) kwasu fosforowego (KF)
i wodorotlenku sodu (WS)
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Z przedstawionych danych wynika, że podczas fermentacji nastąpiło prawie całkowite
(ponad 99%) wykorzystanie glukozy przez drożdże. Maksymalne oznaczone stężenie glukozy
niewykorzystanej w procesie wynosiło 0.07 g/l. Większe różnice pomiędzy próbami
zaobserwowano w przypadku ilości wytworzonego etanolu. W wyniku stosowania do
wstępnej obróbki kwasu mlekowego w połączeniu z wodorotlenkiem sodu, otrzymano od 7.8
do 10.3 g/l etanolu, czemu odpowiada wydajność fermentacji na poziomie 66-79%
wydajności teoretycznej. W przypadku, zastosowania do obróbki kwasu fosforowego,
niezależnie od jego stężenia, otrzymano porównywalne wyniki, tj. ok. 11 g/l etanolu przy
wydajności 79%.
4. Wnioski
W wyniku stosowania dwustopniowej obróbki wstępnej nadziemnej biomasy
topinamburu i usunięcia części substancji związanych, bądź niezwiązanych w kompleksie
lignocelulozowym(białko, inulina, część hemicelulozy i lignin) znacznie zmieniła się
zawartość poszczególnych składowych biomasy. Udział celulozy w biomasie wzrósł z ok
18% do 33-51% w zależności od stosowanej metody. W wyniku hydrolizy enzymatycznej
biomasy uzyskano wysokie stężenia glukozy – od 23 do 29 g/l. Jednocześnie w hydrolizatach
oznaczono

niskie stężenia kwasów i związków furanowych (do 0.11 g/l), co świadczy

o skuteczności przemywania biomasy po procesie obróbki wstępnej. Fermentacja etanolowa
otrzymanych hydrolizatów przebiegła z wydajnością od 66% do 79% wydajności
teoretycznej, przy niemal całkowitym wykorzystaniu cukrów.
Badania zrealizowano w ramach projektu BIOSTRATEG2/296369/5/NCBR/2016.
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Streszczenie
Jednym z ważniejszych bio-zagrożeń XXI wieku w produkcji drobiu jest możliwość zakażenia wirusem grypy
ptaków (Janowicz-Lomott i Łyskawa, 2017; ETO, 2016). Dlatego też celem badań była porównawcza analiza
podstawowych wskaźników reprodukcji oraz wylęgowości, uzyskanych w latach 2016 i 2018 (odchów
standardowy z wolnym wybiegiem) oraz w roku 2017 (bioasekuracja - utrzymywanie ptaków pięć miesięcy
w pomieszczeniu zamkniętym), w dziewięciu stadach hodowlanych gęsi: garbonosych (Ga), kieleckich (Ki),
landes (LsD-01), lubelskich (Lu), podkarpackich (Pd), pomorskich (Po), romańskich (Ro), rypińskich (Ry)
i słowackich (Sł).
Stwierdzono brak statystycznie istotnego wpływu ww. działań na liczbę jaj pozyskanych od nioski do 20.
tygodnia produkcji nieśnej, na masę jaja, na procentowy wskaźnik zapłodnienia jaj i na przeżywalność gęsi
i gęsiorów. Natomiast wykazano statystycznie istotny (p≤0,01) wpływ utrzymywania w pomieszczeniach
zamkniętych stad gęsi garbonosych (Ga), kieleckich (Ki), lubelskich (Lu) i podkarpackich (Pd) na wskaźnik
wylęgowości z jaj nałożonych do aparatów lęgowych.
Słowa kluczowe: drób, gęsi, grypa ptaków, restrykcje, reprodukcja

Effect of avian influenza restrictions on reproductive results in geese
Summary
One of the main biological threats to poultry production in the 21st century is a risk of infection with the avian
influenza virus (Janowicz-Lomott and Łyskawa, 2017; ETO, 2016). Therefore, the aim of this study was
comparative analysis of basic reproductive parameters and hatchability data obtained in 2016 and 2018 (standard
rearing with free range) and in 2017 (biosafety – keeping birds in a closed facility for five months) from nine
breeding flocks of Garbonosa (Ga), Kielecka (Ki), Landes (LsD-01), Lubelska (Lu), Podkarpacka (Pd),
Pomorska (Po), Romańska (Ro), Rypińska (Ry) and Słowacka (Sł) geese.
The above treatments were found to have no statistically significant effect on the number of eggs per layer to 20
weeks of egg production, egg weight, egg fertility rate (%), and survival of geese and ganders. A statistically
significant (p≤0.01) effect of confined housing of the flocks of Garbonosa (Ga), Kielecka (Ki), Lubelska (Lu)
and Podkarpacka geese (Pd) on hatchability of set eggs was observed.
Keywords: poultry, geese, avian influenza, restrictions, reproduction

1. Wstęp
Rolnictwo XXI wieku to dziedzina rozwijająca się bardzo dynamicznie zarówno
w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Wydaje się, że w ostatnich latach najbardziej
zintensyfikowano produkcję zwierzęcą, a w szczególności drobiarską. Analizując wyniki
użytkowości poszczególnych gatunków tej grupy ptaków można stwierdzić, że nader
znacząco zwiększyły się ich wartości u drobiu grzebiącego (kury i indyki), a w mniejszym
stopniu u drobiu wodnego (kaczki i gęsi). Jednakże produkcja drobiu o tak wysokim
natężeniu, jak to jest współcześnie realizowane, niesie ze sobą wiele problemów i wyzwań. Są
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nimi przede wszystkim gwałtownie rozprzestrzeniające się choroby. Jednym z ważniejszych
bio-zagrożeń XXI wieku w produkcji drobiu jest możliwość zakażenia wirusem grypy ptaków
(Janowicz-Lomott i Łyskawa, 2017; ETO, 2016).
Grypa ptaków (AI – Avian influenza) należy do grupy chorób zwierząt listy OIE (The
World Organisation for AnimalHealth dawniej Office International des Epizooties) jako
niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować
śmiertelność do 100 %. Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy
typu A - czynnik etiologiczny: wirus z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus
(Suarez i Schultz-Cherry, 2000; https://www.wetgiw.gov.pl; Lis i Górski, 2018 b).
Prawie wszystkie gatunki ptaków, zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno
żyjących są podatne na zakażenie wspomnianymi wirusami. Wykazano jednak, że stopień
wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany. Dużą wrażliwością na zakażenie,
łącznie z występowaniem klinicznej postaci choroby, cechuje się drób grzebiący,
a w szczególności kury i indyki, ale i także przepiórki i perliczki. Natomiast drób wodny
charakteryzuje się wrażliwością na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI (H5N1,
H5Nx), ale tylko niektóre z nich - bardzo zjadliwe (H5N8) wywołują kliniczną postać
choroby (wysoce zjadliwa grypa ptaków – highlypathogenicavian influenza HPAI). Z tych też
przyczyn kaczki i gęsi uważane są za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa drobiu
(Stallknecht i Shane, 1988; Alexander, 2000; Lis i Górski, 2018 a).
W Polsce pierwsze przypadki grypy ptaków zdiagnozowano u padłych dziko żyjących
ptaków w 2004 roku. Kolejno w 2006 i 2007 wystąpiły ogniska tej choroby, obejmujące ptaki
dziko żyjące oraz fermy indyków i kur (stwierdzono wirus H5N1). Na przełomie lat
2016/2017 wystąpiła epidemia HPAI, wywołana przez podtyp H5N8 (w mniejszym stopniu
również H5N5 i H5N6) i dotyczyła już ona także drobiu wodnego. Mianowicie w Polsce
zdiagnozowano w okresie od listopada 2016 do 28 kwietnia 2017 ogółem 65 ognisk HPAI
u drobiu, w tym 38 lokalizacji na fermach i 27 u drobiu przyzagrodowego oraz 68 ognisk
u ptaków dzikich (łabędzie nieme, dzikie kaczki, mewy oraz pojedyncze przypadki u padłych
łabędzia krzykliwego, dzikiej gęsi i kormorana). Spośród drobiu wodnego utrzymywanego na
fermach choroba wystąpiła w 9. przypadkach u gęsi oraz 7. u kaczek. Wywołała ona dużą
zachorowalność oraz śmiertelność, około 50 % u gęsi i aż do 100 % u kaczek. Skala tej
epidemii była jak dotąd największa, mimo szybkiego wprowadzenia bardzo restrykcyjnych
zasad bioasekuracji. HPAI wystąpiła na terenie 12. województw i objęła ponad 1 mln ptaków,
które poddano utylizacji (Śmietanka i in. 2017).
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Choroba najczęściej pojawia się cyklicznie i ogniskowo, przebieg jej jest gwałtowny,
wywołując dużą zachorowalność i śmiertelność drobiu. Ponadto wskutek interwencji
administracyjnej (tereny zapowietrzony i zagrożony – regiony usytuowane odpowiednio
3 i 10 km wokół stwierdzonego ogniska choroby) producenci narażeni są na poważne straty
ekonomiczne związane między innymi z: koniecznością wybicia całego stada, wstrzymaniem
produkcji na określony czas. Ponieważ, jak i inne choroby zakaźne, także HPAI zwalczana
jest z urzędu, starty ekonomiczne bezpośrednio z nią związane poniósł budżet państwa.
Wypłacono odszkodowania w wysokości wartości rynkowej za zlikwidowany drób, zwrócono
poniesione

wydatki

związane

z

transportem,

ubojem

i

utylizacją

ptaków

oraz

zrekompensowano poniesione straty producentom z terenów zapowietrzonych i zagrożonych
(ETO, 2016; Janowicz-Loskott i Łyskawa, 2017; Tereszczuk, 2017).
Jednakże nasuwa się pytanie czy podjęte restrykcyjne środki bioasekuracji mogły
wpłynąć na wskaźniki użytkowości stad hodowlanych drobiu po przebiegu całego okresu
nieśności. Szczególnie dotyczy to stad hodowlanych gęsi i kaczek, albowiem są to ptaki, które
zgodnie ze swoim behawiorem przez znaczną część chowu utrzymywane są na wybiegach
(Mazanowski, 2012).Natomiast w związku z wystąpieniem na terenie Polski w IV kwartale
2016 roku ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, drób należało utrzymywać w okresie od
03.12.2016 r. do 10.04.2017 r. w zamkniętych obiektach budowlanych (Rozporządzenie
MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków, Dz. U. z 2016 r. poz. 2091, §1.1 p. 2a). W przypadku drobiu
wodnego jest to bardzo newralgiczny okres, albowiem nioski przygotowują się do
rozpoczęcia nieśności i wraz z naturalnie wydłużającym się dniem świetlnym, pojawiają się
pierwsze jaja. Gęsi to nadal ptaki o sezonowej produkcji nieśnej, trwającej od stycznia do
lipca (Mazanowski, 2012).
Dlatego też celem podjętych badań była porównawcza analiza podstawowych
wskaźników reprodukcji (liczba jaj zniesionych do 20 tygodnia produkcji, średnia masa jaja,
przeżywalność samców i samic) oraz wylęgowości (zapłodnienie i wylęgowość z jaj
nałożonych) uzyskanych w dziewięciu stadach hodowlanych gęsi w latach 2016 i 2018
(odchów standardowy z wolnym wybiegiem) oraz w roku 2017 (bioasekuracja –
utrzymywanie ptaków pięć miesięcy w pomieszczeniu zamkniętym, zgodnie z wcześniej
wspomnianym rozporządzeniem MRiRW).
2. Materiał i metody
Materiałem badawczym było dziewięć stad hodowlanych gęsi: garbonosych (Ga, 250
szt.), kieleckich (Ki, 250 szt.), landes (LsD-01, 300 szt.), lubelskich (Lu, 250 szt.),
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podkarpackich (Pd, 250 szt.), pomorskich (Po, 250 szt.), romańskich (Ro, 280 szt.),
rypińskich (Ry, 250 szt.) i słowackich (Sł, 300 szt.). Ogółem w każdym analizowanym roku
populacja gęsi liczyła 2380 niosek, zestawionych w stadkach z gęsiorami w stosunku
4:1.Wyżej wymienione populacje gęsi objęte są krajowym programem ochrony zasobów
genetycznych zwierząt (bioróżnorodności). Jego podstawowym celem jest zachowanie
poszczególnych populacji i ich ochrona przed wyginięciem poprzez utrzymanie w każdym
chronionym stadzie (rodzie) stanu zbliżonego do równowagi genetycznej, przy jednoczesnym
zachowaniu charakterystycznych cech fenotypowych ptaków obu płci. W stadach tych nie
prowadzi się selekcji. Zatem wszelkie zmiany, zachodzące w kształtowaniu się wartości
badanych cech, wynikają z właściwości genetycznej danej populacji oraz warunków
środowiskowych, w jakich przebywają ptaki (Calik, 2013).
W latach 2016 i 2018 gęsi utrzymywane były w budynkach z dostępem do wybiegu,
zgodnie z założeniami realizowanego programu hodowlanego. Na przełomie listopada
i grudnia poprzedzającego roku zestawiono stada hodowlane poszczególnych grup
genetycznych w odpowiedniej liczebności i stosunku samców do samic. Od tego momentu do
stycznia ptaki miały stały dostęp do wybiegu, z wyjątkiem nocy, kiedy to zaganiano je do
pomieszczeń zamkniętych. W styczniu, w związku z wprowadzaniem kontrolowanego
programu świetlnego w celu stymulacji nieśności gęsi, ograniczono do około 5,5 godziny
dostęp do wybiegu (między godzinami 8.30 a 14.00).
Natomiast w roku 2017, zgodnie z restrykcjami związanymi z grypą ptaków, gęsi
przebywały do 10. kwietnia w zamkniętym budynku. Jednakże wprowadzono odpowiedni
program świetlny i dostosowano żywienie do zmniejszonego zapotrzebowania ptaków na
podstawowe składniki pokarmowe w związku z ograniczonym ruchem/przestrzenią. Po tym
terminie ptakom stopniowo wydłużano czas dostępu do wybiegu, wzbogacono zasobność
mieszanek paszowych i nadal odpowiednio regulowano długość dnia świetlnego oświetleniem
sztucznym.
Gęsi odchowywano i badania zrealizowano w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu
Wodnego w Dworzyskach (Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka).
Wszystkie zebrane jaja przez okres 2. tygodni w szczycie nieśności ww. stad gęsi zważono
indywidualnie (elektroniczna waga przenośna Navigator® XT model NVT 1601/2, OHAUS
Szwajcaria, dokładność do 0,1 g).Określono liczbę jaj pozyskanych od nioski do 20. tygodnia
produkcji oraz średnią masę jaja w danym stadzie hodowlanym. Następnie jaja spełniające
wymagania określone dla jaj wylęgowych, wylężono zgodnie ze standardową technologią
przyjętą w Zakładzie Wylęgu SZGDW w Dworzyskach. W sezonie nieśnym gęsi jaja
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nakładano do aparatów wylęgowych raz w tygodniu. Na podstawie wyników uzyskanych
w ośmiu kolejnych nakładach jaj, począwszy od nakładu nr 3, określono procentowy
wskaźnik zapłodnienia i wylęgowości z jaj nałożonych do aparatów. Liczbę jaj
z poszczególnych stad hodowlanych gęsi poddanych ocenie wskaźników wylęgowości
w analizowanych okresach czasu przedstawiono w tabeli 1.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej pakietem Statistica 10.0 (Stat Soft
2006). Oszacowano wartości średnie, współczynnik zmienności i odchylenia standardowe,
a testem Duncana zweryfikowano istotność różnic (p≤0,05).
Tabela 1. Liczba (szt.) jaj poszczególnych stad hodowlanychgęsi, nałożona do aparatów wylęgowych w latach:
2016, 2017 i 2018, poddana ocenie wskaźników wylęgowości
Rok
2016
2017
2018
Ród
Ga

5939

5977

4670

Ki

5207

3613

4644

LsD - 01

8516

9214

9292

Lu

5256

4145

4674

Pd

6908

4425

5302

Po

6185

5386

4772

Ro

5405

6077

5842

Ry

6266

5369

5513

Sł

5484

6789

5528

średnia

6130

5888

5582

3. Wyniki i ich omówienie
Liczba jaj zniesionych przez gęsi badanych stad hodowlanych w okresie 20 tygodni
produkcji nieśnej w analizowanych latach była różna (rys. 1). Wynosiła w 2016 roku od
36,51 szt. (Ki) do 49,50 szt. LsD-01, w 2017 od 31,48 szt. (Ki) do 53,26 szt. (Ga) i w
kolejnym okresie od 33,13 szt. (Lu) do 52,02 szt. (LsD-01). Średnia wartość tej cechy
wynosiła w ocenianych latach odpowiednio 45,32 i 45,06 oraz 42,06 jaj. Różnice
statystycznie istotne (p≤0,01) potwierdzono wyłącznie ze względu na pochodzenie
genetyczne gęsi. Tylko w obrębie stada Ga zaobserwowano istotnie (p≤0,01) wyższą liczbę
jaj (53,26 sztuk) w roku, w którym wprowadzono restrykcje związane z grypą ptaków wobec
dwóch pozostałych okresów (odpowiednio 47,63 i 46,87 %).
Średnia masa jaja, oceniana przez dwa tygodnie w okresie szczytowej produkcji nieśnej
ogółem badanych stad gęsi, wynosiła w roku 2016 171,6 g, w 2017 174,3 g i w 2018 175,1 g
(rys. 2). Były to różnice statystycznie nieistotne. Różnice istotne wykazano (p≤0,01) tylko
między grupami genetycznymi. Mianowicie gęsi Ki znosiły istotnie (p≤0,01) najlżejsze jaja
(163,8 g), gęsi Ga, Lu i Pd o średniej masie 169,4 g i istotnie (p≤0,01) najcięższe były jaja
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ptaków LsD-01, Po, Ro, Ry i Sł (177,5 g). Analizując dane w obrębie stada o jednakowym
pochodzeniu można stwierdzić, że gęsi Lu i Pd utrzymywane w pomieszczeniu zamkniętym
przez okres pięciu miesięcy, znosiły istotnie (p≤0,01) cięższe jaja (174,4 i 170,3 g) wobec
ptaków utrzymywanych konwencjonalnie z dostępem do wybiegu (169,3 i 166,7 oraz 167,2
i 165,0 g).
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Rys. 1. Liczba jaj zniesionych do 20. tygodnia produkcji nieśnej, szt.
200g
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Ga

Ki

LsD-01

Lu
Pd
Po
2016
2018

Ro
2017

Rys. 2. Średnia masa jaja oceniana przez 2 tygodnie w okresie szczytowej produkcji, g

Wskaźnik zapłodnienia jaj we wszystkich stadach gęsi był wysoki (rys. 3). Najniższą
jego wartością cechowała się grupa LsD-01 od 75,67 % (2016) do 85,05 % (2018). Natomiast
wszystkie pozostałe grupy genetyczne cechowały się tym parametrem istotnie (p≤0,01)
wyższym, kształtującym się na poziomie powyżej 90 %. W ocenianych latach średnia wartość
wskaźnika zapłodnienia jaj ogółem dla wszystkich stad gęsi wynosiła 90,20% (2016),
92,59% (2017) i 93,35% (2018), co nie stanowiło różnicy statystycznie istotnej. Natomiast
taką różnicę stwierdzono w obrębie stada Po. Wskaźnik zapłodnienia jaj w tej grupie ptaków,
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czasowo utrzymywanych w pomieszczeniu zamkniętym (2017) był wyższy o 6,92 p. p.
(2016) i 5,55 p. p. (2018) wobec gęsi utrzymywanych ze standardowym dostępem wybiegu.
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Rys. 3. Wskaźnik zapłodnienia jaj, %

Wskaźnik wylęgowości z jaj nałożonych do aparatów lęgowych obliczony łącznie dla
wszystkich stad gęsi był najniższy (71,25%) w roku 2017 tj. w okresie wprowadzonych
restrykcji związanych z grypą ptaków (rys. 4). W pozostałych analizowanych dwóch latach
parametr ten był wyższy o 2,21 p. p. (2016) oraz o 7,49 p. p. (2018) i ta ostatnia różnica była
statystycznie istotna (p≤0,01). Analizując wartości omawianego wskaźnika w obrębie grup
genetycznych gęsi można zauważyć istotnie (p≤0,01) gorszy parametr w roku 2017, wobec
pozostałych dwóch okresów (2016 i 2018),u ptaków Ga (65,16 vs 72,28 i 77,03%),
Ki (64,00 vs 71,24 i 78,32%), Lu (60,06 vs 70,90 i 74,02%) i Pd (62,98 vs 74,93 i 80,17%).
Natomiast w stadach Ro (79,20 vs 82,24 i 85,65%) i Sł (80,78 vs 83,27 i 82,76%) układ
wartości kształtował się podobnie, jednakże różnic nie potwierdzono statystycznie. Ponadto
istotnie (p≤0,01) różnił się ten wskaźnik między poszczególnymi grupami genetycznymi gęsi.
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Przeżywalność samców i samic w analizowanych okresach produkcji nieśnej gęsi była
bardzo dobra (rys. 4 i 5) i wynosiła ona powyżej 95% dla samców i 90% dla drugiej płci.
Średni wskaźnik ogółem dla wszystkich stad gęsi w latach 2016, 2017 i 2018 wynosił dla
samców odpowiednio 98,42, 98,73 i 97,44% oraz dla samic 95,54, 94,35 i 93,66%. Różnice te
były statystycznie nieistotne. Także nie potwierdzono statystycznie różnic w wartości
omawianej cechy ze względu na genetyczne pochodzenie ptaków.
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Intensyfikacja i globalizacja produkcji drobiarskiej w XX wieku przyczyniła się do
wyginięcia wielu starych ras/rodów gęsi. Część z nich udało się zachować i objąć programem
ochrony zasobów genetycznych zwierząt, a wśród nich jest dziewięć rodów będących
materiałem badawczym w niniejszej ocenie. Gęsi te przeznaczone są głównie do chowu
ekstensywnego,

typu

przyzagrodowego,

ekologicznego

czy

w

gospodarstwach

agroturystycznych, czyli w warunkach w pełni spełniających behawioralne potrzeby tej grupy
drobiu (dostęp do wybiegów, a także do zbiorników wodnych). W badaniach dowiedziono, że
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ptaki te wyróżnia dobra zdrowotność i odporność na niekorzystne warunki żywieniowe
i środowiskowo-klimatyczne. Chroni się je metodą in situ, polegającą na utrzymywaniu
żywych zwierząt w ich naturalnym środowisku, a liczebność stad jest nieznaczna – nie
przekracza 500 sztuk (Mazanowski, 2012; Calik 2013). Ponadto są one zlokalizowane
w jednym miejscu. Z uwagi na powyższe należy dochować wszelkiej dbałości w ochronieniu
tych stad przed możliwością zakażenia chorobami wirusowymi, a w szczególności grypą
ptaków. Epidemia HPAI mogłaby doprowadzić do utraty tej ważnej puli genowej gęsi, bez
możliwości odtworzenia. Narażenie tej grupy drobiu na zakażenie HPAI jest znaczne,
w związku z wolno wybiegowym chowem i możliwością kontaktu z zakażonymi ptakami
dziko żyjącymi, które są największym rezerwuarem wirusa HPAI (Stallknecht i Shane, 1988;
Alexander, 2000). Dlatego w przypadku wystąpienia ognisk grypy ptaków konieczne jest
podjęcie zdecydowanych działań restrykcyjnych mających na celu bioasekurację stad gęsi.
W dotychczasowym piśmiennictwie brak jest jeszcze doniesień, dotyczących wpływu takich
przedsięwzięć na wskaźniki reprodukcyjne ptaków.
4. Podsumowanie i wnioski
Oceniając wpływ restrykcji związanych z występowaniem grypy ptaków na wyniki
reprodukcyjne gęsi dziewięciu stad, podlegających ochronie zasobów genetycznych zwierząt,
stwierdzono:
1. Brak statystycznie istotnego wpływu ww. działań na liczbę jaj pozyskanych od nioski do
20. tygodnia produkcji nieśnej, na masę jaja, na procentowy wskaźnik zapłodnienia jaj
i na przeżywalność gęsi i gęsiorów.
2. Statystycznie istotny (p≤0,01) wpływ utrzymywania w pomieszczeniach zamkniętych stad
gęsi garbonosych (Ga), kieleckich (Ki), lubelskich (Lu) i podkarpackich (Pd) na wskaźnik
wylęgowości z jaj nałożonych do aparatów lęgowych.
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Hydroliza biomasy konopi przemysłowych w procesie pozyskiwania
wysokobiałkowych dodatków paszowych
Katarzyna Grajek(1), Joanna Foksowicz-Flaczyk(1)
1

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Katarzyna Grajek: katarzyna.grajek@iwnirz.pl
Streszczenie
Polska produkuje duże ilości biomasy roślinnej, co daje możliwości wykorzystania jej do produkcji
wysokobiałkowych komponentów paszowych. Biomasa ta może być wykorzystana, jako substrat
węglowodanowy do hodowli mikroorganizmów bogatych w składniki białkowe, między innymi drożdże.
Istotnym aspektem jest fakt, że biomasa ta jest surowcem tzw. II generacji, która nie jest wykorzystywana
bezpośrednio na cele żywieniowe, ani na cele paszowe. Obróbka uzyskanej biomasy komórek drożdżowych
metodą enzymatyczną i mechaniczną do formy hydrolizatów białkowych powinna znacznie zwiększyć ich
strawność i wartość żywieniową.
Drożdże paszowe mogą być wykorzystywane w żywieniu zwierząt ze względu na wysoką zawartość dobrej
jakości białka oraz witamin z grupy B. Zawierają minimum 40% białka ogólnego o dużej zawartości
podstawowych, dobrze przyswajalnych aminokwasów egzogennych, witamin jak i minerałów, których
szczególnie brakuje w paszach białkowych pochodzenia roślinnego. Białka drożdżowe są bardzo zbliżone do
komponentów białkowych pochodzenia zwierzęcego.
Słowa kluczowe: konopie siewne, Cannabis sativa, drożdże paszowe, pasza wysokobiałkowa

The hydrolysis of biomass of industrial hemp in the process of obtaining
high-protein feed additives
Summary
Poland produces large amounts of plant biomass, which makes it possible to use it for the production of highprotein feed components. This biomass can be used as a carbohydrate substrate for growing microorganisms rich
in protein components. Biomass is the raw material of the so-called II generation, which is not used directly for
nutritional purposes or for feed purposes. The treatment of the biomass of yeast cells obtained by means of
enzymatic and mechanical processing into the form of protein hydrolysates should significantly increase their
digestibility and nutritional value. Fodder yeast can be used in animal nutrition due to the high content of good
quality protein and B group vitamins.
They contain a minimum of 40% of total protein with a high content of essential, easily assimilable essential
amino acids, vitamins and minerals, which are particularly lacking in protein feed of plant origin. These yeasts
are very similar to protein components of animal origin.
Keywords: hemp, Cannabis sativa, fodder yeast, high-protein feed

1.Wstęp
Polskie rolnictwo, podobnie jak rolnictwo europejskie, cierpi na niedobór białka
paszowego. Sytuacja ta powstała w wyniku wystąpienia u bydła choroby gąbczastej
encefalopatii, która zmusiła farmerów do zabijania setek tysięcy sztuk bydła w obawie
o zdrowie pozostałych stad oraz w obawie o zdrowie konsumentów. Powodem tej choroby
okazało się skarmiane bydła skażonymi mączkami mięsno-kostnymi, co doprowadziło do
całkowitego zakazu stosowania tych mączek w żywieniu zwierząt gospodarskich.
Konsekwencją tego było gwałtowne wystąpienie deficytu składników białkowych.
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W praktyce zostały one zastąpione genetycznie zmodyfikowaną soją (GMO) importowaną
z USA i krajów Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna). Modyfikowana soja jest na
rynkach światowych o 20% tańsza od soi niemodyfikowanej, co ma wpływ na koszty tuczu
zwierząt rzeźnych, szczególnie drobiu. Należy zaznaczyć, że Polska jest czołowym
producentem mięsa drobiowego w Europie i liczącym się partnerem w skali światowej.
Problemem społecznym są poważne zastrzeżenia, co do bezpieczeństwa żywności
genetycznie modyfikowanej i niechęć polskiego społeczeństwa do tego typu żywności.
Podjęte badania są próbą poszukiwania nowych źródeł białka z surowców tzw. II generacji,
która jest alternatywą do genetycznie modyfikowanej soi (Weis, 2011).
Idea produkcji biomasy i wykorzystania mikroorganizmów, jako źródła żywności dla ludzi
i zwierząt powstała już na początku dwudziestego wieku. Termin SCP – single-cell protein
(białko jednokomórkowców) został po raz pierwszy wykorzystany w 1966 roku
w Massachusetts Institute of Technology (Anupama, Ravindra, 2000) Liczne badania (Adney
i Baker 1996; Jay 1992) nad możliwością produkcji białka drobnoustrojów wykazały szereg
jego zalet, dzięki którym przewyższa białko pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Do
najważniejszych należą: krótki czas generacji mikroorganizmów, wysoka zawartość białka
o odpowiedniej jakości w komórkach oraz możliwość kształtowania profilu aminokwasowego
białek poprzez regulację składu podłoża, warunków hodowli lub modyfikacje genetyczne
danego szczepu. Ponadto produkcja SCP może być prowadzono w procesie ciągłym i jest
niezależna od czynników klimatycznych. Do jego otrzymywania stosowane są przede
wszystkim drożdże (Candida, Saccharomyces), a także bakterie (Cellulomonas, Alcaligenes),
grzyby strzępkowe (Aspergillus, Penicillium) i glony (Chlorella, Scenedesmus) (Jay, 1992).
Celem niniejszej pracy było opracowanie technologii mikrobiologicznej konwersji
biomasy roślin włóknistych, konopi przemysłowych, do cukrów prostych, a następnie ich
wykorzystanie do hodowli drożdży i pozyskania w ten sposób wysokobiałkowego składnika
paszowego, co może pomóc w choćby częściowym rozwiązaniu istotnego problemu
gospodarczego.
2. Materiał i metody
Do badań wytypowano odmianę konopi przemysłowych IWNiRZ „Rajan” (Rys.1.)
mając na uwadze największy uzyskany plon w stosunku do innych odmian tej rośliny.
W doświadczeniach wykorzystano wysuszone całe rośliny.
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Rys. 1. Konopie przemysłowe odmiana „Rajan”. Źródło: materiały własne

Drożdże paszowe rodzaju Saccharomyces cerevisiae, Yerrowia lipolytica oraz Candida
utilis (Rys.2, Rys.3, Rys.4) wybrane zostały do badań na podstawie literatury. Pozyskano je
z Kolekcji Kultur Drobnoustrojów z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. Prof. Wacława Dąbrowskiego z Łodzi.

Rys.2. Saccharomyces cerevisiae. Źródło: materiały własne

Rys.3. Yerrowia lipolytica. Źródło: materiały własne

Rys.4. Candida utilis. Źródło: materiały własne
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Materiał roślinny wysuszono, a następnie rozdrobniono na frakcje o wielkości cząstek:
30 mm na sieczkarce, 2 mm na młynie nożowym o sicie o oczkach 2 mm oraz 6 mm na
młynie nożowym o sicie o oczkach 6 mm.
Zawartość celulozy oznaczano metodą Seiferta przy użyciu mieszaniny acetyloacetonu
i dioksanu, natomiast wilgotność oznaczano metodą suszarkowo-wagową (wago-suszarka
Radwag, typ WPS 30s) w temperaturze 105°C do momentu uzyskania stałej masy.
Uzyskane frakcje użyto do przeprowadzenia kolejnego etapu badań, którym był proces
hydrolizy chemicznej materiału roślinnego. Dokonano wyboru warunków procesu,
a następnie przystąpiono do analiz. Hydrolizę chemiczną konopi przeprowadzono
w środowisku alkalicznym, przy użyciu dwóch zasad: wodorotlenku sodu (NaOH) oraz wody
amoniakalnej (NH4OH). W przypadkach obu zasad zastosowano takie same stężenia: 1%, 2%
oraz 3%. Dobrano również trzy różne temperatury, w których przebiegał proces: 20°C, 100°C
oraz 120oC, w dwóch różnych czasach: 3 i 4 godziny.
Po zakończeniu tego etapu materiał przepłukiwano bieżącą wodą w celu usunięcia
zasad i zneutralizowania pH do wartości 5,5. Następnie uzyskany materiał roślinny odsączono
na sączkach przy użyciu pompy próżniowej i w kolejnym etapie suszono w suszarce w 50°C
przez 12h. Badania zostały przeprowadzone w trzech powtórzeniach dla każdego wariantu.
Tak przygotowane próby, w kolejnym etapie, poddano testowi enzymatycznemu.
Wyznaczono krzywą glukozy oraz wytypowano stężenia enzymów przy użyciu
preparatu enzymatycznego Flashzymes plus 200 (AB Enzymes), które były niezbędne do
wykonania testu enzymatycznego i oznaczenia zawartości cukrów redukujących metodą
Millera z kwasem 3,5-dinitrosalicylowym (DNS) dla poszczególnych frakcji. Analizy
wykonano zgodnie z protokołem metod analitycznych Measurement of Cellulase Activities
Procedure (LAP) B. Adney’a i J. Baker’a (Adney, Baker 1996).
Analizy wykonano na spektrofotometrze UV-VIS (JASCO V-630) przy długości fali
λ = 540 nm. Oznaczono aktywność enzymów w jednostce FPU (filter paper activity)
w mililitrze badanego roztworu opierając się na standardowym protokole (Measurement of
Cellulase Activities). Wyliczono FPU/ml na podstawie krzywej glukozy w celu doboru ilości
mieszanki enzymów [ml] do ilości badanych prób [g]. Wykorzystując krzywą standardową
określono ilość glukozy uwolnionej z każdej próby (po hydrolizie enzymami), odejmując
wartości próby ślepej.
Hodowlę pozyskanych szczepów drożdży prowadzono w 30oC przez 48 godzin
w warunkach tlenowych w inkubatorze (Memmert IPP 200-500) oraz na wytrząsarce
z termostatem (Grant GLS Aqua 18). Zastosowano podłoże stałe: YPG Agar (OXOID).
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W celu określenia czystości morfologicznej otr
otrzymanych
zymanych drobnoustrojów, wykonano
preparaty mikrobiologiczne stosując metodę barwienia Grama i poddano ocenie stosując
mikroskop świetlny (OPTA-TECH).
TECH).
Liczbę kolonii badanych drożdży określano wykonując serię rozcieńczeń dziesiętnych
12
wykorzystując 3-dniową
ową hodowlę szczepów w probówkach od 10-1 do 10-12
(Rys.7.).

Rys.7. Schemat wykonania seryjnych rozcieńczeń.
Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_mikroorganizm%C3%B3w#/media/File:Verd%C3%BCnnungsreih
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_mikroorganizm%C3%B3w#/media/File:Verd%C3%BCnnungsreih
e_mit_Ausplattieren.svg

Skrining drożdży prowadzono w temperaturze 30oC, w warunkach tlenowych przez 3dni na
podłożu YPG Agar (OXOID). Badania w
wykonano
ykonano w trzech powtórzeniach.
3. Wyniki badań i dyskusja
Pozyskanie i skrining drożdży w celu wytypowania efektywnych producentów białka
Pozyskane szczepy
epy drożdży paszowych, Saccharomyces cerevisiae,, Yerrowia lipolytica
i Candida utilis hodowano w różnych warunkach w celu określenia optymalnych parametrów
procesu. Wytypowano
ypowano różne warianty hodowli: inkubację w 30°C przez 48 godzin
w warunkach tlenowych w inkubatorze oraz na wytrząsarce z termostatem. Stwierdzono, że
w przypadku hodowli z wytrząsaniem drożdże odznaczały się wyższym wzrostem niż bez
wytrząsania.
Następnie przeprowadzono skrining pozyskanych drobnoustrojów w celu wyłonienia
wyło
najefektywniejszego producenta białka. Drożdże paszowe hodowano w temperaturze 30°C,
w warunkach tlenowych przez 3dni.
W kolejnym etapie prac badawczych wykonano serię rozcieńczeń dziesiętnych, w celu
określania liczby kolonii drożdży (Rys.5., Rys
Rys.. 6.). Rozcieńczeń dokonano wykorzystując
3-dniową
dniową hodowlę szczepów drożdży w probówkach od 10-1 do 10-12.
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Rys.5. Wykonanie rozcieńczeń dziesiętnych Źródło: opracowanie własne

Rys.6. 3-dniowa hodowla drożdży paszowych na płytkach Petriego. Źródło: opracowanie własne

Następnie wykonano posiewy na płytkach Petriego na podłożu YPG Agar, w trzech
powtórzeniach. Inkubację prowadzono w warunkach przedstawionych w tabeli 1.
Tabela 1. Oznaczenie liczby kolonii badanych drożdży paszowych
Liczba kolonii drożdży
Rodzaj
Temperatura
[jtk - jednostka tworząca kolonię]
szczepu
inkubacji
1 dzień
2 dzień
3 dzień
[°C]
hodowli
hodowli
hodowli
Saccharomyces
cerevisiae

30 C

Yerrowia lipolytica

30oC

Candida
utilis

30oC

o

19x107
25x107
21x107
25x107
21x107
23x107
12x107
15x107
22x107

13x109
8x108
40x108
17x109
23x1010
45x1010
18x107
27x108
89x108

7x1010
2x1010
30x109
13x1010
86x1010
52x1010
12x108
18x108
12x109

Źródło: opracowanie własne

Otrzymane wyniki pokazały, że najlepszym wzrostem charakteryzował się szczep Yerrowia
lipolityca, który wykorzystano do dalszych etapów badań.


Opracowanie warunków hodowli komórek drożdżowych na hydrolizacie biomasy
roślinnej
Do badań wytypowano konopie przemysłowe odmiany IWNiRZ „Rajan” mając na

uwadze największy uzyskany plon w stosunku do innych odmian tej rośliny.
Stosując metodę Seiferta określono zawartość celulozy, która wynosiła 47,25% suchej masy.
Następnie oznaczono wilgotność materiału metodą suszarkowo-wagową, która wynosiła
w granicach od 1,45 do 1,78%.
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Wysuszony materiał roślinny poddano wstępnemu rozdrobnieniu przy użyciu sieczkarki
na frakcje o wielkości cząstek: 30 mm, a następnie na młynie nożowym o sicie o oczkach
2 mm na frakcje 2 mm i na frakcje 6 mm na sicie o oczkach 6 mm.
Rozdrobniony materiał roślinny poddano obróbce chemicznej przy użyciu roztworów
zasadowych: NaOH oraz NH4OH. Procesom hydrolizy chemicznej poddano frakcje 2 mm
i 6mm, wytypowanych konopi przemysłowych, używając roztworów 1%, 2% i 3% NaOH
i NH4OH w trzech różnych temperaturac
temperaturach: 20°C, 100°C oraz 120°C. Czas obróbki wstępnej
wynosił 3h oraz 4h. Proces przy użyciu NaOH został przebadany w 36 wariantach, w trzech
powtórzeniach. W ten sposób uzyskano 108 prób. Analogicznie badania zostały
przeprowadzone dla procesu hydrolizy chemic
chemicznej przy użyciu NH4OH. Po zakończeniu tego
etapu materiał przepłukiwano wodą w celu usunięcia zasad. Następnie uzyskany materiał
roślinny odsączono na sączkach przy użyciu pompy próżniowej i suszono w suszarce w 50°C
przez 24h. Przebadano 36 wariantów, w trzech powtórzeniach uzyskując kolejno 108 prób.
W następnym etapie badań przeprowadzono proces hydrolizy enzymatycznej wszystkich
otrzymanych w poprzednim etapie 216 prób.
Preparatem enzymatycznym użytym do przeprowadzenia hydrolizy enzymatycznej była
mieszanka
eszanka enzymów Flashzymes plus 200 o aktywności 30 FPU/ml na 1 g badanego
materiału po hydrolizie chemicznej zasadowej. Proces prowadzono w temperaturze 50°C
w łaźni wodnej z wytrząsaniem przez 2h. Aktywność enzymów wyliczono na podstawie
krzywej glukozy (Wykres 1).

Wykres 1. Krzywa glukozy, (źródło: opracowanie własne)

Po zakończonej hydrolizie oznaczono zawartość uwolnionych cukrów redukujących metodą
Millera z kwasem 3,5-dinitrosalicylowym
dinitrosalicylowym (DNS).
Wyniki zestawione w tabeli 2 pokazują, iż zarówno dobór zasady i stężenie roztworów, jak
również czas trwania prowadzonej hydrolizy oraz rozdrobnienie materiału roślinnego miały
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istotny wpływ na zawartość cukrów redukujących po hydrolizie enzymatycznej, co pokazuje
tabela 2.
Tabela 2. Ilość cukrów redukujących po hydrolizie chemicznej z NaOH i NH4OH
Zawartość cukrów redukujących
Rozdrobnienie
[mg/g]
Rodzaj
Czas
frakcji
w zależności od stężenia roztworu zasady
hydrolizy
[h]
[mm]
1%
2%
3%
2
51,32
56,24
60,48
3
6
31,20
34,13
40,35
Hydroliza
NaOH
2
60,32
65,87
70,48
4
6
32,21
38,03
45,34
2
76,52
78,31
82,67
3
6
12,45
16,54
19,96
Hydroliza
NH4OH
2
84,52
88,11
92,68
4
6
16,47
22,05
29,92
Źródło: opracowanie własne

Najbardziej optymalną obróbką chemiczną, pozwalającą na uzyskanie największej zawartości
cukrów redukujących okazała się być hydroliza z NH4OH. Stężenie zastosowanych
roztworów okazało się być wprost proporcjonalne do uzyskanych wyników i im wyższe
stężenie zastosowanej zasady, tym wyższa zawartość badanych cukrów.
Czas również okazał się być istotnym parametrem procesu i lepsze wyniki zawartości cukrów
redukujących uzyskano we frakcjach materiału poddanym 4 godzinnej hydrolizie,
w porównaniu z próbkami analizowanymi po 3 godzinach procesu.
Zawartość cukrów redukujących w każdym wariancie hydrolizy, jest zdecydowanie większa
w materiale rozdrobnionym do frakcji 2mm aniżeli w materiale rozdrobnionym do frakcji
6 mm.
Najlepsze wyniki uzyskano dla frakcji 2mm po obróbce chemicznej z NH4OH po czasie 4h
dla stężenia 3% roztworu. Zawartość cukrów redukujących wynosiła 92,68 mg/g.
W przypadku hydrolizy chemicznej z NaOH po czasie 4h dla stężenia roztworu 3% rezultaty
były gorsze, zawartość cukrów redukujących wynosiła od 70,48 mg/g.
Najbardziej optymalną obróbką chemiczną, pozwalającą na pozyskanie największej ilości
cukrów, będących efektywnym źródłem węgla do hodowli drożdży paszowych okazała się
być hydroliza z NH4OH.
W następnym etapie przeprowadzono hodowlę drożdży na otrzymanych hydrolizatach
biomasy konopi przemysłowych. W tym celu wypłukane i wysuszone próby zawieszono
w pożywce mineralnej, która nie zawierała źródła węgla. Następnie dodano świeżą, 3-dniową
hodowlę drożdży o inokulum 67x1010 jtk. Hodowlę drobnoustrojów poddano inkubacji
w warunkach tlenowych w temperaturze 30oC, przez 3 dni. Po tym czasie wykonano serię
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rozcieńczeń dziesiętnych uzyskanej hodowli w probówkach od 10-1 do 10-12, w celu
określania liczby kolonii drożdży.
Badany szczep drożdży Yerrowia lipolityca charakteryzował się wzrostem na poziomie
10-11 jtk w 1 mililitrze hodowli.
Hydrolizat biomasy konopi przemysłowych okazał się być efektywnym źródłem węgla
i podłożem do wzrostu i prawidłowego rozwoju drożdży paszowych.
Zastosowanie wody amoniakalnej do maceracji biomasy oraz neutralizacja NH4OH kwasem
fosforowym i siarkowym umożliwiło uzyskanie pożywek mineralnych dla drożdży,
optymalnych do ich wzrostu, pod względem niezbędnych składników odżywczych, takich
jak: węgiel, azot, fosfor, siarka, tlen czy wodór.
4. Wnioski
W oparciu o wyniki badań własnych potwierdzono poniższe stwierdzenia:
 Dobór zasady i stężenie roztworów, jak również czas trwania prowadzonej hydrolizy oraz
rozdrobnienie materiału roślinnego miały istotny wpływ na zawartość cukrów
redukujących po hydrolizie enzymatycznej materiału roślinnego.
 Najbardziej optymalną obróbką chemiczną, pozwalającą na uzyskanie największej
zawartości cukrów redukujących okazała się być hydroliza z NH4OH.
 Stężenie zastosowanych roztworów okazało się być wprost proporcjonalne do
uzyskanych wyników i im wyższe stężenie zastosowanej zasady, tym wyższa zawartość
badanych cukrów.
 Rozdrobnienie surowca roślinnego na cząstki o wielkości 2 mm stanowiło najlepszą
frakcję do przeprowadzenia procesów hydrolizy oraz otrzymania dużej ilości cukrów
prostych.
 Najlepsze wyniki uzyskano dla frakcji 2mm po hydrolizie chemicznej z NH4OH po
czasie 4h dla stężenia roztworu 3%, gdzie zawartość cukrów redukujących wynosiła
92,68 mg/g.
 W przypadku hydrolizy chemicznej z NaOH po czasie 4h dla stężenia roztworu 3%
rezultaty były gorsze niż dla 3% roztworu NH4OH i uzyskano 70,48 mg cukrów
redukujących w 1g próbki.
 Otrzymane wyniki pokazały, że spośród wytypowanych drożdży paszowych bogatych
w białko, najlepszym wzrostem charakteryzował się szczep Yerrowia lipolityca.
 Hydrolizat biomasy konopi przemysłowych okazał się być efektywnym źródłem węgla
i podłożem do wzrostu i prawidłowego rozwoju drożdży paszowych, których liczebność
osiągnęła 1011 jtk w 1 mililitrze hodowli.
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 Uzyskana biomasa drożdży paszowych stanowi doskonałe źródło łatwo przyswajalnego
białka, które może być wykorzystywane jako dodatek do pasz.
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Aktywność biologiczna gleb płowych pod zadrzewieniem śródpolnym
i uprawą pszenżyta ozimego
Renata Jaskulska(1), Izabela Łazar(1)
1

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Renata Jaskulska: reniajas@tlen.pl
Streszczenie
Przedmiotem badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych była gleba płowa pod zadrzewieniem i uprawą
pszenżyta ozimego. W tym celu na terenie Agroekologicznego Parku Krajobrazowego, w województwie
wielkopolskim wyznaczono cztery punkty poboru próbek glebowych, położone wzdłuż transektu pomiarowego.
Materiałem do badań były próbki glebowe, w których oznaczono pHKCl, Corg, Nog, wilgotność oraz aktywność
dehydrogenaz i liczebność mikroorganizmów glebowych. Na wiosnę wszystkie badane gleby charakteryzowały
się wysoką wilgotnością. Gleby pod zadrzewieniem: wykazały odczyn bardzo kwaśny, a pod pszenżytem
ozimym lekko kwaśny. Średnie zawartości Corg (48,31 g·kg-1) i Nog (5,09 g·kg-1) w glebie były najwyższe pod
zadrzewieniem, a najniższe pod pszenżytem ozimym (Corg = 8,92 g·kg-1 i Nog = 1,25 g·kg-1). Wysoki poziom
aktywności dehydrogenaz (30,23 mg TPF∙g-1s.m. 24h-1) wystąpił latem pod pszenżytem ozimym. Liczebność
mikroorganizmów w glebie wykazała duże zróżnicowanie.
Słowa kluczowe: gleba płowa, pszenżyto ozime, aktywność dehydrogenaz, liczebność mikroorganizmów

Biological activity of Luvisols under a mid-field shelterbelt and winter
triticale cultivation
Summary
The subject of physicochemical and microbiological studies were Luvisols under a mid-field shelterbelt and
cultivation of winter triticale. For this purpose, four points of soil samples collection were set along the
measurement transect in the Agroecological Landscape Park in the Wielkopolska Province. The testing material
included soil samples in which pHKCl, Corg, TN, moisture, dehydrogenase activity, and the number of soil
microorganisms were determined. In spring, all studied soils demonstrated high moisture. The soils under the
shelterbelt showed strongly acidic reaction, and slightly acidic under the winter triticale cultivation. The average
content of Corg (48.31 g·kg-1) and TN (5.09 g·kg-1) in the soil was the highest under the shelterbelt, and the
lowest under the winter triticale (Corg = 8.92 g·kg-1 and TN = 1.25 g·kg-1). High levels of dehydrogenase activity
(30.23 mg TPF∙g-1DW 24h-1) occurred in summer under the winter triticale. The number of microorganisms
showed a large variation.
Keywords: Luvisols, winter triticale, dehydrogenase activity, number of microorganisms

1. Wstęp
Zadrzewienia śródpolne stanowią istotny element tradycyjnego rolnictwa. Są one
ważnym instrumentem równowagi przyrodniczej krajobrazu. Liczne publikacje wykazały, że
już pojedyncze drzewa zmieniają biogeochemię gleby wpływając na skład i ilość resztek
organicznych, pobieranie składników pokarmowych oraz ich dostępność (Ryszkowski 1992,
Pranagal 2004, Życzyńska-Bałoniak i in. 2005, Gonet i Markiewicz 2007, Jaskulska
i Jaskulska 2017).
Podstawową funkcją każdej gleby użytkowanej rolniczo jest wytwarzanie odpowiedniej
ilości materii organicznej o wysokiej jakości pod względem zawartości składników
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odżywczych dla roślin (Bielińska i Pranagal 2006, Jaskulska i Szajdak 2009). Szczególnie,
akumulacja resztek roślinnych w zadrzewieniach śródpolnych jest inna aniżeli na polu
uprawnym. Tempo transformacji związków organicznych wzrasta kilka, a nawet
kilkunastokrotnie w związku z większą wilgotnością gleby oraz intensywnymi procesami
mikrobiologicznymi (Kaczmarek i in. 2007, Bielińska i in. 2008). Na całkowity dopływ
materiału organicznego do gleby w zadrzewieniach składa się opad roślinny drzew
i krzewów, runa oraz obumierające korzenie i inne części roślin (Pałosz 2009). Na polach
uprawnych głównym substratem próchnicy glebowej są resztki pożniwne oraz nadziemne
i podziemne części roślin obumierające w ciągu okresu wegetacyjnego (Usowicz i in. 2004).
W rozkładzie materii organicznej oraz w procesach glebotwórczych uczestniczą aktywnie
zarówno mikroorganizmy, jak i ich metabolity (enzymy). Współdziałanie mikroorganizmów
i roślin wyższych doprowadza do powstania pewnego rodzaju równowagi w układach
biocenotycznych w środowisku glebowym (Siebielec 2015). W wyniku działalności
drobnoustrojów zachodzą także przemiany związków mineralnych, które mają duże znaczenie
dla roślin zielonych (Tomkowiak i in. 2017). Rośliny, mikroorganizmy oraz fauna glebowa są
źródłem enzymów glebowych (Acosta-Martinez i Tabatabai 2000), wśród których duży udział
mają dehydrogenazy (Paul i Clark 1996, Nanipieri i in. 2003). Białkowy charakter enzymów
powoduje, iż są one podatne na czynniki środowiskowe, zarówno naturalne jak
i antropogeniczne. Uczestniczą one w metabolizmie oraz katalizują procesy związane
z przetwarzaniem materii i energii, jakie zachodzą w glebie (Baran i in. 2004, Russel 2005).
Dehydrogenazy (EC 1.1) są enzymami przyspieszającymi procesy biochemicznego utleniania
składników organicznych. Stanowią one liczną grupę oksyreduktaz zlokalizowanych
wewnątrz żywych komórek, przez co ich aktywność jest uzależniona od całej populacji
drobnoustrojów zamieszkujących glebę. Poziom aktywności dehydrogenaz w glebie
skorelowany jest między innymi z zawartością węgla organicznego, azotu ogółem oraz
odczynem i wilgotnością gleb (Brzezińska i Włodarczyk 2005).
Celem niniejszego opracowania była ocena zróżnicowania poziomu aktywności
dehydrogenaz i liczebności mikroorganizmów w glebach płowych pod zadrzewieniem
i uprawą pszenżyta ozimego połączonej z właściwościami fizykochemicznymi gleb.
2. Materiał i metody
Przedstawione badania prowadzono w roku 2018 w sezonie wegetacyjnym w trzech
terminach (wiosna, lato, jesień) na terenie Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im.
Gen. D. Chłapowskiego, w województwie wielkopolskim. Na tym terenie wyznaczono cztery
punkty poboru próbek glebowych (P1, P2, P3, P4) położonych wzdłuż transektu pomiarowego.
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Punkt P1 wyznaczono w środku pasa zadrzewień, punkt P2 oddalony w linii prostej około 20
m znajdował się na pograniczu zadrzewień oraz pola uprawnego. Dwa następne punkty były
zlokalizowane na polu uprawnym w odległości około 50 m (punkt P3) oraz 100 m (punkt P4)
od punktu P2. Gleby na badanym terenie zaklasyfikowano do typu gleb płowych. Na polu
uprawiane było pszenżyto ozime – odmiana Rotondo.
Materiałem do badań były próbki glebowe o naruszonej strukturze pobrane z poziomu
0-15 cm z wyznaczonych punktów pomiarowych (P1, P2, P3, P4). W świeżych próbkach gleby
oznaczono wilgotność metodą grawimetryczną, aktywność dehydrogenaz metodą Thalmanna
(Thalmann 1968) z użyciem TTC, jako akceptora jonów wodorowych. Liczebność
mikroorganizmów w glebie (bakterie, grzyby) określono metodą płytek lanych wg Kocha
(Kunicki-Goldfinger 2001). W powietrznie suchych próbkach glebowych, przesianych przez
sito o średnicy 2 mm oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne gleby (Mocek
i in. 2000). Skład granulometryczny oznaczono metodą areometryczną w modyfikacji
Prószyńskiego, a uziarnienie określono w oparciu o standardy PTG-2008. pH gleb ustalono
metodą potencjometryczną w 1M KCl (1:2.5). Zawartość ogólnego węgla organicznego (Corg)
zmierzono na analizatorze 5000A TOC (Shimadzu, Japan). Azot ogółem (Nog) oznaczono
metodą Kjeldahla na analizatorze Kjeltec-Tecator (Gerhardt, Germany).
Wszystkie oznaczenia wykonano w trzech równoległych powtórzeniach. Wielkości
umieszczone w tabelach są średnimi z terminów analiz.
3. Wyniki i dyskusja
W

próbkach

glebowych

pochodzących

z

czterech

punktów

pomiarowych

zlokalizowanych wzdłuż transektu pomiarowego wykazano znaczące różnice właściwości
fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
W tabeli 1 przedstawiono zawartości głównych frakcji granulometrycznych (piasku,
pyłu i iłu) według PTG-2008 (2009), które posłużyły do dokonania podziału mineralnej fazy
stałej gleby na grupy teksturalne.
Tabela 1. Skład granulometryczny badanych gleb z warstwy 0-15 cm
Procentowa zawartość frakcji o
średnicy (mm)
Punkt
pomiarowy
piasku
pyłu
iłu
2,0-0,05
0,05-0,002
<0,002
P1
74
24
2

Podgrupa
granulometryczna
(PTG-2008)
pg

P2

73

22

5

gp

P3

79

17

3

pg

2

pg

P4
77
20
pg – piasek gliniasty; gp – glina piaszczysta
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Analiza uziarnienia badanych gleb w punktach pomiarowych wykazała istotne różnice
w zawartości frakcji piasku, pyłu oraz iłu. Powierzchniowe utwory glebowe w analizowanych
punktach pomiarowych (P1, P3, P4) wykazały rozkład granulometryczny piasku gliniastego
(pg), a w punkcie (P2) gliny piaszczystej (gp).
Uzyskane wyniki nie odbiegają od danych literaturowych (Marcinek 1998, Komisarek
2000, Jaskulska i Hoppe-Wawrzyniak 2013).
Gleby wzdłuż transektu pomiarowego (P1, P2, P3, P4) cechowały się odczynem od
bardzo kwaśnego do lekko kwaśnego. Najniższe wartości pHKCl gleby występowały
w zadrzewieniu (P1), stwierdzono odczyn bardzo kwaśny (pH<4.0), niekorzystny dla
większości mikroorganizmów. Wzrost zakwaszenia gleb według Kurka (2002) ma ścisłą
relację z aktywnością biologiczną. Gleba na pograniczu zadrzewienia i pola z uprawą
pszenżyta ozimego (P2) wykazała odczyn kwaśny (pH<4.7). Natomiast gleba na polu
z pszenżytem ozimym (P3, P4) miała odczyn lekko kwaśny (pH<6.5) (Tab. 2).
Panujące w glebie warunki wilgotnościowe w zasadniczy sposób wyznaczają jej
właściwości hydrofizyczne i mikrobiologiczne. Wilgotność gleby jest jednym z ważniejszych
parametrów fizycznych w rolnictwie, która ma decydujący wpływ na jakość i ilość
uzyskiwanych plonów. Dynamika zasobów wody w glebie precyzuje kierunek i charakter
przebiegających w niej procesów rozpuszczania i wytrącania, adsorpcji i wymiany, utleniania
i redukcji, wietrzenia i wymywania, akumulacji masy i energii, które kształtują warunki
wzrostu, rozwoju systemu korzeniowego i plonowanie roślin (Walczak i Ostrowski 2004).
Analizując stan uwilgotnienia dla poszczególnych punktów pomiarowych, możemy
stwierdzić, że gleba pod zadrzewieniem (P1) miała wyższe wartości przez cały okres
wegetacyjny w porównaniu do pozostałych punktów pomiarowych (P2, P3, P4). Wszystkie
badane gleby wykazały wysoką wilgotność wiosną, a niższą jesienią. Latem wilgotność
badanych gleb była najniższa (Tab. 2).
Tabela 2. Właściwości fizykochemiczne badanych gleb
Punkt
Terminy
pHKCl
pomiarowy
wiosna
3,71
P1
lato
3,31
jesień
3,52
wiosna
4,68
P2
lato
4,27
jesień
4,56
wiosna
6,16
P3
lato
6,31
jesień
5,26
wiosna
6,26
P4
lato
6,08
jesień
5,61

Wilgotność
[% mas.]
25,32
11,6
10,89
12,76
5,63
4,16
11,47
2,85
8,96
11,13
3,09
8,76

Corg
42,2
43,8
48,3
21,3
31,8
22,9
9,9
10,5
9,1
8,9
9,5
9,7

g·kg-1

Nog
5,09
4,7
2,89
2,86
3,14
2,39
1,96
2,02
1,33
1,62
2,02
1,25
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Zawartość węgla organicznego (Corg) i azotu ogółem (Nog) w glebie pod zadrzewieniem
była wyraźnie większa niż w glebie pola z uprawą pszenżyta ozimego. W omawianych
punktach pomiarowych zawartość Corg i Nog zmniejszała się wzdłuż transektu pomiarowego
od (Corg 48,3 g·kg-1) i (Nog 5,09 g·kg-1) (P1) do (Corg 8,9 g·kg-1) (Nog 1,25 g·kg-1) (P4),
(Tab. 1). Zawartość azotu ogółem w glebie skorelowana jest z ilością węgla orgnicznego oraz
z masą obumarłych części roślin oraz mikroorganizmów glebowych (Kotowska i Włodarczyk
2005). Węgiel organiczny i azot ogółem są pierwiastkami warunkującymi prawidłowy rozwój
mikroorganizmów w glebie (Pociejowska i in. 2013).
W badanych glebach liczebność mikroorganizmów glebowych (bakterie, grzyby) jest
również powiązana z żyznością i produkcyjnością gleb. Tempo ich rozwoju podlega
w okresie wegetacyjnym określonym wahaniom okresowym, determinowanym dopływem
materii organicznej, odczynem gleb, a także czynnikami klimatycznymi (Furczak i Turska
2006).
Wyniki badań wskazują, ze ogólna liczba bakterii w analizowanym okresie
wegetacyjnym podlegała pewnym wahaniom. Najwyższą liczebność bakterii odnotowano
wiosną we wszystkich punktach pomiarowych, co wskazywałoby na zmianę warunków
klimatycznych po zimie. Natomiast najsłabszy ich rozwój zaobserwowano latem. Ich wzrost
nastąpił dopiero jesienią (Tab. 3). Gleby pod zadrzewieniem (P1) wykazały niższą liczbę
bakterii w stosunku do gleby z pszenżytem ozimym.
Tabela 3. Ogólna liczba bakterii (jtk 105·g-1s.m. gleby) z odchyleniem standardowym
Terminy
Punkt pomiarowy
wiosna
lato
P1
34,06±11,7
1,27±0,3
P2
27,59±6,9
22,45±7,1
P3
91,86±4,6
2,82±1,2
P4
65,41±8,1
4,25±2,8

jesień
54,15±4,5
29,03±6,9
36,19±28,2
22,42±0,6

Wahania sezonowe liczebności grzybów (Tab. 4) kształtowały się inaczej niż ogólna
liczba bakterii (Tab. 3). Najsilniejszy ich rozwój obserwowano latem w punkcie pomiarowym
(P2) na pograniczu zadrzewień oraz pola z pszenżytem ozimym (47,16±5,8 jtk 104·g-1s.m.
gleby) i jesienią (P4) na polu z pszenżytem ozimym (35,63±12,6 jtk 104·g-1s.m. gleby).
Tabela 4. Ogólna liczba grzybów (jtk 104·g-1s.m. gleby) z odchyleniem standardowym
Terminy
Punkt pomiarowy
wiosna
lato
P1
7,17±7,8
14,07±4,4
P2
18,83±5,4
47,16±5,8
P3
0,85±0,7
2,47±1,6
P4
6,33±5,8
0,35±0,6

jesień
0,00
3,62±3,8
1,6±1,3
35,63±12,6

Przeprowadzone badania wykazały, że aktywność dehydrogenaz w zależności od
terminu pobrania próbek glebowych była zróżnicowana.
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Tabela 5. Aktywność dehydrogenaz badanych gleb (mg TPF·g-1s.m.·24h-1) z odchyleniem standardowym
Terminy
Punkt pomiarowy
wiosna
lato
jesień
P1
0,17±0,1
0,28±0,1
0,79±0,3
P2
0,71±0,1
0,85±0,2
8,89±0,3
P3
7,42±2,9
30,23±10,4
18,76±0,4
P4
3,23±1,1
15,91±3,3
2,64±0,3

We wszystkich analizowanych glebach w wyznaczonych punktach pomiarowych
wykazano na ogół najwyższą aktywność dehydrogenaz w okresie letnim, po czym jej
obniżenie jesienią. W obrębie zadrzewień aktywność dehydrogenaz była istotnie niższa
w stosunku do pola z uprawą pszenżyta ozimego i wzrastała istotnie wraz z odległością od
pasa zadrzewień (Tab. 5).
Według Bielińskiej i in. (2008) klasyczna uprawa pola zmieniając, skład chemiczny,
zawartość materii organicznej, także warunki powietrzno – wodne w środowisku glebowym
oddziałuje zarówno na aktywność dehydrogenaz, jak i liczebność bakterii i grzybów.
Aby określić zależność pomiędzy badanymi zmiennymi, wykonano analizę korelacji
liniowej Pearsona. Większość współczynników korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi
były nieistotne i nie zostały zamieszczone w tabeli 6. Aktywność dehydrogenaz była dodatnio
skorelowana z odczynem gleb (r = 0,61 p<0,05), a ujemnie z wilgotnością (r = -0,56 p<0,05)
oraz zawartością węgla organicznego (r = -0,58 p<0,05) w analizowanych glebach z punktów
pomiarowych

zlokalizowanych

wzdłuż

transektu

pomiarowego.

Ponadto

istotne

współczynniki korelacji uzyskano pomiędzy wartościami pHKCl i Corg (r = -0,94) oraz Nog
(r = -0,80 p<0,05). Wysoki współczynnik korelacji uzyskano pomiędzy Corg i Nog (r = 0,85
p<0,05) (Tab. 6).
Tabela 6. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona dla zmiennych niezależnych
Zmienna
pHKCl
Wilgotność
Corg
Aktywność dehydrogenaz
0,61*
-0,56*
-0,58*
pHKCl
-0,94*
Corg
*
istotność na poziomie p<0,05

Nog
-0,80*
0,85*

5. Wnioski
1. Analizowane parametry mikrobiologiczne i chemiczne podlegały wahaniom okresowym.
Ogólna liczebność bakterii oraz grzybów była większa w glebie z uprawą pszenżyta
w stosunku do gleby pod zadrzewieniem.
2. Aktywność dehydrogenaz badanych gleb wzdłuż transektu pomiarowego wykazywała
wyraźną zmienność sezonową. Najwyższy poziom dehydrogenaz stwierdzono latem we
wszystkich punktach pomiarowych. Wyższa aktywność dehydrogenaz wystąpiła
w wierzchniej warstwie gleb płowych użytkowanych rolniczo spod pszenżyta ozimego.
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3. Szeroki zakres aktywności dehydrogenaz w glebach płowych pod zadrzewieniem
i sąsiadującym polem uprawnym wskazuje na przydatność tej grupy enzymów do oceny
zmian w środowisku glebowym. Możemy sugerować, że zabiegi agrotechniczne wpływają
na rozwój mikroorganizmów oraz poziom aktywności dehydrogenaz w glebach. Uzyskane
wyniki mogą być pomocne do monitorowania i oceny jakości i żyzności gleby.
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr DEC2017/01/X/ST10/01644
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
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Summary
Soil humus is a complex, amorphous compound composed of various organic and mineral-organic substances
accumulating in the soil or on its surface. In recent years, humus have been disappearing due to non-adjustment
of cultivation procedures to basic requirements. Therefore there are activities aimed at introducing treatments
that are aimed at supplementing its deficiency or improving its index in the soil. Such a procedure may be the
introduction into the soil of organic matter in the form of organic fertilizers of various origins: sewage sludge
and waste subjected to composting processes as well as pelleting grounds also in the form of composted product,
peat, brown coal, etc. The paper presents issues related to the use of the above materials as products improving
the condition and amount of humus in the soil.
Keywords: humus, organic fertilizers, compost, organic substance

Wpływ nawożenia na jakość próchnicy
Streszczenie
Próchnica glebowa jest złożonym, bezpostaciowym związkiem zbudowanym z różnych substancji organicznych
i mineralno-organicznych gromadzących się w glebie lub na jej powierzchni. W ciągu ostatnich lat dochodzi do
jej ubytku poprzez niedostosowanie zabiegów uprawowych do podstawowych wymagań. W związku z tym dąży
się do wprowadzania zabiegów, które mają na celu uzupełnienie jej niedoboru lub poprawienie jej wskaźnika
w glebie. Takim postępowaniem może być wprowadzenie do gleby substancji organicznej w postaci nawozów
organicznych różnego pochodzenia: osady ściekowe i odpady poddane procesom kompostowania, jak również
podłoża popieczarkowe również w postacie przekompostowanego produktu, torf, węgiel brunatny itp. W pracy
przedstawione zostały zagadnienia związane z wykorzystaniem powyższych materiałów, jako produktów
poprawiających stan i ilość próchnicy w glebie.
Słowa kluczowe: próchnica, nawozy organiczne, kompost, substancja organiczna

1. Introduction
The basic and one of the most important components of the solid phase of soil is humus,
the quantity and quality of which is an important indicator of soil fertility. Its share in the soil
regulates all processes and parameters occurring in it, as well as determines the properties of
the soil environment, such as: air and water relations, temperature, structure, sorption
properties, biological activity, buffer properties, solubility and migration of various
components. Humus is formed in the process of humification, as a result of which new
products are created that complement the organic resources of compounds formed in the
mineralization process (Bednarek et al. 2005, Gonet 2007). The effectiveness of the formation
of humus compounds depends mainly on the type of substrate and is expressed through the
so-called humification index (HI) (Guimaraes et al. 2017). According to literature data
(Mazur 1995, Palanga 2009), the highest positive HI was found for lupins and serradels
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grown for green manure: 40% and manure: 35%; for cereal straw: 20-25%, for leftovers from
maize: 15%, while for crop residues from root crops only: 8%. Caries participates in the
circulation of elements between the soil environment and the atmosphere and plants, inhibits
the development of some pathogens or provides valuable nutrients. Its presence influences the
stimulation of potential soil fertility, thanks to which it positively influences the growth and
development of plants. Humus is an amorphous organic substance with a dark color that
occurs in the soil and arises from the decomposition of dead plant and animal residues.
It accounts for 70-80% of the total soil organic matter (Bednarek 2005). The broader humus
is the organic matter of the soil, which in addition to caries in its composition includes all
other organic soil components, such as: organic fertilizers, post-harvest and animal residues
and products of the life activity of soil organisms. The chemical structure of caries is
complicated and has not been fully understood yet, although it is known that its basic
components are stable polyphenol compounds, quinones and others. From the fertilizer's point
of view, the content of calcium, magnesium, iron, micronutrients as well as some organic
compounds, such as proteins, carbohydrates, enzymes or vitamins, is also very important. In
research laboratories different carious compounds are distinguished, i.e. organic substances of
various color, from yellow to black, which include macromolecular, amorphous humic acids
(fulvic, humic, humin, bitumen) isolated according to their solubility in acids and bases. They
differ in molecular weight, number of functional groups, degree of polymerization, solubility
and many other parameters. The purpose of the work was to present issues related to the use
of fertilizers made of wastes of various origins that improve the condition and amount of
humus in the soil.
2. Discussion
Over the past dozen or so years, farms have been moving away from farming and mixed
farming in large numbers, for the benefit of the development of farms focused on crop
production. As a result, the cattle, sheep and horse population is reduced, which reduces the
production of natural fertilizers. On the other hand, there is a very clear increase in the prices
of mineral fertilizers on the market. What is more, the liming of arable fields was neglected,
which contributed to acidification of over 50% of the acreage of arable lands (GUS 2008).
There were also changes in the structure of crops in favor of cereals and industrial plants.
Such actions in a further consequence may lead to serious disturbance of the balance of
organic matter and nutrients in soils forming humus. In cultivated soils there are constant
changes in their properties under the influence of agrotechnical measures. Fertilizing is the
most important in their comprehensive action. The use of organic fertilizers increases the
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amount of humus in the soil, which is essential in the proper nutrition of plants. Important
functions of the organic substance in the soil include additionally regulation of water-air,
sorption, reduction and oxidation, heat and sometimes the possibility of improving biological
activity, which is often not appreciated (Fotyma and Mercik 1995). With fertilizers, a certain
amount of nutrients for plants is introduced into the soil, and with organic fertilizers an
additional organic substance is added (Mazur 1995, Suwara 1999). The economy of nutrients
in the soil - plant system depends to a large extent on the physical and physicochemical
properties of the soil formed as a result of fertilization. Fertilization, especially organic,
affects the content of humus. The physical properties of the soil are thus changed, including
density and water capacity. Taking into account the situation of loss of organic matter,
multidirectional research has begun on acquiring new, cheap and environmentally safe
sources of organic matter and nutrients for plants. Such organic fertilizers may be used, the
use of which has a specific effect on the quality and quantity of humus in the soil, which is
essential in the proper nutrition of plants. Along with organic fertilizers to the soil, there are
numerous changes that may contribute not only to maintaining the balance of organic matter,
but also may lead to its violation. The direction in which these processes will occur depends
mainly on the intensification of mineralization processes of organic carbon interconnections,
which are conditioned by the quantitative content of compounds that are easily decomposed,
as well as the C: N ratio (Dziamski 2003).
According to many authors (Baran et al. 1993, Czekała 2004, Wołoszyk et al. 2005,
Jakubus2006, Jasiewicz et al. 2007) for fertilizing purposes, as organic fertilizers, municipal
sewage sludge rich in organic matter and some macro and micronutrients. The use of organic
matter, e.g. in the form of sewage sludge, in soils can, however, lead to an uncontrolled
increase in the solubility of heavy metals as a result of the complexing action of low
molecular organic matter (Park et al 2011, Wu et al. 2003) or as a result of modification of the
reaction. They may also contain pathogenic microorganisms, parasites and their living eggs.
For this reason, municipal sewage sludge must be subjected to stabilization and hygienization
processes prior to entering the soils, in accordance with the legislation in force. One of the
solutions enabling the achievement of the appropriate material from sewage sludge is their
composting. Research carried out so far by numerous authors indicates that compost sludge
can be produced from municipal sewage sludge (Urbaniak 1997, Baran andTurski 1999,
Ciećko et al. 2001, Siuta, Wasiak 2001, Jędrczak 2007), which in terms of chemical
composition correspond to the standards contained in Regulation of the Minister of
Agriculture and Rural Development (Journal of Laws 08.119.765).
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Organic substances used in agricultural crops also include peat and lignite, containing
specific amounts of nutrients from the group of macro- (calcium, phosphorus, potassium,
nitrogen, magnesium and sulfur) and micronutrients (copper, zinc, iron, manganese,
molybdenum, cobalt) and boron). However, they are not available to plants without the
introduction of special chemical treatments (Maciejewska 1998, Hoffmann and Hoffmann
2007), due to the difficult absorption of minerals, which includes various types of processes
occurring between the roots and the solid, liquid and gas phases of the soil. The
bioavailability can be determined by the direct method by measuring the amount of the
ingredient absorbed by the root or indirect method by the amount of the component extracted
from the soil by chemical methods using appropriately selected extraction solutions (Fotyma
and Mercik 1995).
Various composts can be included in unconventional organic fertilizers (Baran and
Martyn 1996, Cheng et al. 2007, Lekman et al. 1997). Both in Poland and in the world for
many years, a new biotechnology of production of high-value organic fertilizer called
vermicompost has been used. It is created in the process of composting of organic and
industrial waste with the help of concentrated populations of earthworms of the species
EiseniafetidaSav., known as the Californian (Kalembasa 1998). Research on the production
and evaluation of the fertilizer value of vermicomposts shows that this fertilizer obtained from
sewage sludge or manure contains a significant amount of humic compounds and nutrients for
plants (Wiśniewska and Kalembasa 2008). The use of vermicompost in agriculture allows to
achieve many benefits primarily due to the gradual release of nutrients, which are a valuable
source of food for plants, improve physical chemical and biological properties. In addition,
they improve the soil structure and increase microbial activity (Dominguez 2004, Hidalgi et
al. 2006). On the basis of research carried out by Sławiński and Songin (1998), the use of
vermicompost in agriculture may have an inhibitory effect on the emergence of various weeds
during the cultivation of spring barley.
Another waste organic fertilizer, recently formed in large quantities, is the spent
substrate after the production of mushrooms. Such waste after use and rejection outside the
mushroom-growing cellar should be composted and then used for soil reclamation and
fertilization of crop plants (Kalembasa and Wiśniewska 2009). According to Szudyga and
Maszkiewicz (1987), properly prepared post-poultry compost does not contain pests,
pathogenic fungi and weed seeds, and in terms of physical and biological features it is similar
to humus and is a valuable organic fertilizer. On the basis of research carried out by
Kalembasa and Wiśniewska (2008, 2009), it was proved that the fertilizer obtained from
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composted soil after cultivation of mushrooms was characterized by high suitability in the
cultivation of Loliummultiflorum. The results obtained by the authors indicate that the effects
of fertilizing with poppy seed compost are similar to manure fertilization.
Agricultural application is also found in the "Dano" compost produced from municipal
waste using the "Dano" method (Lekman et al. 1997, Stępień et al. 2006). The technology of
its production consists in the initial, biothermal treatment in a special chamber called
biostabilizer, and then "maturing" the mass in piles on the open surface for about 3 months
(Rosik - Dulewska 2002). Research carried out by Jankowski and Ciepiela (1995) and
Jankowski (1997) shows that the compost "Dano" produced from urban waste originating
from Warsaw is a valuable organic fertilizer that is suitable for fertilizing meadows.
3. Conclusions
The organic material introduced into the soil, which undergoes mineralization and
humification processes, exerts a definite influence on the quantity and quality of humus in the
soil. Transformations occurring due to the supply of external organic source to the soil affect
the balance of organic matter or its violation, depending on the severity of mineralization
processes of organic carbon compounds, which largely depends on the C: N ratio and the
quantitative share of easily decomposable compounds. In recent times, a significant reduction
in the amount of humus in soils has been noticed, and therefore it is aimed at improving its
condition and preventing its loss. Therefore, organic fertilization is applied, which aims to
improve and supplement the humus condition in the soil. According to numerous studies
conducted in connection with the existing problem of cavity decay in soils, it is stated that the
supply of organic substances from the outside influences the increase in the share of humus.
Among the products used for this purpose, post-harvest residues, composts from waste and
sewage sludge are used, which should be subjected to homogenisation processes during
composting and be free of any pathogens. In addition, biochar, peat, and municipal waste are
transformed in the composting process using appropriate technology. Through such actions,
favorable changes in the physical and chemical properties of soils are obtained, which in turn
translates into an increase in their fertility.
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Summary
Soil organic matter accumulates all substances from living organisms that are found in the soil or getting to
it and undergoing decomposition processes. Organic matter determines the physical, chemical and biological
functions of the soil, influencing the formation of its fertility, sorption properties, soil water capacity or
resistance to degradation. Soils rich in organic matter are characterized by significantly better stabilization of its
structure, resistance to compaction and resistance to water and wind erosion. What is more, it is a warehouse of
atmospheric carbon dioxide or it may be its source depending on the plant cover, water relations and its use. The
paper presents issues related to the participation and function of organic matter in soil and has been presented the
problem of its disappearance on soils mainly used for agriculture.
Keywords: soil organic matter, organic substance

Materia organiczna w glebie i jej rola
Streszczenie
Glebowa materia organiczna gromadzi w sobie wszystkie substancje pochodzące od żywych organizmów
występujących w glebie lub do niej trafiających i ulegających procesom rozkładu. Decyduje o funkcjach
fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby wpływając na kształtowanie jej żyzności, właściwości
sorpcyjnych, pojemności wodnej gleby czy odporności na degradację. Gleby zasobne w materię organiczną
charakteryzują się zdecydowanie lepszą stabilizacją jej struktury, odpornością na zagęszczenie i opornością na
erozję wodną i wietrzną. Co więcej stanowi magazyn atmosferycznego dwutlenku węgla lub może stanowić jego
źródło w zależności od pokrywy roślinnej, stosunków wodnych a także jej użytkowania. W pracy przedstawione
zostały zagadnienia związane z udziałem i funkcją materii organicznej w glebie a także został przedstawiony
problem jej zaniku na glebach użytkowanych przede wszystkim rolniczo.
Słowa kluczowe: materia organiczna w glebie, substancja organiczna.

1. Introduction
Organic matter is one of the basic soil components. It includes dead plant and animal
remains as well as products of their decomposition and secondary synthesis of humus
compounds. Its main sources in the soil are dead plant parts (fallen during vegetation), postharvest residues and roots of higher plants, dead macro and mesofauna bodies (dead soil
microorganisms), natural and green fertilizers and arable lands. Organic matter in the soil
undergoes constant changes, the nature and severity of which depends on the vegetation, the
activity of microorganisms and soil animals, climatic conditions and all physicochemical
properties of the soil.
Qualitative and quantitative distribution of organic matter in individual soil profile
layers may to a certain extent indicate the intensity of soil and soil processes. Therefore, in
recent years research on the content and properties of organic matter at particular genetic
levels of the soil profile have been of increasing interest.For many decades this issue has
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aroused the interest of many scientists. These studies include the works of such authors as
Scheffer (1960), Schnitzer and Skinner (1963), Boratyński and Wilk (1964), Kowaliński and
Bogda (1966), Turski (1966), Drozd and Kowaliński (1965) and many others that are aimed at
solving problems related to the processes of formation and transformation of organic
compounds under various bio-ecological conditions. Research shows that the organic part of
the soil includes various substances originating from decaying plant and animal residues or
constituting products of transformation of microorganisms or products of secondary synthesis
in the form of a bacterial plasma.
2. Discussion
Organic matter is an important element of soil, especially because it affects its physical,
chemical and biological properties. Numerous studies on organic matter have been conducted
since the end of the 18th century. At the beginning of the 19th century, Thaer developed the
theory of humus nutrition of plants, based on the facts of better yielding on soils rich in
humus (Andrzejewski 1993). At present, according to Gonet (2007), studies focusing on
organic matter should focus primarily on the role and dynamics of individual organic matter
and edaphon fractions, their impact on soil properties and the standardization of methods for
their determination.
The presence of organic matter is the most characteristic feature of soils, which
determines their properties, and what is more, it distinguishes them from other inanimate
elements of nature, such as rocks or weathering. It gives the soil levels (both surface and
deeper) a characteristic and recognizable color (from gray to black) and determines many
important physical, chemical and biological properties of soils (Andrzejewski 1993,
Dziadowiec 1993). In addition, the most important functions of organic matter in the
environment include:


participation in soil formation and shaping their properties;



participation in the biological cycle of elements;



provision of nutrients to higher plants;



energy and coal supply to microorganisms and soil fauna;



participation in ion exchange processes;



effects on the solubility and migration of elements;



affecting the growth and development of plants;



protective effect in relation to many biologically active substances;



binding of pesticides and other organic compounds of anthropogenic origin;
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inhibiting the development of some plant pathogens
Soil humus can be formed from various components that get into the soil, both naturally

and as a result of human activity. The main sources of organic matter include:


plant residues in the form of plant precipitation in forest soils and postharvest residues
in arable soils);



bio-waste (natural fertilizers, e.g. manure, slurry);



external organic matter, among others sewage sludge and compost.
In natural soils, for example in forest ecosystems, as a result of prolonged primary plant

succession, organic matter accumulates. The accumulation of caries occurs when there is
a positive balance, i.e. when more organic matter gets into the soil within a certain time
interval than it will be able to mineralize at that time. At the moment when the amount of
material delivered to the soil is balanced with the amount of mineralized material at the same
time, it comes to the situation where the ecosystem reaches maximum resources. In the state
of ecological balance, the humus resources reach the maximum level, characteristic for
a given type of soil.
Research focused on understanding the diverse composition of organic matter of soil led
to the separation of groups (fractions) of compounds with similar properties (Bednarek et al.
2005, Tan 2005). In the scientific literature you can find numerous divisions due to the
construction, physicochemical properties, origin and durability of organic matter. The
composition of soil organic matter is very diverse. It consists of plant and animal remains that
are in various stages of transformation (mineralization and humification) and organic
productsof life activity of soil organisms (Prusinkiewicz 1999, Bednarek et al. 2005).
Organics in the soil can be divided as follows:


organic soil - the sum of dead organic (mainly vegetable) components found in soil,
from fresh, undeveloped plant and animal residues to amorphous degradation and
resynthesis products (Buckman and Brady 1971). An organic substance which is
distinguished by the so-called forms and types of caries;



living organisms (edaphon) - they are generally not included in the organic matter of
soil, although in edible layers edaphon (mainly microorganisms and underground parts
of plants) constitutes 10-15% of the total dead mass and living matter of organic soil.



organic remains - plant and animal remains, both fresh and showing different degrees
of decomposition.
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humic substances - dark colored, amorphous substances that are products of
decomposition of organic residues and compounds resulting from resynthesis caused
by microorganisms in the soil. They are divided into specific and non-specific humic
substances.



non-specifichumic substances - which include compounds with a well-recognized
structure, classified into various structural groups in organic chemistry. They
constitute 10-15% of humus substances. These include, among others: carbohydrates,
lipids, amino acids, lignin, tannins (Bednarek et al. 2005)



specifichumic substances - high molecular weight compounds with little recognizable
structure that can be extracted with alkali solution. These substances constitute
25-90% of humus substances.

Picture 1. Division of organic substances found in soil (http://karnet.up.wroc.pl/~weber)

The occurrence of organic matter in soils and its content is strictly correlated with many
habitat factors such as: climate, terrain, parent rock, soil type, vegetation cover and
anthropogenic factors. It is believed that the climatic conditions have the greatest influence on
the content of organic matter from natural factors. As you move from colder to warmer
climates, the content of organic matter in comparable soils decreases. The reason for this is an
increase in the rate of mineralization with increasing temperature. In turn, the increase in
humidity favors the accumulation of organic matter, which results from the higher
microbiological activity leading to the humification of soil material. Organic matter can
accumulate in various parts of the soil, in surface levels and in subsurface levels. In forest
soils organic matter is found mainly in surface organic levels (O) and in humus levels (A). In
undeveloped forest soils, its highest content is observed in organic levels, where it reaches
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several dozen percent. In the ceiling parts of humus horizons, the organic matter content
reaches only a few percent and gradually decreases as the depth increases. The surface
decomposition of organic matter looks different in arable soils, where due to the reduction or
even complete inhibition of the annual inflow of plant debris to the soil surface, the organic
level is often not produced, and humus can occur mainly in artificially deepened plowed
humus horizons with a thickness of up to 20 -30 cm. Due to the small supply of organic
material in the form of fertilizers, the content of humus in arable soils is usually lower in
comparison with the previously discussed forest soils.
As regards the content of humus in soils used as meadows or pastures, which are usually
moist soils, accumulation of relatively large amounts of organic matter may occur (from
several to several percent). This condition is ensured by a fairly high humidity and the
development of lush grass vegetation. However, such soils are often drained, which leads to
a lowering of the groundwater level and acceleration of the mineralization of organic matter
and a slow decline in its content. The highest content of organic matter, reaching up to several
dozen percent in the whole soil profile, is characterized by organic soils (e.g. peat). They
usually occupy small areas, and their presence depends on the high level of groundwater,
conducive to the accumulation of humus and limiting its mineralization. The growing pressure
of a man striving to acquire new areas for agricultural production results in lowering the level
of groundwater. In this situation, the process of mineralization of organic matter intensifies
and, as a result, the content of it suddenly decreases. It is worth mentioning that in 2001, the
European Commission based on the 6th Environmental Action Program of the European
Union developed a document entitled "Towards a Thematic Strategy of Soil Protection",
which lists eight basic threats leading to soil degradation (COM (2002) 179). One of such
issues is the reduction of organic matter in soils. It is generally assumed that the takeover of
natural soils in agricultural use, usually taking place through cutting or forest fire, causes
a drastic reduction in the organic matter content in the soil. This is related to the intensive
mineralization of organic matter due to the use of agrotechnical procedures (mainly plowing),
with a small inflow of fresh organic matter in the form of post-harvest residues. The main part
of the produced biomass is taken from the ecosystem in the form of a utility crop. Changing
the way of using from natural (forest or meadow) to agricultural (arable) causes a significant
reduction in organic carbon content by 30-60%, already after the first few years (Gonet 2007).
Lowering the organic matter content in soils leads to a decrease in their fertility (Kusińska
1999). According to Eswaran et al. (1993), the loss of caries should be considered not only as
part of the assessment of soil fertility, applied cultivation systems and cultivation technology,
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but also from the point of view of the protection of the entire natural environment. Organic
fertilization can affect both the quantity and properties of humus compounds (Pondel et al.
1985, Skłodowski 1994). With this method of fertilization, manure is most commonly used,
which is considered a universal and easily available (up to a point) organic manure. Growing
fields in cereal monocultures and limiting animal production resulted in its shortage. In the
case of lack or difficulty with access to manure, it can be replaced with an organic substance
being a by-product of the farm, e.g. straw, beet leaves, intercrops intended for plowing. It is
also possible to introduce organic matter from other sources into the soil, including organic
waste (Maciejewska 1993). Although organic fertilizers have been tested for a very long time,
there are still significant gaps in knowledge about their impact on soil properties. This is
mainly due to the emergence of new techniques (e.g. instrumentation for testing organic
compounds or advanced methods of molecular biology), which allow for more detailed
analyzes. What's more, there is an increasing number of new organic materials on the market,
the use of which also involves certain problems, e.g. post-fermentation waste. Most authors
believe that organic fertilizers cause an increase in the content of humus in the soil, while
others are of the opinion that they only help to maintain the content of humus at a certain
level. As an additive that can be used to make up for the lack of organic matter in the soil,
there may be, among others: lignite, organic-mineral fertilizers from lignite, peat, compost
(Kwiatkowska et al. 2005). In order to achieve maximum soil quality, organic fertilizers used
in agriculture are usually applied soil, while the negative impact on soil microorganisms,
through their application, is ignored (Bunemann et al. 2006). In this case, and based on such
solutions, it is not possible to talk about sustainable agricultural practice due to the fact that
soil organisms are an essential element of many processes occurring in soil, and additionally
are essential for both agriculture and ecological functions of the soil, which include:
circulation of nutrients or the formation of a proper soil structure, which significantly affects
water infiltration, gas exchange with the atmosphere or bioavailability of pollutants.
Maintaining resources of organic matter is an important aspect not only referring to the
soil production function, but also due to the role of soil in sequestration (capture) of CO2 from
the atmosphere, contributing to the reduction of the greenhouse effect. Intensification of
agriculture affects the structure of soil, increases its aeration and causes accelerated
mineralization of humus, which affects the release of large amounts of CO2 into the
atmosphere, and this situation according to Bieńkowski and Jankowiak (2006) has
a significant share in the overall CO2 balance of all sectors of the economy.
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Intensive plant production combined with the simplification of crop rotation and the
dominance of cereal crops can lead to a reduction in the amount of post-harvest residues that
are involved in the caries cycle. As a last resort, it can lead to a decline in organic matter in
the soil. In recent years, European farms have developed non-breeding farms, which
specialize only in crop production, and therefore do not carry out animal production, which
limits the inflow of natural fertilizers, which are the best source of soil organic matter.
3. Conclusions
The content of organic matter in soils is a very important indicator of the assessment of
their quality. The soil's ability to form crumbly structure, sorption (retention of constituents in
soil), the rate of soil heating, water retention, and soil biological activity depend on its
quantity in the soil and on the rate of transformation in humus. In addition, organic matter is
a source of nutrients for plants. The high content of organic matter and the resulting humus is
a factor stabilizing the soil structure, reduces its susceptibility to compaction and degradation
as a result of water and wind erosion. The composition of organic matter varies depending on
the type of substrates that make it. The preservation of the soil humus resources is important
not only due to the maintenance of soil production functions, but also from the point of view
of the role of soils in sequestration (binding) of carbon dioxide from the atmosphere,
contributing to the reduction of the greenhouse effect. Intensive use of soils in monocultures
destroys the structure of soils, leads to excessive habitat aeration and mineralization of humus
and release of large amounts of carbon dioxide into the atmosphere. Emission of CO2 from
soils is an important item in the total balance of its emissions from various sectors of the
economy.
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Streszczenie
W Polsce warunki klimatyczne sprzyjają uprawie żurawiny wielkoowocowej, a rosnąca popularność jej owoców
sprawia, że stopniowo wzrasta liczba plantacji mimo wysokich kosztów ich założenia. Zbiór owoców żurawiny
został całkowicie zmechanizowany, zarówno w technologii uprawy na sucho, jak i na mokro. Zbiór na mokro
można wykonywać w każdych warunkach atmosferycznych, jest znacznie dokładniejszy, koszty pracy są
mniejsze ze względu na wyższą wydajność, a owoce żurawiny są mniej uszkodzone.
Słowa kluczowe: żurawina, uprawa, zbiór na mokro, zbiór na sucho

Modern technologies of cranberry cultivation in Poland
Summary
In Poland, climatic conditions favor large cranberry cultivation, and the growing popularity of its fruit causes
that the number of plantations is gradually increasing despite the high costs of their establishment. Cranberry
fruit harvest has been completely mechanized in both dry and wet cultivation technology. Wet harvesting can be
performed in all weather conditions, it is much more accurate, labor costs are lower due to higher productivity,
and cranberry fruits are less damaged.
Key words: cranberry, cultivation, wet harvesting, dry harvesting

1. Wstęp
Żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon Aiton) to wieloletnia, zimozielona
krzewinka z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Jej siedliskiem są tereny podmokłe, wilgotne
lasy i torfowiska, obszary z piaszczystym podłożem oraz dużą ilością świeżej wody Ameryki
Północnej. Owoce żurawiny były wykorzystywane przez rdzennych mieszkańców Ameryki
m. in., do konserwacji ryb i mięsa, oraz do opatrywania i leczenia ran. Została udomowiona
na początku XIX w. na wybrzeżu Cape Cod w stanie Massachusetts. W skali przemysłowej
jest uprawiana w USA (Wisconsin, New Jersey, Massachusetts, Oregon i Waszyngton),
w kilku prowincjach Kanady, w Chile i w Europie (m.in. Wielka Brytania, Holandia) (Eck
1990, Caruso i in. 1997, CMC 2009, Dubiniec 2015, Polashock i in. 2014).
Ze względu na kwaśny i cierpki smak owoce żurawiny nie nadają się do bezpośredniego
spożycia, ale są ważnym surowcem w przetwórstwie. Są one bogatym źródłem witamin
(A, C, B1, B2, B6, E, luteina i β-karoten), minerałów (sód, potas, magnez, jod, fosfor, wapń,
żelazo, miedź, kobalt, cynk, molibden, mangan, glin i srebro), błonnika, cukrów (glukoza,
fruktoza, sacharoza) oraz kwasów organicznych (cytrynowy, benzoesowy i chinowy).
Najcenniejszą grupę związków bioaktywnych owoców żurawiny, stanowią flawonoidy, takie
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jak antocyjany, flawan-3-ole, flawonole i kwasy fenolowe (Borowska i in. 2009, McKay
i Blumberg 2007, Vattem i in. 2005). Owoce żurawiny i jej produkty wykazują właściwości
przeciwgrzybicze,

przeciwbakteryjne,

przeciwgorączkowe oraz

przeciwnowotworowe,

detoksykacyjne, zapobiegają anemii, chorobom reumatycznym, sercowo-naczyniowm
i anginie, poprawiają funkcjonowanie jelit, żołądka i trzustki (Hołderna-Kędzia 2006,
Kozłowski i in. 2007, Rodowski 2001). Także liście żurawiny są źródłem przeciwutleniaczy,
głównie flawonoidów i flawan-3-oli, przez co znajdują zastosowanie w produkcji żywności
funkcjonalnej (Oszmiański i in. 2016).
Spożycie żurawiny w Polsce jest niewielkie, co wynika z braku plantacji towarowych.
W naszym kraju są odpowiednie warunki do uprawy tej rośliny, jednocześnie
zapotrzebowanie zarówno na owoce świeże, jak i produkty przetworzone w Europie wzrasta.
Wysokie koszty założenia towarowej plantacji żurawiny wynikają przede wszystkim z dużego
zapotrzebowania na wodę w trakcie uprawy, co wymaga uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (Karczmarczyk i Zbieć 1998, Dubiniec 2015).
W Katedrze Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
prowadzona jest m.in. ocena jakości i przydatności przetwórczej owoców żurawiny
uprawianej na nowej plantacji w województwie podkarpackim.
2. Charakterystyka odmian żurawiny
Najpopularniejsze odmiany pod uprawę towarową to Stevens, Ben Lear, Pilgrim, Early
Black, Howes, McFarlin, Bergman (Werner i Andrzejewska 2006). Stevens to odmiana
średnio późna charakteryzująca się dużą plennością, bardzo odporna na szkodniki i choroby
oraz niskie temperatury. Owoce tej odmiany są duże, posiadają twardy miąższ i bardzo dobrze
się przechowują. Ben Lear jest odmianą wczesną dość, plenną. Owoce intensywnie się
wybarwiają do koloru brunatnoczerwonego i mają umiarkowanie zwarty miąższ. Plenną
i silnie rosnącą odmianą jest również Pilgrim. Jej owoce dojrzewają pod koniec października.
Mają ciemnoczerwone wybarwienie i zwarty miąższ. Bardzo dobrze się przechowują i są
cennym surowcem w przetwórstwie ze względu na kulisty kształt i bardzo duże rozmiary.
Early Black jest jedną z najwcześniej dojrzewających odmian (początek września). Owoce
wybarwiają się na kolor od czerwonego po czarny. Zwykle są przeznaczane na przetwory:
konfitury, dżemy i galaretki ze względu na sporą zawartość pektyn. Późną odmianą (zbiór
w październiku), odporną na niskie temperatury jest Howes. Owoce jej są twarde, ale mają
delikatny miąższ.
W Polsce są dostępne starsze odmiany amerykańskie jak również najnowsze (tab. 1).
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Tabela 1. Ocena wybranych odmian żurawiny dostępnych w Polsce pod kątem możliwości uprawowych
(Kruczyńska i in. 2014)
Owoce
Termin
Odmiana
Wzrost
Plenność
Odcień
dojrzewania
Wielkość
Kształt
czerwonej barwy
Ben Lear
śr. silny
wczesny
śr. duże
kulisty
śr. ciemny
duża
Bergman
śr. silny
średni
średnia
gruszkowaty
śr. ciemny
duża
Black Veil
b. silny
b. wczesny
średnia
kulisty
b. ciemny
duża
Early Black
śr. silny
b. wczesny
śr. duże
kulisty
b. ciemny
średnia
Franklin
śr. silny
wczesny
śr. duże
kulisty
b. ciemny
duża
McFarlin
średni
średni
duże
gruszkowaty
ciemny
średnia
Pilgrim
silny
późny
duże
owalny
ciemny
duża
Stevens
śr. silny
śr. późny
duże
owalny
ciemny
duża
Wilcox
silny
b. wczesny
śr. duże
owalny
b. ciemny
średnia

2. Konstrukcja kwater na plantacji żurawiny
Stanowisko pod plantację żurawiny powinno znajdować się na terenie równinnym, na
zmeliorowanej glebie torfowej o niskim pH (3,2-4,5), ale przy odpowiednim nawożeniu
i nawodnieniu pod plantację można wykorzystać gleby mineralne. Ze względu na
konieczność okresowego zalewania kwater i nawadniania duże ułatwienie stanowi blisko
zlokalizowany naturalny lub sztuczny zbiornik wodny lub ciek wodny. Ważne jest również
duże nasłonecznienie (zacieniona żurawina produkuje wyłącznie pędy wegetatywne, które nie
owocują) (Averill i in. 2008, Dubiniec 2015, Roper i Vorsa 1997, Strik 2002).
Kluczowym elementem plantacji żurawiny jest sprawny system nawadniający służący
do utrzymania odpowiedniej wilgotności podłoża, a także do szybkiego i równomiernego
rozprowadzania wody wewnątrz kwater w trakcie zalewania oraz groble pozwalające
utrzymać

wodę

w

trakcie

zalewania

(Hanson

i

Stein

1999,

De

Moranville

i Sandler 2000, Strik 2002). Groble powinny być na tyle szerokie, aby umożliwić korzystanie
z samochodów i innych maszyn. Technologia ta umożliwia zmechanizowanie zbioru
owoców, usuwania liści (higiena kwater), zwalczania szkodników, a także ochronę przed
przymrozkami. Nie można stosować wody z dużą zawartością wapnia i magnezu, gdyż
zwiększa ona pH podłoża, a tym samym może zmniejszyć produktywność plantacji (Sandler
i De Moranville 2008, Dubiniec 2015, Hanson i Stein 1999, Strik 2002).
Dostosowanie istniejących warunków hydrologicznych pod uprawę żurawiny może
wymagać zmiany poziomu zwierciadła wody na danym obszarze oraz wymuszenia
pożądanych warunków związanych z przepuszczalnością gruntu, strukturą gleby oraz
zawartością węgla organicznego w podłożu. W tym celu warstwy słabo przepuszczalne
podłoża ograniczające odpływ wody zostają naniesione w taki sposób by zwierciadło wody na
plantacji znajdowało się powyżej poziomu naturalnego zwierciadła wód gruntowych na
danym obszarze. Warstwę organiczną umieszcza się powyżej warstwy nieprzepuszczalnej
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(ograniczającej). Jej wierzch pokrywa się piaskiem stanowiącym podłoże bezpośrednio pod
nasadzenia roślin (Averill i in.2008, Sandler i DeMoranville 2008).
Organiczna warstwa jest umieszczona powyżej warstwy nieprzepuszczalnej i jej
miąższość musi być grubsza niż 30 cm. Powinna ona zawierać, co najmniej 5% węgla
organicznego (8,5% materii organicznej). Pozwala ona ograniczać ilość i migrację
stosowanych nawozów i środków ochrony roślin na kwaterach oraz ułatwia cyrkulację wody
w obrębie wzniesionego zwierciadła wody. Buduje się ją z torfu lub murszu (z zawartością
20% węgla organicznego). Możliwe jest wprowadzenie podłoża niskoorganicznego
z materiałem organicznym w postaci humusu (torf, mursz, osady po odnawianiu kwater,
kompost, rozkładające się drewno, itp.).
Resztki organiczne wraz z materiałem ściągniętym z powierzchni kwater, np. po
wykoszeniu plantacji podczas odnawiania uprawy, mogą być poddane kompostowaniu
i ponownie wykorzystane jako organiczne wkładki podczas zakładania nowych kwater.
Wierzchnia warstwa z piasku to podłoże, w którym sadzi się rośliny. Strefa korzeniowa
powinna składać się z przynajmniej 15 cm gruboziarnistego piasku (ponad 70% frakcji
0,5-2 mm), co zapewni odpowiedni drenaż i napowietrzanie. Nowoczesne technologie uprawy
żurawiny wielkoowocowej dopuszczają możliwość zakładania plantacji na podłożu
piaszczystym z pominięciem warstwy organicznej, o ile zostaną zapewnione optymalne
warunki wodne (Averill i in. 2008).
3. Pielęgnacja i prowadzenie plantacji w ciągu roku
Wiosną (II połowa kwietnia i maj) system zraszający musi pracować do momentu
wzrostu temperatury powyżej 1°C w celu ochrony pąków kwiatowych przed uszkodzeniami
przez niską temperaturę (Averil i in. 2008, Sandler i DeMoranville 2008).
Od końca marca do połowy czerwca stosowane są środki chwastobójcze. Zwykle są one
rozprowadzane za pomocą opryskiwaczy lub systemem zraszającym (chemigacja). Krótkie
(24-48 godz.) zalewy kwater można prowadzić w połowie maja w celu kontroli
i zwalczania szkodników, co zmniejsza użycie środków chemicznych. Insektycydy
i fungicydy stosuje się zwykle w okresie od maja do sierpnia (Oudemans i in. 2002, Sandler
i De Moranville 2008).
Żurawina nie wymaga intensywnego nawożenia. Około 95% zapotrzebowania na azot
jest pokrywane z procesu rozkładu materii organicznej w glebie (Davenport 1993). Nadmiar
azotu może powodować zbyt intensywne wyrastanie pędów wegetatywnych, sprzyjać
rozwojowi chwastów, obniżać jakość owoców, a nawet powodować zamieranie roślin (Eck
1990). Niedobór azotu uzupełnia się zwykle siarczanem amonowym, który nie podnosi pH
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gleby. Poziom nawożenia azotowego jest uzależniony od wieku plantacji. W pierwszych
latach ilość dostarczanego azotu powinna być nawet o 30% większa niż w przypadku
plantacji owocujących. Dawka azotu nie powina być wyższy niż 40 kg ha-1. Zaleca się
stosunek N:P:K – 1:2:2. Oceny konieczności i ilości nawożenia dokonuje sie na podstawie
długości nowych pędów: im krótsze tym plantacja wymaga większej dawki. Konieczne jest
nawożenie fosforem ze względu na jego utrudniony pobór w trakcie wegetacji, Zawartość
fosforu na plantacjach ma charakter sezonowy i najwyższa jest w trakcie zbiorów i zimą
z powodu zmniejszonej oksydacji gleb podczas zalewu kwater (Myers i Leake 1996, Sandler
i DeMoranville 2008, Howes i Teal 1995). Nadmiar nawozów fosforo-potasowych oddziałuje
negatywnie na mikoryzę i niszczy system korzeniowy roślin. Nawozy fosforowe stosuje się
w dawce 30 kg P2O5 ha-1 a potasowe 50 kg K2O ha-1 (Dubiniec 2015, Hart i in. 2015). Nawozi
się, gdy temperatura gleby jest wyższa od 10°C, czyli zwykle od połowy maja do końca
sierpnia. W zależności od odmiany i plonu żurawiny nawozić można również na jesień (Hart
i in. 2015). Plantacje na piaskach ze względu na niską zawartość składników pokarmowych
oraz ich szybką infiltrację w głąb profilu wymagają częstego stosowania mniejszych dawek
nawozów. Nawożenie azotowe na plantacjach zakładanych na podłożu piaszczystym będzie
również wyższe niż na plantacjach tradycyjnych (na torfach). Zaleca się nawozy o niskiej
zawartości azotu oraz o przedłużonym stopniu uwalniania.
Latem żurawina wymaga dodatkowych ilości wody, gdy ilość opadów jest
niewystarczająca. System zraszający uruchamia się we wczesnych godzinach porannych lub
późno w nocy. Aby zminimalizować straty owoców uruchamia się zraszacze w ciągu dnia do
schłodzenia owoców i pędów. Do wspomagania zapylenia krzyżowego kwiatów żurawiny
wykorzystuje się pszczoły i trzmiele, które z ulami umieszcza się na kwaterach na okres
kwitnienia. Na początku czerwca rozmieszcza się pułapki feromonowe do monitoringu
występowania szkodników. Od lipca do sierpnia kontroluje się obecności jaj szkodników
w owocach (Averill i in. 2008).
Zbiór owoców żurawiny zwykle przeprowadza się od września i do początku listopada,
zależnie od odmiany, warunków wegetacyjnych oraz rozkładu temperatur (Girard i Sinha,
2006).
Zimą wykonuje się piaskowanie, czyli rozsypywanie piasku na lodzie powstałym po
zalaniu kwater. Gdy lód się topi piasek osadza się na krzewinkach (Averil i in. 2008, Sandler
i De Moranville 2008). Zabieg ten stosuje się w celu odmłodzenia plantacji lub ograniczenia
nadmiernego wzrostu pędów wegetatywnych, co 2-5 lat na grubość około 2 cm. Piaskowanie
przerzedza rośliny na plantacji, zwiększa dostęp światła oraz wilgotność względną, podobnie
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jak koszenie. Zabieg ten ułatwia ukorzenianie się pędów płożących i sprzyja tworzeniu się
nowych pędów pionowych (Strik i Poole 1995, DeMoranville i Sandler 2000).
W zimie żurawina znajduje się w stanie spoczynku do końca marca i początku kwietnia.
Przy wysokich mrozach, by uniknąć przemarznięcia roślin, a przede wszystkim pąków
kwiatowych, zalewa się kwatery. Jednak zbyt długi czas przebywania roślin pod wodą jest dla
nich szkodliwy (Averil i in. 2008, Sandler i DeMoranville 2008, Dubiniec 2015).
3. Technologie zmechanizowanego zbioru żurawiny
Żurawina jest jednym z niewielu gatunków roślin jagodowych, których zbiór całkowicie
został zmechanizowany. Na plantacjach wielkoobszarowych stosowane są w praktyce dwie
podstawowe metody zbioru żurawiny,:


zbiór na sucho - owoce przeznaczane są na rynek świeżych owoców (wyższe ceny),



zbiór na mokro (z wykorzystaniem wody) - głównie na cele przetwórcze ze względu na
podwyższone ryzyko psucia się. Początki tego systemu to 1920 r., a po raz pierwszy
został zmechanizowany w połowie lat 50-tych XX w. (Dana 1990, Eck 1990, Averill i in.
2008, Girard i Sinha 2006).

Zbiór na sucho
Na pierwszych plantacjach owoce żurawiny zrywano ręcznie na suchych kwaterach. Na
przełomie XIX i XX wieku, skonstruowano drewniane grzebienie do „wyczesywania”
owoców żurawiny składające się z drewnianych lub metalowych zębów ustawionych ok.
1-1,2 cm od siebie w drewnianej ramie (Beckwith 1932). Od lat 60. XX w. wykorzystuje się
zbieracze mechaniczne (Girard i Sinha 2006). Obecnie stosuje się niewielkie samobieżne
maszyny, które za pomocą metalowych zębów wyczesują owoce bezpośrednio z krzewinek,
a następnie przenoszą je do niewielkich pojemników lub worków. Owoce pozyskiwane w ten
sposób ulegają uszkodzeniom mechanicznym (otarcia, obicia) pod wpływem kontaktu
z częściami roboczymi urządzeń i podczas przesypywania. Metoda ta jest też czasochłonna
i pracochłonna. 35- 40 pracowników w ciągu dnia może zebrać ok. 36 ton owoców (Averil
i in. 2008, CMC 2009).
Żurawina może być przechowywana dwa do trzech miesięcy w zwykłych
przechowalniach, jeśli jesienne temperatury nie są zbyt wysokie, zaś w chłodniach przez kilka
miesięcy (Averil i in. 2008, Sandler i DeMoranville 2008).
Zbiór na mokro
Zbiór na mokro polega na zalewaniu kwater wodą na głębokość ok. 50 cm. Nastepnie
owoce odrywa się od pędów za pomocą wodnych kombajnów wyczesujących, które mają
znacznie większą szerokość roboczą i wydajność niż niewielkie urządzenia do zbioru
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suchego. Dzięki obecności komór powietrznych w owocach (rys. 1), mają one wysoką
wyporność i wypływają na powierzchnię wody.

Rys. 1. Komory powietrzne w owocach żurawiny (źródło: http://farmhousefruit.com/blog/nj-cranberry-harvest/)

Ta metoda jest znacznie dokładniejsza, niż zbiór na sucho, gdyż woda umożliwia
zebranie całego surowca, a koszty pracy są mniejsze ze względu na wyższą wydajność. Zbiór
na mokro można prowadzić w każdych warunkach atmosferycznych, podczas gdy zbiór suchy
tylko w dni bez deszczu, po wyschnięciu rosy, a więc przeważnie popołudniami. Owoce
żurawiny zebrane na mokro mają mniej uszkodzeń, gdyż ich kontakt z częściami roboczymi
maszyn jest ograniczony (Averil i in. 2008, Girard i Sinha 2006, Sandler i De Moranville
2008).

Rys. 2. Zbiór żurawiny „na mokro" (źródło: https://www.youtube.com/watch?v=cwAY_c8G8us)
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Wodne kombajny do zbioru żurawiny składają się z poziomych prętów zamontowanych
na wale, który obraca się i wywołuje wiry wodne odrywające owoce. Pręty te są
zamontowane na wysokości 2,5-5 cm powyżej powierzchni kwatery i uderzając o pędy
owoconośne, łamią szypułki owocowe. Unoszące się na powierzchni wody owoce, gromadzi
się na skraju kwatery za pomocą pływających zapór, czyli pływających taśm i rękawów
(rys.2). Owoce z tafli wody są przemieszczane na pojazdy za pomocą przewodów
próżniowych lub przenośników taśmowych. Zanieczyszczenia typu liście i łodygi usuwa się
na grubym sicie. Na przemian pompa niskociśnieniowa przenosi owoce wężem o dużej
średnicy nad pochyłą kratę, a druga pompa doprowadza wodę do dysz czyszczących. Woda
wraz z zanieczyszczeniami wraca do kwater, a owoce staczając się po powierzchni krat
trafiają na środki transportowe. Tą technologią 6 pracowników jest w stanie zebrać ok.
136 ton owoców w ciągu dnia (Averill i in. 2008, Girard i Sinha 2006).
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Streszczenie
Celem badań aeromykologicznych była identyfikacja propagul grzybów strzępkowych Micromycetes
w powietrzu atmosferycznym przechowalni warzyw. Badania przeprowadzano od stycznia do kwietnia 2018 r.
w przechowalni dostawcy warzyw do firmy Amplus sp. z o.o. Pomiary wykonano próbnikiem Microbio MB1
nad przechowywanymi w skrzyniopaletach: marchwią, pietruszką i burakiem ćwikłowym. W powietrzu
atmosferycznym stwierdzono obecność 2200 propagul tworzących kolonie, należących do 34 gatunków
grzybów. Większość stanowiły grzyby rodzaju Penicillium, w tym: P. expansum, P. frequentans, P. implicatum,
P. steckii i P. verrucosum v. verrucosum. Z nieco mniejszą częstotliwością wystąpiły grzyby rodzajów:
Alternaria, Botrytis, Fusarium, Cladosporium, Mortierella, Rhizopus i Trichoderma. Grzyby strzępkowe:
A. alternata, A. dauci, B. cinerea, P. expansum, P. verrucosum v. verrucosum, i R. oryzae są przyczyną zgnilizn
warzyw korzeniowych w trakcie przechowywania. Propagule grzybów strzępkowych znajdujące się w powietrzu
atmosferycznym przechowalni warzyw i rozprzestrzeniające się na drodze anemochorii, mogą być źródłem
infekcji pierwotnej dla warzyw, stąd w przechowalniach konieczne jest prowadzenie bieżącego monitoringu
aeromykologicznego.
Słowa kluczowe: aeromykologia, grzyby strzępkowe, warzywa korzeniowe, przechowalnia warzyw

Monitoring propagation of filamentous fungi in the air of root vegetables
storage
Summary
The aim of aeromycological research was to identify propagules of filamentous fungi in the atmospheric air of
a vegetable storage. The tests were carried out from January to April 2018 in the storage of the vegetable
supplier to the company Amplus Ltd. The measurements were made with the Microbio MB1 probe above the
carrots, parsley and beetroot stored in trays. 2200 propagules forming colonies belonging to 34 species of fungi
were found in atmospheric air. The majority were Penicillium species, including P. expansum, P. frequentans,
P. implicatum, P. steckii and P. verrucosum. Fungi of the genera Alternaria, Botrytis, Fusarium, Cladosporium,
Mortierella, Rhizopus and Trichoderma occurred slightly less frequently. Filamentous fungi: A. alternata,
A. dauci, B. cinerea, P. expansum, P. verrucosum v. verrucossum, and R. oryzae are the cause of root rotting
during storage. Propagulus of filamentous fungi located in the atmospheric air of a vegetable storehouse and
spreading through anemochorias, can be a source of primary infection for vegetables, hence in the storage rooms
it is necessary to conduct ongoing aeromycological monitoring.
Key words: aeromycology, filamentous fungi, root vegetables, storage room

1. Wstęp
Produkcja warzywnicza jest ważną gałęzią krajowego rolnictwa. Jak podaje Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2018) uprawa warzyw w Polsce w 2017 r. zajmowała 1,6%
powierzchni zasiewów, a udział warzyw w wartości towarowej produkcji rolniczej wynosił
8%. Współczesna produkcja warzywnicza w Polsce łączy tradycję z nowoczesnością, co
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przejawia się stosowaniem innowacyjnych technologii w uprawie, przechowywaniu
i przygotowaniu do obrotu handlowego płodów rolnych, w tym warzyw korzeniowych.
W przechowalniach warzyw gruntowych, niekiedy przechowywanych przez kilka
miesięcy, prowadzone są działania mające na celu eliminacje, bądź ograniczenie strat
wywołanych przez czynniki chorobotwórcze. Działania zapobiegawcze, ograniczające straty
plonu handlowego warzyw, polegają na eliminacji materiału roślinnego z widocznymi
symptomami chorób pochodzenia grzybowego, najczęściej zgniliznami i nekrozami tkanki
oraz oznakami etiologicznymi (grzybnia, skleroty) na porażonych korzeniach. Obecnie
wdrażane działania nie uwzględniają monitoringu grzybów strzępkowych Micromycetes
w powietrzu atmosferycznym, będących przyczyną chorób przechowalniczych.
Celem badań aeromykologicznych była identyfikacja propagul grzybów strzępkowych
Micromycetes w powietrzu atmosferycznym przechowalni i wykazanie zagrożenia wobec
przechowywanej marchwi zwyczajnej, pietruszki korzeniowej i buraka ćwikłowego.
2. Materiał i metody
Badania prowadzono w gospodarstwie warzywniczym zlokalizowanym na terenie
północnej Małopolski, specjalizującym się w produkcji marchwi zwyczajnej Daucus carota
L., pietruszki korzeniowej (pietruszki zwyczajnej) Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A.W. Hill. i buraka ćwikłowego (buraka liściowego) Beta vulgaris L. na łącznej powierzchni
80 ha.
Badania aeromykologiczne przeprowadzono od stycznia do kwietnia 2018 roku
w przechowalni dostawcy warzyw do firmy Amplus sp. z o.o. W przechowalni panowała
temp. 2-5 (7)0C, wilgotność wzgl. 70-85%. Pomiary aeromykologiczne wykonano próbnikiem
Microbio MB1 z płytkami kontaktowymi RODAC, z zestaloną pożywką Potato-Dextrose
LAB-AGARTM,

nad

przechowywanymi

w

skrzyniopaletach:

marchwią,

pietruszką

i burakiem. Pobrano w sumie 60 prób powietrza atmosferycznego, wielkość próby wynosiła
100 l. Po zassaniu prób powietrza, zatrzymaniu się turbowentylatora i wyjęciu płytek
z próbnika, płytki umieszczono w cieplarce w temp. 21-220C do czasu inkubacji kolonii
grzybów (5-7 dni). Po tym okresie zliczone kolonie przeszczepiono na skosy z pożywką
Potato-Dextrose LAB-AGARTM.
Wyrosłe kolonie akseniczne z pozyskanych propagul grzybów strzępkowych
Micromycetes zidentyfikowano do gatunku na podstawie kluczy mykologicznych: Rifai
(1969), Domsch i in. (1980), Ramirez (1982) oraz Ellis i Ellis (1987). Uwzględniono
frekwencję propagul grzybów strzępkowych w powietrzu atmosferycznym, dokonując
podziału zbiorowiska Micromycetes. Jako kryterium przyjęto procentowy udział (frekwencję)
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gatunku w całości zbiorowiska kolonii grzybów i ujednolicono pojęcia: dominantów
(o największej liczebności) stanowiących >5% całości zbiorowiska, influentów (średnio
liczebnych) - 1-5% oraz akcesorycznych (mało liczebnych) <1% (Kowalik 1993).
Do testu patogeniczności, przeprowadzonego w Katedrze Ochrony Roślin Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, wybrano gatunki: Alternaria alternata, A. dauci, Botrytis cinerea,
Penicillium expansum, P. verrucosum v. verrucosum i Rhizopus oryzae. Sztuczną inokulację
grzybnią wykonano na korzeniach marchwi, pietruszki i buraka ćwikłowego. Warzywa
korzeniowe po umyciu, odkażeniu 70% alkoholem etylowym, umieszczono w sterylnych
kuwetach. Uprzednio dokonano skalpelem uszkodzeń powierzchni skórki korzenia wielkości
0,5 cm2. Na tak przygotowane warzywa korzeniowe wykładano krążek (o średnicy 5 mm)
dwutygodniowej grzybni (inokulum), wyrosłej na pożywce PDA. Korzenie zabezpieczono
przed możliwością zakażeń z powietrza atmosferycznego laboratorium. Badania wykonano
w 4 powtórzeniach, ogółem przeanalizowano 72 korzenie (4 korzenie x 3 warzywa x 6 gat.
grzybów). Obserwacje prowadzono przez 10 dni, co 48 godzin, uwzględniając wielkość rany
infekcyjnej i tempo wzrostu grzybni.
3. Wyniki
W powietrzu atmosferycznym stwierdzono obecność 2200 propagul grzybów
strzępkowych Micromycetes, czyli jednostek tworzących kolonie na pożywce, należących do
34 gatunków. Do dominantów zaliczono kolonie: Arthrinium phaeospermum, Cladosporium
cladosporioides, Penicillium expansum, P. implicatum i P. verrucosum v. verrucosum.
Grzyby te stanowiły prawie 68% całości zbiorowiska. Z dużą frekwencją wystąpiły także
zaliczone do influentów: Acremonium fusidioides, Alternaria alternata, Arthroderma curreyi,
Botrytis cinerea, Fusarium chlamydosporum, F. poae, Mortierella horticola, Mucor hiemalis
f. hiemalis, Penicillium frequentans, P. steckii, Trichoderma polysporum i T. pseudokoningii.
Stanowiły one prawie 27% ogółu wyosobnionych propagul grzybów. Do grupy mało
liczebnych, akcesorycznych zaliczono: Alternaria dauci, Epicoccum purpurascens,
Leptosphaeria maculans, Mortierella parvispora, M. vinacea, Rhizopus oryzae i Verticillium
albo-atrum. Jako pojedyncze kolonie odnotowano: Fusarium heterosporum, Mortierella
alpina, Penicillium nigricans, Phoma betae, Ph. leveillei, Trichoderma aureoviride
i T. harzianum (Tab. 1).
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Tab. 1. Grzyby strzępkowe wyosobnione z powietrza atmosferycznego w przechowalni warzyw korzeniowych
Udział
Grzyb
Wielokrotność
w całości
[szt.]
zbiorowiska [%]
Acremonium fusidioides (Nicot) W. Gams
Alternaria alternata (Fr.) Keissler
Alternaria dauci (J. G. Kühn) J.W. Groves & Skolko
Arthrinium phaeospermum (Corda) M. B. Ellis
Arthroderma curreyi Berk.
Botrytis cinerea Pers. ex Nocca & Balb.
Cladosporium cladosporioides (Fres.) de Vries
Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schlecht.
Fusarium chlamydosporum Wollenw. & Reinking
Fusarium heterosporum Ness ex Fr.
Fusarium poae (Peck) Wollenw.
Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. & de Not.
Mortierella alpina Peyronel
Mortierella horticola Linnem.
Mortierella isabellina Oudem.
Mortierella parvispora Linnem.
Mortierella vinacea Dixon-Stewart.
Mucor hiemalis Wehmer f. hiemalis
Penicillium expansum Link ex Gray
Penicillium frequentans Westling
Penicillium implicatum Biourge
Penicillium nigricans Bain. ex Thom
Penicillium spinulosum Thom
Penicillium steckii Zaleski
Penicillium verrucosum Dierckx v. verrucosum
Phoma betae A. B. Frank
Phoma leveillei Boerema & Bollen
Rhizopus oryzae Went G. Prinsen Gerligs
Trichoderma aureoviride Rifai
Trichoderma harzianum Rifai
Trichoderma polysporum (Link ex Pers.) Rifai
Trichoderma pseudokoningii Rifai
Trichoderma viride Pers. ex Gray
Vericillium albo-atrum Reinke & Berthold
Ogółem

37
44
5
236
61
27
120
19
24
1
25
20
1
94
20
13
7
44
561
73
292
1
5
42
283
1
1
4
1
1
92
27
7
11
2200

1,68
2,00
0,23
10,73
2,77
1,23
5,45
0,86
1,09
0,05
1,14
0,91
0,05
4,27
0,91
0,59
0,32
2,00
25,50
3,32
13,27
0,05
0,23
1,91
12,86
0,05
0,05
0,18
0,05
0,05
4,18
1,23
0,32
0,50
100,00

W teście patogeniczności wybranych gatunków grzybów wobec warzyw korzeniowych,
stwierdzono, że infekcja zachodziła w różnym czasie od inokulacji grzybnią. Najwcześniej,
w drugiej dobie, objawy chorobowe były widoczne, jako mokra zgnilizna tkanki na marchwi
zakażonej grzybnią A. alternata i B. cinerea. Najpóźniej, w szóstej dobie, objawy zgnilizny
były widoczne na korzeniach buraka ćwikłowego po inokulacji wszystkimi gatunkami
grzybów (z wyjątkiem A. dauci, który to grzyb nie wywołał objawów chorobowych). Na
korzeniach marchwi i pietruszki plamy gnilne po zakażeniu A. alternata, B. cinerea
i R. oryzae stopniowo powiększały się, w dziesiątej dobie osiągnęły średnicę 15-20 mm. Przy
pozostałych inokulacjach plamy gnilne osiągnęły średnicę do 10 mm. Generalnie, najmniejsze
plamy gnilne widoczne były na korzeniach buraka ćwikłowego, a największe na korzeniach
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marchwi. Po inokulacji korzeni grzybem A. alternata na porażonych korzeniach
korz
widoczna
była niska, ciemnobrunatna, aksamitna, puszysta grzybnia rozrastająca się poza plamy gnilne,
po inokulacji A. dauci,, grzybnia była zbita, koncentrycznie ułożona, barwy oliwkowo
oliwkowozielonej. W przypadku B. cinerea i R. oryzae widoczna była wysoka,
ka, płożąca szara grzybnia,
a w przypadku P. expansum i P. verrucosum v. verrucosum grzybnia prószysta, niska, barwy
zielonej lub sinoniebieskiej, obficie zarodnikująca, co skutkowało rozprzestrzenianiem się
spor (propagul) w powietrzu atmosferycznym.

Rys. 1. Korzenie marchwi porażone przez A. alternata, B. cinerea i P. expansum,, pietruszki korzeniowej przez
A. alternata i B. cinerea,, buraka ćwikłowego przez P. expansum

4. Dyskusja
O frekwencji propagull grzybów Micromycetes i ich różnorodności w powietrzu
atmosferycznym piszą Weryszko
Weryszko-Chmielewska (2007), Grinn-Gofroń (2011
2011), Ogórek i in.
(2012), Jędryczka (2014), Duda
Duda-Franiak i in. (2016), Mazurkiewicz-Zapałowicz
Zapałowicz (2016),
Kowalik i Bonio (2017) i inni. W pracach tych udokumentowano, że powietrze at
atmosferyczne
jest rezerwuarem zanieczyszczeń mykologicznych w postaci zarodników i strzępek grzybni.
Zanieczyszczenia te rozprzestrzeniają się z pyłem zawieszonym PM10 (Frąk i in. 2014),
a w okresach większej wilgotności, umiarkowanie wysokiej temperatury oraz małego
nasłonecznienia długo zachowują żywotność i mogą pozostać w powietrzu atmosferycznym
nawet do kilkunastu tygodni (Grinn
(Grinn-Gofroń
Gofroń i in. 2011). Propagule Micromycetes stwierdzano
na terenach o wysokim stopniu urbanizacji (Grinn
(Grinn-Gofroń
Gofroń 2011), w wysokich
wyso
partiach gór
(Ogórek i in. 2012, Pusz i Kita 2013), na terenach rolniczych (Cha
(Chakraborty
raborty i in. 2003, DudaDuda
Franiak i in. 2016), w pomieszczeniach użyteczności publicznej (Ejdys i Biedunkiewicz 2011,
Pląskowska i in. 2011), w terenach rekreacji, jak park
parkii i ogrody botaniczne (Kowalik i Bonio
2017), w pieczarkarni (Uklańska
(Uklańska-Pusz
Pusz i in. 2015), a także w magazynach przechowalniczych
warzyw i owoców (Micek i Kowalik 2017).
Wyżej wymienieni autorzy zwracają uwagę na dominację, zarówno w powietrzu
zewnętrznym jakk i wewnętrznym obiektów, propagul grzybów z rodzajów: Alternaria,
Cladosporium, Penicillium i Aspergillus często określając je, jako „absolutnie stałe”, co
171

wynika z izolowania ich z powietrza w czasie poboru większości prób. Niniejsze badania
aeromykologiczne potwierdzają ten pogląd, wskazują na dominację C. cladosporioides oraz
grzybów rodzaju Penicillium, a jednocześnie na różnorodność gatunkową grzybów rodzaju
Penicillium, reprezentowanego przez: P. expansum, P. frequentans, P. implicatum,
P. nigricans, P. spinulosum, P. steckii i P. verrucosum v. verrucosum. Grzyby te, a także
wyosobnione z powietrza przechowalni A. alternata, C. cladosporioides, grzyby rodzaju
Fusarium i Trichoderma i inne, określane jako ”grzyby pleśniowe” mają negatywny wpływ
na stan zdrowia pracowników magazynów przechowalniczych, z racji zdolności toksyno
twórczych i właściwości alergogennych (Miklaszewska i Grajewski 2005, MazurkiewiczZapałowicz i in. 2016). Zimny (2007) twierdzi, że w zamkniętych pomieszczeniach następuje
kumulacja substancji toksycznych, której wynikiem są liczne choroby układu oddechowego,
skóry, a nawet nowotwory, zaś Silny i Czarnecka-Operacz (2001) podkreślają, że zarodniki
grzybów i drobne fragmenty grzybni tworzące alergeny, ze względu na swoje rozmiary
i powszechność występowania, bez przeszkód dostają się do dróg oddechowych, gdzie
dochodzi do ich zatrzymania na błonie śluzowej i rozwoju infekcji, stąd można wnioskować,
że pracownicy przechowalni i magazynów warzyw są narażeni na działanie alergenów
powietrzno pochodnych.
W przechowalniach warzyw korzeniowych, grzyby strzępkowe Micromycetes
znajdujące się w powietrzu, mogą dokonywać infekcji warzyw, szczególnie warzyw
uszkodzonych, i prowadzić do rozwoju chorób przechowalniczych. Weber (2010) podaje, że
w przypadku infekcji czynnej po kiełkowaniu zarodników dochodzi do aktywnej penetracji
tkanki roślinnej, co prowadzi do zgnilizn. Taką rolę spełniają grzyby patogeniczne dla
marchwi, jak A. alternata i A. dauci powodujące alternariozę, B. cinerea powodujący objawy
szarej pleśni na warzywach korzeniowych i warzywach miękkich, grzyby rodzaju Fusarium
wywołujące fuzariozy oraz grzyby rodzaju Penicillium wywołujące peniciliozy warzyw.
Wymienione jednostki chorobowe noszą wspólną nazwę „zgnilizny kopcowe” (Robak
i Wiech 1998), co wiąże się z tradycyjnym przechowywaniem warzyw w kopcach i wysokimi
stratami

plonu. Kora

i

współpracownicy (2005)

zwracają uwagę,

na

fakt,

że

w przechowalniach warzyw może dochodzić do zakażeń przez grzyby bytujące na
drewnianych skrzyniopaletach i wskazują na B. cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia
carotae oraz grzyby rodzajów: Aspergillus, Alternaria, Fusarium, Mucor, Penicillium,
Rhizopus i Trichoderma. O roli patogenów w uprawach polowych i przechowalniach warzyw
piszą: Robak i Wiech (1998), Nawrocki (2007), Bastide i in. (2017) oraz Kathe i in. (2017).
Wakuliński i Weber (2010) szczególną rolę w wywoływaniu zgnilizn przypisują grzybom
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rodzaju Penicillium, zaliczają je do „grzybów przechowalnianych” i podają, że P. verrucosum
v. verrucosum może się rozwijać przy znikomej dostępności wody, w temp. powyżej 0°C.
Grzyby rodzaju Rhizopus rozwijają się intensywnie przy dużej zawartości cukrów (Domsch
i in.1980), co miało miejsce w przypadku korzeni marchwi.
Wszystkie

patogeny

przechowalnicze

wywołują

silne

procesy

gnilne,

co

udokumentowano w doświadczeniu laboratoryjnym. W modelowym doświadczeniu
przeprowadzonym na korzeniach marchwi zwyczajnej, pietruszki korzeniowej i buraka
ćwikłowego udowodniono, że grzyby strzępkowe wyosobnione z powietrza atmosferycznego
przechowalni warzyw: A. alternata, A. dauci, B. cinerea, P. expansum, P. verrucosum
v. verrucosum i R. oryzae są przyczyną zgnilizn warzyw korzeniowych w trakcie ich
przechowywania.
5. Wnioski
1.

Propagule grzybów strzępkowych Micromycetes znajdujące się w powietrzu
atmosferycznym przechowalni warzyw i rozprzestrzeniające się na drodze anemochorii
są źródłem infekcji pierwotnej dla warzyw, stąd w przechowalniach konieczne jest
prowadzenie bieżącego monitoringu aeromykologicznego.

2.

Symptomy porażenia stwierdzone w krótkim czasie od sztucznej infekcji warzyw
korzeniowych grzybnią A. alternata, A. dauci, B. cinerea, P. expansum, P. verrucosum
v. verrucosum i

R.

oryzae, świadczą

o wysokim

poziomie infekcyjności

i patogeniczności tych gatunków.
3.

Powietrze atmosferyczne jest naturalnym środowiskiem życia różnorodnych grzybów
strzępkowych, w tym patogenicznych dla warzyw korzeniowych.
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Wpływ zróżnicowanego pochodzenia gęsi na wartość biologiczną jaj
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Streszczenie
Wiodącą rasą gęsi utrzymywanych w Polsce jest gęś biała kołudzka (W-33 x W-11). 14 ras/odmian regionalnych
(Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Ro, Su, LsD-01, Ga, Po, Sł, Ku, ZD-1, Bi) ma niewielki udział w krajowym rynku mięsa
gęsiego. Jednakże od wszystkich wymienionych stad hodowlanych pozyskuje się jaja do reprodukcji. Celem
badań była ocena biologicznej wartości jaj pochodzących z wyżej wymienionych stad hodowlanych. Jaja do
badań pobrano od ptaków będących w początkowym okresie produkcji nieśnej, po 30 sztuk z każdej grupy
doświadczalnej. Najcięższymi jajami (187,7 g) o największej masie żółtka (74,87 g) charakteryzowały się gęsi
kubańskie (Ku). Jaja te ponadto wyróżniały się najciemniej wybarwioną skorupą (70,50 % bieli) o największej
jej porowatości (18,66 porów/cm2) i powierzchni (154,6 cm2). W populacji tej wykazano ponadto najmniejszą
(p≤0,05) ilość zarodków zamarłych (4,88 %). Z kolei białka jaj gęsi rypińskiej (Ry) wyróżniały się największą
(p≤0,05) wysokością (11,50 mm) oraz jednostkami Haugha (87,28). Największy udział lizozymu w białku
rzadkim (0,22 %) i gęstym (0,12 %) a także najwyższą jego aktywność hydrolityczną (47549 i 24958 U/ml)
wykazano dla stada W-33 x W-11. Wykazano różnice statystycznie istotne (p≤ 0,05).
Słowa kluczowe: gęśpochodzenie, jajo, wartość biologiczna

The variable impact of geese origin on biological value of eggs
Summary
The leading race of geese held in Poland is White Kołuda geese (W-33 x W-11). 14 regional breeds and varieties
(Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Ro, Su, LsD-01, Ga, Po, Sł, Ku, ZD-1, Bi) has a low share in national market of goose meat.
However from all these breeding flocks are taken eggs for reproduction. The purpose of this study was to
evaluate the biological value of eggs from the aforesaid breeding flocks. Table eggs used in the study were taken
from birds in the initial laying period, 30 from each experimental group.In the examined group of birds eggs
from Kubańska geese (Ku) demonstrated the highest weight (187.7 g) andyolk weight (74.87 g). Moreover, these
eggs were characterized by the darkness eggshell (70.50 % of white), the highest porosity (18.66 pores/cm²) and
largest surface area (154.6 cm2). In addition, in this population also has been shown the smallest (p≤0.05)
number of dead embryos. Whereas the albumen from eggs of Rypińska geese (Ry) were characterized by the
greatest (p≤0.05) albumen height (11.50 mm) as well as greatest Haugh unit at the level of 87.28.Albumen of
W-33 x W-11 commercial flock demonstrated both the highest concentration (0.22 % - thin albumen; 0.12 % thick albumen) and hydrolitic activity (47549 U/ml - thin albumen; 24958 U/ml - thick albumen) of lysozyme.
The observed differences were statistically signiﬁcant at p≤0.05.
Key words: goose, origin, egg, biological values

1. Wstęp
Spośród czterech podstawowych gatunków ptaków domowych, gęsi wyróżniają się
najmniejszymi wymaganiami środowiskowymi. Są doskonale przystosowane do chowu
zarówno w systemie ekstensywnym, półintensywnym jak i intensywnym (Gornowicz i in.,
2013).
W Polsce słynnej od wieków z hodowli gęsi prawie każdy region wyróżniał się swoją
rasą lub odmianą w typie wcześnie dojrzewającym tłusto mięsnym (gęś kielecka) i późno
dojrzewającym smalcowym, nadającym się do przemysłowego tuczu późnojesiennego
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(Świerczewska i in., 1999). Aktualnie podstawową rasą wykorzystywaną w kraju
w intensywnym i półintensywnym chowie mięsnego użytkowania gęsi jest gęś biała
kołudzka. Mieszańce towarowe (W-31), pochodzące po stadach hodowlanych gęsi Białej
Kołudzkiej® rodu ojcowskiego W-33 i matecznego W-11, stanowią wyśmienity, sprawdzony
w polskich warunkach żywieniowo-środowiskowych materiał do tuczu (www.gesi-koluda.pl;
www.izzd-koluda-wielka.com). Z tego względu ponad 90 % mięsa gęsiego w naszym kraju
produkuje się aktualnie z wykorzystaniem tej rasy gęsi. Ponadto szczególne znacznie mają
tzw. gęsi „owsiane”, które są polską specjalnością, a ich chów prowadzony jest głównie
w południowej Wielkopolsce, rejonie kujawsko-pomorskim i północno-wschodniej Polsce
(Górski, 2003).
Polska należy do krajów, które od wielu lat realizują program ochrony zasobów
genetycznych gęsi - stada rezerwowe i zachowawcze gęsi utrzymuje się w Polsce od lat
siedemdziesiątych

(www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl).

Cechy

gęsi

ze

stad

zachowawczych to przede wszystkim odporność na choroby, lepsza jakość jaja i duża
płodność, długowieczność, zdolności adaptacyjne do gorszych warunków środowiska,
zdolność do wykorzystania mniej wartościowej paszy, mniejsza płochliwość, dobre
umięśnienie a także małe otłuszczenie tuszek oraz dobra jakość pierza. Obecnie w kraju z 14
stad gęsi objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt 12 utrzymywanych
jest w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (SZGDW) należącej
do Instytutu Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka. Ochronie podlegają tam obecnie cztery
zagraniczne rasy gęsi (kubańska, słowacka, landes, romańska) oraz 8 ras i odmian krajowych
(lubelska, kielecka, podkarpacka, kartuska, rypińska, suwalska, garbonosa, pomorska).
Pozostałe dwa stada zachowawcze gęsi utrzymywane są na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie (gęś zatorska) oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
i w Puchaczowie w „Majątku Rutki” Marii Kołodziej (gęś biłgorajska).
Postępująca intensyfikacja chowu drobiu przyczyniła się do wyginięcia lub zagrożenia
wyginięciem wielu ras/odmian gęsi, w znacznym stopniu powodując ograniczenie
różnorodności genetycznej. Jest to zjawisko negatywne, z uwagi na to, iż rodzime odmiany
gęsi są dobrze przystosowane do miejscowych warunków środowiskowych. Ponadto od
rodzimych odmian tych ptaków pozyskiwać można produkty wyróżniające się unikatową
jakością i składem, co często powiązane jest z wieloletnia tradycją wytwarzania.
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu pochodzenia gęsi na wartość
biologiczną jaj.
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2. Materiał i Metody
Materiał badawczy stanowiły jajagęsistad hodowlanych: Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Ro, Su,
LsD-01, Ga, Po, Sł, Ku, ZD-1, Bi i W-31 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 początkowym
okresie nieśności.
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/cm2). 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. Zawartość lizozymu oraz jego
aktywność hydrolityczną określono wg metody Leśnierowski i Kijowski (1995).
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).
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3. Wyniki
Wskaźniki wylęgowości jaj gęsi wybranych stad hodowlanych zamieszczono w tabeli 1.
Stado gęsi słowackich (Sł) cechowało się największą ilością zapłodnionych jaj (96,83%).
Z kolei najmniejszym procentem jaj zapłodnionych (85,05%) przy jednocześnie największej
ilości piskląt kalekich (0,49%) i najmniejszej piskląt zdrowych z jaj nałożonych wyróżniało
się stado gęsi landes (LsD-01). W przypadku gęsi romańskiej (Ro), stado to odznaczało się
najmniejszą ilością piskląt niewyklutych (5,10%) oraz największą piskląt zdrowych z jaj
zapłodnionych (88,96 ) i nałożonych (85,20%). Stwierdzono różnice statystycznie istotne
(p≤ 0,05).
Tabela 1. Wskaźniki wylęgowości jaj gęsi pochodzących od wybranych grup doświadczalnych w początkowym
okresie nieśności

Cecha

Liczba jaj
nałożonych
(szt.)

Ilość jaj
zapłodnionych
(%)

Ilość
zarodków
zamarłych
(%)

Ilość piskląt
niewyklutych
(%)

Ilość
piskląt
kalekich
(%)

Lu

584d

92,73b

10,04ab

10,08a

Ki

580 d

95,04ab

8,53ab

Pd

662 cd

96,46a

Ga

583 d

Ry

Ilość piskląt zdrowych
(%)

0,42a

z jaj
zapłodnionych
79,45f

z jaj
nałożonych
73,63fg

9,09ab

0,40a

81,96def

77,93cde

8,59ab

8,29abc

0,41a

82,69cde

79,77bcd

94,44ab

10,16a

8,22abc

0,40a

81,20ef

76,64def

689 cd

94,75ab

7,75abc

6,84cd

0,44a

84,97bcd

80,51bc

Po

596 d

88,98c

7,83abc

5,68d

0,45a

86,03ab

76,46def

Ro

730 cd

95,78a

5,46cd

5,10d

0,47a

88,96a

85,20a

Sł

691 cd

96,83a

8,78ab

5,75d

0,45a

85,02bcd

82,32ab

1161b

85,05d

7,45bcd

6,96bcd

0,49a

85,09bcd

72,45g

Ka

646d

87,39cd

7,51abcd

6,41cd

0,47a

85,61bc

74,80efg

Su

695cd

96,24a

8,64ab

5,79d

0,44a

85,11bcd

81,92ab

Ku

871c

96,03a

4,88d

7,01bcd

0,46a

87,64ab

84,15a

ZD-1

-

-

-

-

-

-

-

Bi

-

-

-

-

-

-

-

W-31

3767a

88,14c

8,72abc

7,11bcd

0,43a

83,72cdef

73,78fg

LsD01

Objaśnienie:
a,b
- różne litery w kolumnach oznaczają statystyczną istotność różnic (p≤ 0,05)

Cechy fizyczne jaj gęsi obejmujące ich masę oraz indeks kształtu przedstawiono
w tabeli 2. Jaja zniesione przez gęsi z danych grup doświadczalnych charakteryzowały się
zmiennością mas. Masa jaj kształtowała się od 149,6 (ZD-1) do 187,7 g (Ku). Jaja gęsi
biłgorajskiej (Bi) wyróżniały się najbardziej kulistym kształtem (70,50%) w przeciwieństwie
do jaj komercyjnego stada W-31, dla których parametr indeksu kształtu osiągnął najniższą
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wartość, ukształtowaną na poziomie 63,93 %. Odnotowano różnice statystycznie istotne
(p≤0,05).
Masa białka ukształtowała się na poziomie od 65,02 (Pd) do 80,89 g (Po). Białka jaj
gęsi rypińskiej (Ry) wyróżniały się najkorzystniejszymi (p≤0,05) cechami jakości tj.:
największą wysokością (11,50 mm) oraz jednostkami Haugha (87,28). Najmniej korzystne
parametry jakości białka cechowały jaja gęsi biłgorajskich (Bi), których wysokość białka
wyniosła 7,62 mm a jednostki Haugha 61,60. Wartości pH ukształtowały się na wyrównanym
poziomie, w przedziale od 8,53 (W-31) do 8,92 (ZD-1) (tab. 3).
Określając cechy fizyczne żółtka jaj wybranych stad doświadczalnych gęsi wykazano
statystycznie istotne różnice (p≤0,05) (tab. 4). Masa żółtka mieściła się w przedziale od 57,26
(Lu) do 74,87 g (Ku) a wartość pH od 6,29 (Ku, W31) do 6,59 (Ka). Stwierdzono
zróżnicowanie w wybarwieniu pozyskanych żółtek, które najintensywniejsze było
w przypadku jaj gęsi podkarpackich (Pd) (5,00), a najsłabiej wybarwione jaj komercyjnego
stada W-31 (LsD-01) (2,50).
W tabeli 5 zamieszczono cechy obrazujące jakość skorup jaj. Jaja gęsi romańskiej
cechowały się skorupami o największej (p≤0,05) masie (35,83 g), gęstości (238,9 mg/cm2)
przy jednocześnie najmniejszej jej wytrzymałości (84,53 N). Najciemniej wybarwioną
skorupą (70,50 % bieli) o największej jej porowatości (18,66 porów/cm2) i powierzchni
(154,6 cm2) wyróżniały się jaja gęsi kubańskiej (Ku). Grubość skorupy mieściła się
w zakresie od 510,0 (W-31) do 675,5 µm (LsD-01).
Największą procentową zawartość lizozymu w białku rzadkim (0,22%) i najwyższą
jego aktywność hydrolityczną ukształtowaną na poziomie 47549 U/ml wykazano w białku jaj
pochodzących z komercyjnego stada W-31.Podobną sytuację stwierdzono w przypadku
analizy lizozymu w białku strukturalnym gdzie jego największą procentową zawartość
(0,12%) oraz aktywność hydrolityczną (24958 U/ml) odnotowano również w białku jaj stada
gęsi W-31. Z kolei najniższe wartości szacowanych parametrów badanego enzymu w obu
analizowanych frakcjach białka stwierdzono w jajach gęsi Ry (0,12% i 26690 U/ml – białko
rzadkie i 0,07% i 16369 U/ml – białko gęste). Przeprowadzone szczegółowe analizy lizozymu
frakcji białek jaj poszczególnych populacji gęsi w ocenie całościowej wykazały wyraźnie
wyższą zawartość badanego enzymu (0,18%) i aktywność hydrolityczną (39079 U/ml)
w białku rzadkim jaja. Wykazano różnice statystycznie istotne (p≤ 0,05) (tab. 6).

180

Tabela 2. Masa oraz indeks kształtu jaj gęsi wybranych grup doświadczalnych w początkowym okresie nieśności. Objaśnienie: patrz tabela 1
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oraz

Cecha

Lu

Masa jaja, g
152,5gh
X
SD
6,05
SEM
4,91
Indeks jaja, %
67,38bcd
X
SD
2,68
SEM
0,95

Ki

Pd

Ga

Ry

Po

Ro

Sł

LsD01

Ka

Su

Ku

ZD-1

Bi

W-31

159,3defgh
11,88
4,91

155,8fgh
11,58
4,91

170,4bcd
16,17
4,91

173,0bcd
15,54
4,91

176,0ab
9,37
4,91

178,2ab
7,65
4,91

168,7bcd
17,54
4,91

176,7ab
14,75
4,91

161,6cde
14,57
4,91

173,2bc
7,08
4,91

187,7a
11,61
4,91

149,6h
0,85
4,91

157,3efgh
1,68
4,91

165,9bcd
16,89
4,91

68,87ab
2,98
0,95

67,28bcd
3,26
0,95

68,56abc
1,73
0,95

68,25abc
2,75
0,95

66,09cde
1,43
0,95

65,24de
0,90
0,95

68,07abc
2,11
0,95

65,11de
2,29
0,95

67,97abc
2,67
0,95

67,03bcd
2,77
0,95

67,37bcd
2,02
0,95

68,58abc
0,49
0,95

70,50a
1,04
0,95

63,93e
3,45
0,95

Tabela 3. Cechy fizyczne białka jaj gęsi wybranych grup doświadczalnych w początkowym okresie nieśności. Objaśnienie: patrz tabela 1
Cecha Lu
Ki
Masa białka, g
67,04d
70,22cd
X
SD
4,66
5,35
SEM
2,63
2,63
Wysokość białka, mm
9,51cdef
9,41def
X
SD
1,01
0,71
SEM
0,36
0,36
Jednostki Haugha
78,77abc 77,05bc
X
SD
6,97
4,64
SEM
3,03
3,03
Wartość pH
8,83abc
8,65f
X
SD
0,09
0,15
SEM
0,04
0,04

Pd

Ga

Ry

Po

Ro

Sł

LsD-01

Ka

Su

Ku

ZD-1

Bi

W-31

65,02d
4,35
2,63

76,16abc
5,49
2,63

70,27cd
8,75
2,63

80,88a
7,79
2,63

77,00abc
7,28
2,63

71,16bcd
8,09
2,63

78,35ab
8,70
2,63

71,27bcd
7,32
2,63

70,40cd
6,96
2,63

79,50a
8,67
2,63

69,58cd
0,67
2,63

76,04abc
0,81
2,63

70,63cd
4,06
2,63

9,73cde
0,56
0,36

11,16ab
0,77
0,36

11,50a
1,62
0,36

10,41bcd
0,90
0,36

9,45def
0,79
0,36

8,55fgh
0,72
0,36

8,35gh
1,38
0,36

10,50abc
0,95
0,36

10,15bcde
0,61
0,36

10,08cde
0,75
0,36

8,00h
0,31
0,36

7,61h
0,63
0,36

9,25efg
0,93
0,36

79,95abc
4,38
3,03

86,44a
7,06
3,03

87,28a
11,51
3,03

81,04abc
5,46
3,03

73,36cd
7,55
3,03

67,68de
8,14
3,03

62,72e
13,74
3,03

84,32ab
4,39
3,03

79,84abc
3,59
3,03

76,65bc
6,34
3,03

67,63de
3,03
3,03

61,60e
6,49
3,03

73,95cd
9,57
3,03

8,68ef
0,13
0,04

8,83abc
0,06
0,04

8,65fg
0,12
0,04

8,72def
0,12
0,04

8,88ab
0,06
0,04

8,78bcde
0,06
0,04

8,79bcd
0,09
0,04

8,55gh
0,10
0,04

8,74cdef
0,08
0,04

8,75cdef
0,08
0,04

8,92a
0,03
0,04

8,88ab
0,01
0,04

8,53h
0,05
0,04
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Tabela 4. Cechy fizyczne żółtka jaj gęsi wybranych grup doświadczalnych w początkowym okresie nieśności. Objaśnienie: patrz tabela 1

Cecha Lu
Ki
Pd
Masa żółtka, g
57,26e 61,23cde 60,51cde
X
SD
6,14
5,68
10,66
SEM
3,09
3,09
3,09
Wartość pH
6,43c
6,41c
6,43c
X
SD
0,03
0,03
0,03
SEM
0,02
0,02
0,02
Barwa, pkt w skali La Roche’a
4,16bcd 3,66de
5,00ab
X
SD
0,75
0,51
0,89
SEM
0,29
0,29
0,29

Ga

Ry

Po

Ro

Sł

LsD-01

Ka

Su

Ku

ZD-1

Bi

W-31

65,90bcde
11,03
3,09

70,14ab
7,94
3,09

65,47bcde
6,54
3,09

65,34bcde
5,47
3,09

67,41abcd
10,75
3,09

66,43abcd
6,26
3,09

60,97cde
6,07
3,09

69,17abc
6,89
3,09

74,87a
8,58
3,09

59,58de
0,97
3,09

60,45cde
1,08
3,09

63,78bcde
10,38
3,09

6,38cd
0,13
0,02

6,34de
0,02
0,02

6,41c
0,01
0,02

6,33ef
0,02
0,02

6,43c
0,02
0,02

6,51b
0,02
0,02

6,59a
0,02
0,02

6,34de
0,02
0,02

6,29f
0,02
0,02

6,58a
0,02
0,02

6,55ab
0,04
0,02

6,29f
0,02
0,02

4,33abcd
0,51
0,29

4,00cde
1,41
0,29

4,00cde
0,63
0,29

4,50abcd
0,54
0,29

4,66ab
0,81
0,29

5,16a
0,98
0,29

3,16ef
0,40
0,29

4,66abc
0,51
0,29

3,16ef
0,75
0,29

4,66f
0,51
0,29

4,66abc
0,52
0,29

2,50abc
0,55
0,29
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Tabela 5. Cechy fizyczne skorupy jaj gęsi wybranych grup doświadczalnych w początkowym okresie nieśności. Objaśnienie: patrz tabela 1
Cecha

Lu

Ki

Pd

Ga

Ry

Po

Ro

Sł

LsD-01

Ka

Su

Ku

ZD-1

Bi

W-31

27,84d
3,89
1,66

30,31bcd
4,55
1,66

28,33cd
5,24
1,66

32,63abc
0,92
1,66

29,65bcd
4,95
1,66

35,83a
8,11
1,66

30,16bcd
2,19
1,66

31,88abcd
2,81
1,66

29,37bcd
4,26
1,66

33,58ab
3,59
1,66

33,37ab
4,12
1,66

20,45e
0,62
1,66

20,82e
0,54
1,66

31,49abcd
5,46
1,66

Grubość skorupy, µm
645,7ab
600,5bcd
X
SD
33,63
31,92
17,67
SEM
17,67

611,0bc
18,80
17,67

631,3abc
41,13
17,67

613,8bc
51,93
17,67

606,3bcd
46,47
17,67

643,2ab
70,32
17,67

642,0ab
26,99
17,67

675,5a
49,93
17,67

617,2bc
52,00
17,67

634,3ab
63,69
17,67

629,2abc
36,35
17,67

560,8d
26,52
17,67

510,0e
9,63
17,67

583,0cd
44,97
17,67

Wytrzymałość skorupy, N
107,8cd
98,52de
X
15,73
19,93
SD
7,34
SEM
7,34

104,7cde
27,53
7,34

133,6a
19,73
7,34

120,1abc
14,67
7,34

110,9bcd
8,45
7,34

84,53e
21,75
7,34

106,7cd
6,90
7,34

130,1ab
25,25
7,34

111,8bcd
21,22
7,34

114,5abcd
24,72
7,34

110,8bcd
13,53
7,34

111,8bcd
4,70
7,34

85,69e
14,02
7,34

110,7bcd
12,46
7,34

Gęstość skorupy, mg/cm2
209,4abc
200,1bc
X
16,59
18,62
SD
10,49
SEM
10,49

222,6abc
39,84
10,49

195,1c
32,91
10,49

223,2abc
10,03
10,49

199,9bc
32,65
10,49

238,9a
47,82
10,49

209,6abc
10,61
10,49

214,7abc
13,98
10,49

209,3bc
23,43
10,49

229,2ab
25,39
10,49

215,8abc
25,91
10,49

153,6d
4,33
10,49

151,3d
3,03
10,49

220,4abc
31,10
10,49

Barwa skorupy, % bieli
76,16ghi
78,16efg
X
3,18
1,83
SD
SEM
0,78
0,78

81,16bcd
1,72
0,78

75,16hi
1,60
0,78

86,16a
1,60
0,78

77,16fgh
1,47
0,78

74,83i
2,48
0,78

76,16ghi
1,16
0,78

80,00cde
1,09
0,78

79,66cde
2,25
0,78

82,33b
1,36
0,78

70,50j
1,37
0,78

81,00bcd
2,89
0,78

79,33def
0,81
0,78

81,66bc
2,06
0,78

Porowatość skorupy, ilość porów/cm2
11,66bc
9,16de
8,33e
X
1,96
0,98
1,96
SD
0,86
0,86
SEM
0,86

10,16bcde
2,40
0,86

10,67bcde
2,73
0,86

10,00bcde
2,00
0,86

10,83bcd
2,23
0,86

10,66bcde
1,03
0,86

12,16b
3,43
0,86

11,33bcd
1,75
0,86

10,16bcde
1,83
0,86

18,66a
2,80
0,86

10,16bcde
1,83
0,86

9,66cde
1,50
0,86

10,83bcd
1,72
0,86

Powierzchnia skorupy, cm2
134,7gh
138,6defgh
X
3,54
6,81
SD
2,76
SEM
2,76

144,9bcde
8,95
2,76

146,4bcd
8,74
2,76

148,2ab
5,21
2,76

149,4ab
4,25
2,76

144,0bcdef
9,82
2,76

148,5ab
8,32
2,76

139,9cdefg
8,37
2,76

146,6bc
3,99
2,76

154,6a
6,31
2,76

133,1h
0,50
2,76

137,6efgh
0,97
2,76

142,4bcdef
9,52
2,76

Masa skorupy, g
28,20cd
X
SD
1,85
SEM
1,66

136,6fgh
6,73
2,76
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Tabela 6. Zawartość i aktywność enzymatyczna lizozymu frakcji białka jaj gęsi wybranych grup doświadczalnych w początkowym okresie nieśności. Objaśnienie: patrz
tabela 1
Cecha Lu
Ki
Pd
Ga
Ry
Po
Ro
Sł
LsD-01 Ka
Su
Ku
ZD-1
Bi
W-31
BIAŁKO RZADKIE
% lizozymu w płynnym białku jaja
X

0,20b

0,19bc

0,20b

0,16fg

0,12h

0,20b

0,17de

0,21a

0,19cd

0,17e

0,16ef

0,15fg

0,15fg

0,15g

0,22a

SD

0,005

0,008

0,010

0,006

0,009

0,015

0,013

0,016

0,007

0,008

0,004

0,007

0,004

0,008

0,013

SEM

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

Aktywność enzymatyczna lizozymu, U/ml
X

42027b

41888b

43373b

35578de

26690f

42394b

39378c

47245a

46077a

36593d

35683de

33465e

34549de

33903e

47549a

SD

1899

1836

2567

923

2379

1863

3085

3488

1160

1910

1120

1775

2273

1277

2906

SEM

858

858

858

858

858

858

858

858

858

858

858

858

858

858

858

BIAŁKO GĘSTE
% lizozymu w płynnym białku jaja
X

0,08fg

0,08fg

0,08efg

0,09de

0,07g

0,08ef

0,10a

0,10cd

0,08ef

0,10cd

0,11ab

0,11ab

0,10cd

0,09de

0,12bc

SD

0,012

0,004

0,012

0,008

0,008

0,014

0,02

0,008

0,01

0,007

0,008

0,005

0,007

0,005

0,008

SEM

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

Aktywność enzymatyczna lizozymu, U/ml
X

17412cd

17274cd

17628cd

19020c

16369d

18993c

23063a

21527b

18442c

21345b

23032ab

24444a

21299b

19067c

24958ab

SD

2125

841

2013

1354

1269

2462

695

2450

2154

1872

2165

687

2133

1263

1700

SEM

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687

687
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4. Dyskusja
Średnia masa jaj pobranych do badań wyniosła 167,06 g. W badaniach Rabsztyna i in.
(2010) oceniane jaja gęsi rasy Zatorskiej w wieku 1 – 4 lat wyróżniały się mniejszą masą,
średnio o 2,06 g. Większą masę jaj (170,35 g) wykazała Milojević (2018) poddając analizie
cechy jaj gęsi rasy białej włoskiej, Hrnčár i in. (2016) (176,61 g) a także Mitrović i in. (2016),
którzy od tej samej rasy ptaków pozyskali jaja o średniej masie 169,3 g. Z kolei niższe masy
jaj gęsi rasy białej włoskiej (168,0 g) i kubańskiej (143,0 g) uzyskali Bednarczyk i Rosiński
(1999), Dermanović i in. (2008), w badaniach których średnia masa jaj pochodzących od
dwóch mieszańców gęsi nie przekraczała 151,79 g oraz Tilki i Inal (2004) – 154,9 g (France
White geese/INRA).
Wartości indeksu kształtu jaja w badaniach własnych w ocenie łącznej nie przekraczały
67,35%. Niższe wartości ocenianego parametru uzyskali Saatci i in. (2005) – 66,80 % (rasy
rodzime gęsi pochodzenia tureckiego), Mitrović i in. (2016) – 66,51% (gęś biała włoska)
a także Nedomová i Buchar (2014) – 65,03% (gęsi landes) oraz Önk i Kirmizibayrak (2019) –
65,78% (rodzime gęsi pochodzenia tureckiego – prowincja Kars). Z kolei bardziej kulisty
kształt wobec jaj ocenianych w badaniach własnych stwierdzili Tilki i Inal (2004) – 68,20%
(France White geese/INRA) i Rabsztyn i in. (2010) – 68,82%. Juodka i in. (2012) poddając
ocenie indeks kształtu jaj gęsi litewskiej, pochodzących z dwóch okresów badawczych,
wykazał, iż ukształtował się on na poziomie 65,6% (2000 rok) i 73,6% (2001 rok).
Najkorzystniejszymi parametrami fizycznymi białka cechowały się jaja gęsi rypińskiej
(Ry). Wyróżniała je największa wysokość (11,50 mm) i jednostki Haugha (87,28). Znacząco
wyższe wartości jednostek Haugha odnotował Han Zhan-bing i in. (2008) – 107,77. Z kolei
niższe wartości tego parametru wykazali Mazanowski i Adamski (2006) – 56.6 oraz Tilki
i Inal (2004) – 58,90. Autorzy wykazali ponadto, iż masa ocenianych białek jaj była większa,
średnio o 11,80 g wobec badań własnych (72,90 g). Odwrotną zależność wykazał natomiast
Nisianakis i in. (2009) stwierdzając znacznie niższą masę białka (60,4 g), średnio o 12,5 g
wobec przedstawionych badań własnych. Średnia wartość pH ocenianych białek w badaniach
własnych wyniosła 8,74. Nieznacznie niższy odczyn białka, średnio o 0,09, dowiedli
Mazanowski i Adamski (2006).
Średnia masa ocenianych żółtek wynosiła64,57 g. Znacznie lżejszymi żółtkami
odznaczały się jaja gęsie w badaniach Kralik i Ljuboja (2017) – 45,39 g, Razmaitė i in. (2014)
– 50,2 g, Juodka i in. (2012) – 51,75 i 54,42 g oraz Nisianakis i in. (2009) – 59,2 g.
W badaniach własnych wybarwienie żółtka i jego odczyn ukształtowały się odpowiednio,
średnio na poziomie 4,15 pkt i 6,42. W badaniach Mazanowskiego i in. (2005) żółtka jaj gęsi
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(Ki, Pd, Ka, Su) były ciemniej wybarwione (4,3 pkt), których wartość pH wobec badań
własnych była mniejsza, średnio o 0,35. Podobną prawidłowość wykazali Mazanowski
i Adamski (2006) – żółtka gęsi wyróżniały się ciemniejszą barwą (5,2 pkt) i wyższym
odczynem (5,67). Istotnie większą wartość pH żółtka wobec w/w danych stwierdziły Kralik
i Ljuboja (2017) – 6,21.
W ocenie łącznej skorupy jaj doświadczalnych grup ptaków były grube (613.6 µm),
wytrzymałe (109,5 N) i gęste (206,2mg/cm2). Masa tych skorup w porównaniu z badaniami
Tilki i Inal (2004) (19,0 g) oraz Juodka i in. (2012) (19,0 g) była większa, średnio o 7,6 g.
Ponadto skorupy jaj ptaków ocenianych przez w/w autorów cechowały się znacznie mniejszą
grubością, średnio o odpowiednio 93,6 µm i 38,6 µm wobec skorup jaj gęsi wykorzystanych
w badaniach własnych. Również Mazanowski i in. (2005) oraz Mazanowski i Adamski
(2006) wykazali znacznie cieńsze skorupy (odpowiednio 578 µm i 567 µm), które wyróżniały
się mniejszym odkształceniem elastycznym (odpowiednio 19,27 µm i 15,1 µm). W badaniach
własnych wytrzymałość ocenianych skorup jaj gęsi mieściła się w zakresie od 84,53 N (Ro)
do 133,6 N (Ga). Mazanowski i in. (2005) odnotowali istotnie mniejszą wytrzymałość skorup,
ukształtowaną na poziomie 20,02 N. Powierzchnia skorupy ocenianych jaj gęsi nie
przekraczała 143,1 cm2. Mniejszą powierzchnię jaj ptaków przedstawili Mazanowski i in.
(2005) – 130,3 cm2, Nedomová i Buchar (2014) – 137,2 cm2, Mazanowski i Adamski (2006)
– 138,9 cm2 i Rabsztyn i in. (2010) – 140,6 cm2.
Procentowa zawartość lizozymu mieściła się w granicach od 0,12% (Ry) do 0,22%
(W-31) w przypadku rzadkiej frakcji białka i od 0,07 % (Ry) do 0,12 % (W-31) dla białka
gęstego. Adamski i in. (2006) w analizowanych białkach jaj gęsi w/w materiału badawczego
pochodzącego z czterech okresów produkcji nieśnej wykazali, iż stężenie tego enzymu
ukształtowało się w zakresie od 0,173 % (4 rok produkcji) do 0,256 % (2 rok produkcji),
a jego aktywność enzymatyczna osiągnęła w ocenie łącznej poziom 47510 U/ml.
W badaniach własnych uzyskano znacznie niższą aktywność enzymatyczną lizozymu, która
wyniosła średnio 20259 U/ml (białko gęste) i 39080 U/ml (białko rzadkie). Z kolei
Chrzanowska i in. (2005) wykazała, iż parametr ten u trzech ocenianych grup genetycznych
gęsi mieścił się w przedziale od 32,65 U/mg (gęś gęgawa) do 41,27 U/mg (dzika gęś gęgawa).
5. Wnioski
1.

Najcięższymi jajami (187,7 g) o największej masie żółtka (74,87 g) charakteryzowały się
gęsi kubańskie (Ku). Jaja te ponadto wyróżniały się najciemniej wybarwioną skorupą
(70,50% bieli) o największej jej porowatości (18,66 porów/cm2) i powierzchni
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(154,6 cm2). W populacji tej wykazano ponadto najmniejszą (p≤0,05) ilość zarodków
zamarłych (4,88 %).
2.

Białka jaj gęsi rypińskiej (Ry) wyróżniały się najkorzystniejszymi (p≤0,05) cechami
jakości tj.: największą wysokością (11,50 mm) oraz jednostkami Haugha (87,28).

3.

Największy procentowy udział lizozymu w białku rzadkim (0,22 %) i gęstym (0,12%)
a także najwyższą jego aktywność hydrolityczną ukształtowaną odpowiednio na
poziomie 47549 i 24958 U/ml wykazano w białku jaj pochodzących z komercyjnego
stada W-31.
Stada gęsi, objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt stanowią cenny

i wartościowy materiał hodowlany. Populacje te przedstawiają wyjątkowe walory użytkowe,
cechuje je m.in. wysoka płodność i plenność. Cechy te z powodzeniem mogą być
wykorzystane np. w produkcji towarowej przy krzyżowaniu międzyrasowym czy tworzeniu
komercyjnych populacji. Stworzy to możliwość m.in. pozyskania od tych populacji możliwie
największej liczby jaj, charakteryzujących się wysoką wartością biologiczną zapewniającą
dobrą wylęgowość pełnowartościowych piskląt.
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Summary
The aim of the research was to determine the effectiveness of newly elaborated synbiotic preparations (A, B and
C) on genotoxicity of the faecal water (FW) in the treatment of poultry infections by Salmonella Typhimurium.
Using the cometassay (SCGE - single cel gelelectrophoresis) the extent of DNA damage in FW of chickens,
infected with S. Typhimurium ATCC 14028, and which synbiotics were administrated to was determined.
Allsynbioticshad a beneficialeffect on decrease of extent of DNA damage in chickenFW and reduce the
adverseeffect of S. Typhimurium.Synbiotic composed of the highest number of probiotic strains (Synbiotic C)
was the most effective in reducing the genotoxicity of FW of chickens infected with S. Typhimurium ATCC
14028. These findings show that synbioticscounteract colonisation and facilitate excretion of Salmonella sp. in
chickens, and thus contribute to improving animal’s health and biosafety of food production.
Keywords: synbiotics; Salmonella sp., chickens, faecal water, genotoxicity

Wpływ preparatów synbiotycznych na genotoksyczność wody kałowej
kurcząt zakażonych Salmonella Typhimurium
Streszczenie
Celem badań było określenie skuteczności nowoopracowanych preparatów synbiotycznych (A, B i C)
nagenotoksyczność wodykałowej (FW) w leczeniu drobiu zakażonego przez Salmonella Typhimurium. Przy
zastosowaniu testu kometowego (SCGE – elektroforeza pojedynczych jąder komórkowych) określono stopień
uszkodzenia DNA w FW kurcząt zakażonych S. Typhimurium, ATCC 14028, którym podawano synbiotyki.
Wszystkie synbiotyki miały korzystny wpływ na zmniejszenie stopnia uszkodzenia DNA w FW kurcząt
i zredukowanie niekorzystnego działania S. Typhimurium. Synbiotyk zawierający największą liczbę szczepów
probiotycznych (Synbiotic C) był najbardziej skuteczny w zmniejszaniu genotoksyczności FW kurcząt
zakażonych S. Typhimurium ATCC 14028. Wyniki te pokazują, że synbiotyki przeciwdziałają kolonizacji
i ułatwiają wydalanie Salmonella sp. u kurcząt, a tym samym przyczyniają się do poprawy zdrowia zwierząt
i bezpieczeństwa biologicznego produkowanej żywności.
Słowa kluczowe: synbiotyki; Salmonella sp.; kurczęta; wodakałowa; genotoksyczność

1. Introduction
Salmonella is a major cause of food poisoning and a threat to public health that was
responsible for an estimated 94.530 confirmed cases in the European Union (EU) in 2014.
Contaminated eggs and poultry meat are a major source of salmonellosis, with 46.1% and
6.4% of cases of illness being attributed to eggs and broiler meat, respectively (Osimani et al.,
2016). With increasing consumption of poultry and poultry products, salmonellosis cases
continue to be a huge public health issue in the EU.
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For many years, member states of the EU have tried to solve the problem of poultry
infections with Salmonella sp. (Carter et al., 2017). However, despite attempts to improve the
safety of poultry meat, there was a significant increase (15.3%) in reported salmonellosis
cases in the EU in 2013-2014 (EFSA and ECDC, 2015). Antibiotics and other medicinal
products have been used as growth promoters in the poultry industry to increase the animals’
weight gain and as a passive control strategy for Salmonella species (de Oliveira et al., 2005).
Long-term use of those substances led to development of antimicrobial resistance within
microorganisms, posing a threat to consumers' health and exerting a negative effect on the
environment (Truszczyński and Pejsak, 2006). As a result, on January the 1st, 2006 the use of
antibiotic-based growth stimulators was banned in the EU. Since then, alternative natural
substances providing similar benefits have been sought. Probiotics and prebiotics are
appealing alternative feed additives due to their role in protection of animals against
pathogens, enhancement of immunological response, improved feed conversion rates,
relatively low cost of production and high safety of those formula (Mehdi et al., 2018). High
hopes are also evoked in relation to the synergistic combination of both these components,
namely the so-called synbiotics (Markowiak and Śliżewska, 2017).
Faeces are a complex mixture that reflects the diet consumed, so examination of faecal
contents is a non-invasive technique to investigate the exposure of the colon mucosa to
putative risk factors during dietary intervention studies (Klinder et al., 2007). The literature
indicates that FW activity biomarkers are affected by specific dietary components linked to
their cyto- and genotoxicity. Saturated fats, secondary bile acids, branched chain fatty acids
and toxins are associated with an increase in FW toxicity, while the converse appears to be
true for probiotics and prebiotics (Pearson et al., 2009). Genotoxicity of FW is also
a biomarker of the harmful action of the colon microbiota. This biomarker approach is mainly
used to detect DNA damage and the mutagenic effects of faecal samples.
The aim of the current research was to determine the effectiveness of newly developed
synbiotic preparations on genotoxicity of faecal water in the treatment of poultry infections by
SalmonellaTyphimurium. The level of genotoxicity of chicken’s faecal water infected with
Salmonella sp. and/or after exposition to synbiotic preparations was estimated. Genotoxicity
of FW in chickens after infection with Salmonella sp. and intervention withsynbiotic
preparations has never been estimated previously and this is the novelty of the research.
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2. Materials and Methods


The cell line culture
Chicken liver hepatocellular carcinoma cell line LMH (Leghorn Male Hepatoma) on its

th

24 passage was used in the study with genotoxicity testing (in the comet assay). The cell line
was purchased in Cell Line Service GmbH (Eppelheim, Germany). Cells were cultured as
a monolayer as previously described (Nowak and Śliżewska, 2014). Briefly,cells were
cultured in collagen coated Roux flasks (BioCoat; Becton, Dickinson and Co., Franklin
Lakes, NJ, USA) in Waymouth’s Medium (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA,
USA) with 7.5% sodium bicarbonate (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA).
The medium forcellswas supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS;
Gibco, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), 25 mM Hepes (Sigma-Aldrich,
St. Louis, MO, US) and 100 IU/mL penicillin with 100 µg/mL streptomycin mixture (SigmaAldrich, St. Louis, MO, US). The cells were incubated fordays in a 5% atmosphere of CO2
and humidity > 95%at 37C in CO2 incubator (Galaxy 48S, New Brunswick, United
Kingdom). After reaching 80% confluence, cells were detached with Gibco TrypLETM
Express (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) for 5-10 min at 37°C, centrifuged
(182  g, 5 min), supernatant was decanted and cells were re-suspended in fresh medium. The
cells counted with a hemocytometer and viability was determined by trypan blue exclusion.


Synbiotic preparations
Each synbiotic preparations comprised 2 × 109 CFU/g LAB of Lactobacillus sp.,

2 × 107 CFU/g of Saccharomyces cerevisiae yeast and 2% inulin as a prebiotic. The
composition of three tested preparations (A, B and C) are presented in Tab. 1.
Table 1. Strains applied in tested synbiotic preparations
Synbiotic preparation
B
A
Lb. plantarum ŁOCK 0860
Lb. plantarum ŁOCK 0860
Lb. reuteriŁOCK 1092
Lb. reuteriŁOCK 1092
Lb. pentosusŁOCK 1094
Lb. pentosusŁOCK 1094
Lb. rhamnosusŁOCK 1087
S. cerevisiae ŁOCK 0119
S. cerevisiae ŁOCK 0119



C
Lb. plantarum ŁOCK 0860
Lb. reuteriŁOCK 1092
Lb. pentosusŁOCK 1094
Lb. rhamnosusŁOCK 1087
Lb. paracasei ŁOCK 1091
S. cerevisiae ŁOCK 0119

Animals treatment
The research was conducted on 91 chickens in total, hatched from eggs originated from

SPF-breeders. Each experimental group was comprised of seven birds. The experimental
period was from the 1st to 42nd day of life during which each group received synbiotic
preparation A, B or C in a dose of 0.5 g/kg of feed. On the 7th day of life 0.5 mL of
Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (107 CFU in suspension) and/or synbiotic preparation
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A, B or C was administered in the feed ad libitum. The control group did not receive
synbiotics and was also administered Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (107 CFU in
suspension per os) in the 7th day of life. For the negative control group of birds, feed was
administrated ad libitum without additives. Prebiotic and probiotic bacteria used in synbiotic
preparations were tested under procedures recommended by FAO/WHO and EFSA. All
formulations used complete dietetic compounds in feed for chickens were coccidiostats-free
(EKOPLON sp. z o.o., Poland).
Birds were housed in The Department of Avian Diseases at Chair of Veterinary
Pathology and Diagnostics at The Faculty of Veterinary Medicine in Warsaw University of
Life Sciences (SGGW, Poland).Experiments were conducted after obtaining the approval of
III Local Ethical Commission for animal testing in SGGW according to resolution No. 3/2015
from 22 January 2015 in The Institute of Fermentation Technology and Microbiology at The
Faculty of Biotechnology and Food Sciences (Lodz University of Technology, Poland).
During the experimental period, faecal samples were collected from 7 birds in each group
(randomly selected), three times (i.e. on days 7, 14 and 42) for further analysis.


FW preparation
FW was extracted from fresh faecal samples collected on day 7, 14 and 42 of the

chicken’s life. Faeces (1 g) was suspended in distilled water (1:1, v/v), homogenized for
10 min and then centrifuged (20 min, 11,376 × g). Aliquots of the supernatants (aqueous
faecal extracts) were prepared in 1.5 mL Eppendorf tubes and stored at -20°C prior to
analysis.


Comet assay
The comet assay makes it possible to detect DNA damage at the level of a single cell

and it allows determination of the sensitivity to a specific genotoxic factor. LMH cells
(105 cells/mL per sample) were incubated for 60 min at 37°C with 20% of FW (v/v). The
comet assay was performed under alkaline conditions (pH > 13) (Błasiak and Kowalik, 2000).
Following the incubation, cells were centrifuged (182  g, 15 min, 4°C) and supernatant
decanted. Cells were resuspended in 0.75% low melting point (LMP) agarose, layered onto
slides pre-coated with 0.5% normal melting point (NMP) agarose, and lysed at 4°C for 1 h in
a buffer consisting of 2.5 M NaCl, 1% Triton X-100, 100 mM EDTA, and 10 mM Tris, pH
10. Next, the slides were placed in an electrophoresis unit and DNA was allowed to unwind
for 20 min in an electrophoretic solution consisting of 300 mM NaOH and 1 mM EDTA.
Electrophoresis was conducted at 4°C for 20 min at an electric field strength of 0.73 V/cm
(300 mA). Finally, the slides were neutralized in distilled water and stained with 1.0 µg/mL
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DAPI (4′,6-diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, US).
The slides were observed at 200 magnification under a fluorescence microscope (Nikon,
Tokyo, Japan) connected to a video camera and a personal computer-based image analysis
system, Lucia-Comet v. 7.0 (Laboratory Imaging, Prague, Czech Republic). One hundred
images were randomly selected from each sample and the percentage of DNA in the comet
tail was measured.


Statistical analysis
Comet assay data were analysed using one-way analysis of variance (ANOVA) and then

the Tukey’s post hoc test was used. Differences between samples with normal distribution
were evaluated by Student’s t-test. Statistical analysis was performed using XLSTAT
Software (Addinsoft, SARL, Paris, France) at the significance level of P < 0.05. The results
were presented as mean ± standard error of the mean.
3 Results
Non-exposed LMH cells revealed mean endogenous DNA damage of 5.61% ± 0.59%
(negative control), while cells exposed to 20 µM hydrogen peroxide for 1 hour at 37°C
resulted in 47.9% ± 3.8% DNA breakage (positive control).
Fig.1 displays the mean endogenous DNA damage in LMH cells after exposition to FW
of animals fed with different diets. The mean genotoxicity of FW of chicks fed with feed
containing one of the synbiotic preparations (A, B or C) after 7 days (Fig. 1A) was lower in
comparison to that in the control group (P < 0.05), which was 34.11% ± 2.84%. In the case of
groups fed with feed containing one of the synbiotic preparations, it was at a similar level
(from 12.67% ± 1.15% to 16.91% ± 1.41%), but the lowest genotoxicity (about 2.8 times) was
observed after feeding with synbiotic B (12.67% ± 1.15%, P < 0.05).
Seven days post-infection (14 days of life) with S. Typhimurium ATCC 14028
a 1.6-1.7-fold increase in DNA damage (P < 0.05) was observed within chickens fed with
feed containing synbiotic A (up to 46.39% ± 3.18%) and synbiotic B (up to 42.87% ± 2.40%),
while in the control group (infected, but not fed with synbiotics) it was 27.23% ± 2.20%. Only
synbiotic C decreased genotoxicity of FW up to 21.60% ± 1.79% (P < 0.05). It was noticeable
that in the control group (infected, but not fed with synbiotics) self-infection with
S. Typhimurium ATCC 14028 did not increase genotoxicity of FW.
After 42 days of life (i.e. 35 days after infection), the genotoxicity of FW of chickens
infected with S. Typhimurium ATCC 14028 and fed with synbiotic preparations was lower
than after 14 days of life (i.e. 7 days after infection) (Fig. 1B vs 1C). The greatest decrease
was observed in the group fed with synbiotic B (at about 18%) and A (at about 16%). The
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lowest genotoxicity of FW after 42 days of life was observed in the group fed with feed
containing synbiotic C (15.91% ± 1.31%), its genotoxicity was com
comparable
parable to that seen in
non-infected
infected control (13.20% ± 1.21%) (Fig. 1C). In groups fed with synbiotics A and B, the
mean genotoxicity of FW was significantly higher compared to the non
non-infected control
(P < 0.05) and similar to what was seen in the infect
infected control.

Fig. 1. Genotoxicity of faecal water (FW) of chickens: after 7 days of feeding with synbiotic preparations (A);
infected with S. Typhimurium ATCC 14028 after 14 (B) and 42 (C) days of feeding with synbiotic preparations,
expressed as the mean percentage of DNA in the comet tail. Chickens were fed with 107 CFU of S. Typhimurium
ATCC 14028 in 0.5 mL/per os from 7th day of life. Synbiotic preparations (SYN A, B or C) were administrated
with feed ad libitum.. Each point represents the mean from 100 comets. Horizontal black lines indicate the mean
value in each group. Example comets stained with 1 µg/mL of DAPI (4
(4′,6-diamidine
diamidine-2′-phenylindole
dihydrochloride): untreated control (D) and sample after exposition to FW of chicken infected with
S. Typhimurium
urium ATCC 14028 (magnification 200 )) analysed in the fluorescence microscope (Nikon – Eclipse,
Tokyo, Japan). Results significantly different from: *control; **control infected with S. Typhimurium ATCC
14028 (control + Sal);
); ***control non
non-infected, ANOVA (P<0.05)

4. Discussion
Toxins may enter the human and animal intestine directly with the ingested food and
feed. After Salmonella sp. enters the body, it colonises the digestive tract (GI
(
tract) and
produces toxins (Miller et al., 2016). A typical genotoxin produced by Salmonella enterica
serovar Typhimurium is a typhoid toxin. The typhoid toxin is expressed after the bacterium
has invaded the target cell, where it induces DNA damage. The toxin iiss further released into
the extracellular environment (Frisan, 2016). In HeLa cells, typhoid toxin profoundly changes
the chromatin structure and induces cell death (Grasso and Frisan, 2015). In our investigations
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into the genotoxicity of chicken’s FW, the chicken liver hepatocellular cell line, LMH, was
selected as the target cell. The results of our research indicated that 7-day pre-treatment of
birds with synbiotic preparations (non-infected) resulted in a significant decrease in the mean
FW genotoxicity in comparison to the control group. This indicates beneficial activity of
synbiotics in the GI tract of animals. Additionally, the genotoxicity of FW in the control was
elevated, possibly due to the immature GI microbiota in young chicks allowing bacteria,
which originate mainly from the chicken house litter materials, feed, water, bedding material
and ambient air, to enter the immature gut (Wang et al., 2016). In our study, divergent
genotoxicity of FW within each group could be produced by unequal ingestion of synbiotic
preparation with feed, as it was administrated ad libitum. This is the first report showing the
genotoxicity of FW of chickens after infection with Salmonella sp. At 7and 35days post
infection of chickens with S. Typhimurium ATCC 14028, the mean genotoxicity of FW in
group fed with synbiotic C was maintained at a low level, comparable to that in the noninfected control. Significantly higher genotoxicity was observed in the case of synbiotics
A and B, especially after 7 days of infection. This might be indicating an intensified excretion
of Salmonella. It could also indicate that synbiotic preparation containing more probiotic
strains in its composition demonstrate better antagonistic activity towards Salmonella sp. and
its toxins in the GI tract of animals, not allowing the pathogen to proliferate and colonise the
intestinal epithelium successfully, and probably facilitating faster excretion of the pathogen.
Possible mechanisms for the reduction of pathogens by lactobacilli in the GI tract of chickens
except for stimulation of immunity include alteration of the caecal microbiome and
production of inhibitory metabolites, such as organic acids and bacteriocins (Neal-McKinney
et al. 2012). Increased genotoxicity of FW could demonstrate that synbiotics induce metabolic
processes leading to removal of toxic substances out of the animal’s body. Furthermore, LAB
and yeast present in the synbiotic preparations could probably neutralize, bind, inhibit or even
degrade toxins produced by S. Typhimurium in the gut lumen. Such effect was observed for
Clostridium perfringens α-toxin in chicken primary intestinal epithelial cells in vitro (Guo et
al., 2017). Such an effect for Salmonella sp. has not been investigated. Carter et al. (2017)
observed a statistically significant reduction of S. Enteritidis S1400 colonisation in the ileum,
caecum and colon of leghorn chickens at the 43rd day of combined administration of two
probiotic strains (Enterococcus faecium PXN-33 and Lactobacillus salivarius 59). No
colonisation reduction was observed when either probiotic was administered individually.It
was discovered that multi-species, as well as single strain probiotic preparations reduce
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Salmonella sp. in chickens although complex cultures are significantly more effective (Carter
et al., 2017).
5. Conclusions
New elaboratedsynbioticpreparationshave a beneficialeffect on decrease of extent of
DNA

damage

in

the

chickenfaecalwater

and

reduce

the

adverseeffect

of

SalmonellaTyphimuriumbacteria.Synbiotic C, a multi-species preparation, is the most
effective in reducing the genotoxicity of FW of chickens infected with S. Typhimurium
ATCC 14028 after 14 and 42-days of administration. Furthermore, the extent of genotoxicity
reduction of faecal water in chickens is a highly individual feature.
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Streszczenie
Celem podjętych badań była identyfikacja ilościowa i jakościowa propagul grzybów strzępkowych
Micromycetes w powietrzu atmosferycznym przechowalni warzyw oraz wykazanie zagrożenia wobec marchwi
Daucuscarota L, w czasie jej przechowywania w skrzyniopaletach oraz przygotowania do obrotu handlowego.
Badania aeromykologiczne przeprowadzono w styczniu i lutym 2018 r., w przechowalni warzyw Dostawcy do
firmy Amplus Sp. z o. o. Pomiary wykonano próbnikiem Microbio MB1 nad marchwią „brudną”
w skrzyniopaletachi nad „czystą” przeznaczoną do obrotu handlowego. Z powietrza atmosferycznego
wyosobniono ponad 1100 jednostek koloniotwórczychMicromycetes. Z największą frekwencją
wystąpiłyalergogenne: Penicilliumexpansum, P. implcatum, P. frequentans, P. verrucosumv. verrucosum
i P. stecki. Odnotowano obecność patogenów marchwi: A. alternata, A. dauci, B. cinerea, Ph. rostrupii.
Stwierdzono, że powietrze atmosferyczne przechowalni warzyw jest naturalnym środowiskiem życia
Micromycetes, a o zakażeniu korzeni marchwi w czasie jej przechowywania i przygotowania do obrotu
handlowego, decyduje frekwencja grzybów patogenicznychw powietrzu atmosferycznym.
Słowa kluczowe: aeromykologia, grzyby strzępkowe, przechowalnia warzyw, marchew

Monitoring of filamentous fungus Micromycetes in the atmospheric air of
a vegetable store during the storage and preparation of Daucuscarota L.
carrots for trade
Summary
The aim of the research was to quantitatively and qualitatively identify the propagation of Micromycetes
filamentous fungi in the atmospheric air of the vegetable storage warehouse and to demonstrate the threat to
Daucuscarota L. carrot, during its storage in the pallets and in the course of preparation for trade.
Aeromycological research was carried out in January and February 2018 in the vegetable storage warehouse of
the Supplier of Amplus Sp. z o. o. The measurements were made with the Microbio MB1 probe over the "dirty"
carrots in the pallets and over the "clean" ones intended for trade. More than 1,100 colonogenicMicromycetes
units were isolated from the atmospheric air. The most frequent were allergenic Penicilliumexpansum,
P. implcatum, P. frequentans, P. verrucosum v. verrucosum, and P. stecki. The presence of the following carrot
pathogens was noted: A. alternata, A. dauci, B. cinerea, Ph. rostrupii. It was found that the atmospheric air of
a vegetable storehouse is a natural environment of Micromycetes life, and the infection of carrots’ roots during
their storage and preparation for trade is determined by the frequency of pathogenic fungi in the atmospheric air.
Keywords: aeromycology, filamentous fungi, vegetable storage warehouse, carrots

1. Wstęp
Jak podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2018), Polska pozostaje czołowym
producentem marchwi w UE. W skali globalnej zajmuje szóste miejsce w produkcji
za:Chinami, Uzbekistanem, Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. Uprawa marchwi
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zajmowała w 2017 r. około 22 tys. ha, a zbiory marchwi wynosiły 827 tys. ton, z czego
wyeksportowano 33 tys. ton, w tym30 tys. ton do UE.
Pomimo prowadzonej od 2000 r. hodowli odpornościowej marchwi na choroby i na
czynniki abiotyczne (Michalik 2016), roślina ta podlega presji patogenów bakteryjnych
i grzybowych, zarówno w uprawie polowej, jak i w czasie przechowywania oraz
przygotowania do obrotu handlowego. Według zestawień podanych w opracowaniu „Polskie
Nazwy Chorób Roślin Uprawnych” (2017), przyczynąmykoz są grzyby strzępkowe należące
do Micromycetes: Alternariadauci- powodującyalternariozę naci marchwi, A. radicina
i Pseudocercosporidiumcarotae - czarną zgniliznę marchwi, a także Rhizoctoniacarotaei Rh.
crocorum- rizoktoniozę marchwi. Jako patogeny wymieniane są także: Diaportheangelicae
i D. eres (Bastide i in. 2017) oraz Phomopsisdauci (Laurent i Blancard 2009).O roli A. dauci,
A.

radicina,

Sclerotiniasclerotiorum,

Rhizoctoniasolani,

Mycocentrosporaacerina,

Thielaviopsisbasicola oraz patogenów bakteryjnych, grzybopodobnych i grzybowych
z rodzajów: Xanthomonas, Pectobacterium, Streptomyces, Pythium, Phytophthora, Botrytis,
Fusarium, Intersoliniai Phoma w wywoływaniu chorób warzyw korzeniowych w czasie
uprawy, tuż po wykopaniu i w trakcieprzechowywania oraz przygotowania do obrotu
handlowego, piszą Robak i Wiech (1998), Grabowski i in. (2004), Kora i in. (2005), Kathe
i in. (2017) oraz Rogowska i Sobolewski (2018). Mikroorganizmy te są źródłem infekcji
pierwotnej dla marchwi, kontaminują nasiona, bytująw glebie i na korzeniach wysadkowych.
W przechowalniach większość tych patogenów pozostaje na resztkach gleby na korzeniach
i wywołuje w czasie składowania silne procesy gnilne, powodując niekiedy straty szacowane
nawet do 30%. Działania ograniczające straty przechowywanych warzyw są działaniami
interwencyjnymi i polegają na eliminowaniu warzyw z objawami zgnilizny, nekrozy,
plamistości korzeni, czy obecności grzybni na korzeniach. Obecnie wdrażane działania nie
uwzględniają

monitoringu

grzybów

strzępkowych

Micromycetes

w

powietrzu

atmosferycznym, jako źródeł infekcji prowadzących do rozwoju chorób przechowalniczych
w czasie przechowywania marchwi i przygotowania do transportu i obrotu handlowego.
Celem podjętych badań była identyfikacja ilościowa i jakościowa propagul grzybów
strzępkowych Micromycetes w powietrzu atmosferycznym przechowalni warzyw oraz
wykazanie zagrożenia wobec marchwi Daucuscarota L., w czasie jej przechowywania
w skrzyniopaletach oraz przygotowania do obrotu handlowego.
2. Materiał i metody
Badania aeromykologiczne przeprowadzono w styczniu i lutym 2018 r., w przechowalni
warzyw Dostawcy do firmy Amplus Sp. z o. o z siedzibą Prandocin-Iły. Korzenie marchwi po
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zbiorze przechowywano w drewnianych skrzyniopaletach o wymiarach 120x100x90 cm,
w temp. 2-5 (7)°C i wilgotności wzgl. 70-85%. Marchew poddawano procesowi mycia,
szczotkowania i polerowania na linii technologicznej Firmy Pro-Vega, następnie pakowano
w worki typu bigbag o pojemności 1 tony lub tekturowe kartony o pojemności 10 kg. Próby
powietrza atmosferycznego pobrano próbnikiem Microbio MB1z płytkami kontaktowymi
RODACz zestaloną pożywką Potato-Dextrose LAB-AGARTM, nad „brudną” marchwią
w skrzyniopaletach i nad „czystą” w opakowaniach przygotowanych do transportu do
magazynu firmy Amplus Sp. z o.o. Pobrano po 20 prób, a wielkość próby wynosiła 100 l. Po
zassaniu prób powietrza, zatrzymaniu się turbowentylatora i wyjęciu płytek z próbnika, płytki
umieszczono w cieplarce w temp. 21-220C do czasu inkubacji kolonii grzybów (5-7 dni). Po
tym okresie zliczone kolonie przeszczepiono na skosyz pożywką PDA.
Wyrosłe kolonie akseniczne z pozyskanych propagul grzybów strzępkowych
Micromycetes zidentyfikowano do gatunku na podstawie kluczy mykologicznych Domschai
in. (1980) oraz Ramireza (1982). Uwzględniono frekwencję propagul grzybów strzępkowych
w powietrzu atmosferycznym, dokonując podziału zbiorowiska Micromycetes. Jako
kryterium przyjęto procentowy udział (frekwencję) gatunku w całości zbiorowiska kolonii
grzybów i ujednolicono pojęcia: dominantów (o największej liczebności) stanowiących > 5%
całości zbiorowiska, influentów (średnio liczebnych) - 1-5% oraz akcesorycznych (mało
liczebnych) - <1%.
3. Wyniki
Z powietrza atmosferycznego przechowalni warzyw, wyosobniono nad „brudną”
marchwią w skrzyniopaletach622 jednostkikoloniotwórczeMicromycetes, należące do
15

gatunków.

Z

największą

frekwencją

wystąpiły,

zaliczone

do

dominantów:

Penicilliumexpansum, P. frequentans, P. verrucosumv. verrucosumi P. steckii. Stanowiły one
prawie 63% całości zbiorowiska. Do grupy inluentów zaliczono: Alternariaalternata,
Botrytiscinerea,

Cladosporiumcladosporioides,

Mortierellaisabellina,

Phomarostrupiii

Trichodermapolysporum; stanowiły one ponad 14% całości zbiorowiska. Pozostałe
5 gatunków zaliczono do grupy grzybów akcesorycznych (Tab. 1).
W pomieszczeniu przechowalni w czasie mycia i paczkowania marchwi, z powietrza
atmosferycznego nad „czystą” marchwią wyodrębniono 523 jednostki koloniotwórcze
Micromycetes, należące do 18 gatunków (Tab. 2). Gatunkami dominującymi były
P. expansum i P. implicatum, stanowiące prawie 71% całości zbiorowiska. Do grupy
influentów zaliczono: A. alternata, B. cinerea, C. cladosporioides, M. isabellina,
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M. parvispora, P. frequentans, P. steckii orazP. verrucosum v. verrucosum. Osiem gatunków
w tym zbiorowisku zakwalifikowano, jako akcesoryczne.
Tab. 1. Grzyby strzępkowe wyosobnione w przechowalni z powietrza atmosferycznego nadmarchwią
w skrzyniopaletach (marchew „brudna”)
Wielokrotność
Udziałw całości
Grzyb
[szt.]
zbiorowiska[%]
Alternariaalternata (Fr.) Keissler
11
1,77
Alternariadauci (J. G. Kühn) J.W. Groves &Stolko
5
0,8
Botrytis cinereaPers. ex Nocca&Balb.
11
1,77
Cladosporiumcladosporioides (Fres.) de Vries
20
3,22
MortierellahorticolaLinnem.
4
0,64
MortierellaisabellinaOudem.
18
2,89
MortierellavinaceaDixon-Stewart.
3
0,48
Penicilliumexpansum Link ex Gray
340
54,66
PenicilliumfrequentansWestling
73
11,74
PenicilliumimplicatumBiourge
4
0,64
Penicilliumsteckii Zaleski
42
6,75
PenicilliumverrucosumDierckx v. verrucosum
59
9,49
PhomarostrupiiSacc.
10
1,61
RhizopusoryzaeWentG. PrinsenGerligs
4
0,64
Trichoderma polysporum (Link ex Pers.) Rifai
18
2,89
Ogółem
622
100,0
Tab. 2. Grzyby strzępkowe wyosobnione z powietrza atmosferycznego w przechowalni w trakcie mycia
i pakowania marchwi (marchew „czysta”)
Grzyb
Alternariaalternate (Fr.) Keissler
Arthriniumphaeospermum (Corda) M.B. Ellis
Botrytis cinereaPers. ex Nocca&Balb.
Cladosporiumcladosporioides (Fres.) de Vries
EpicoccumpurpurascensEhrenb. ex Schlecht.
MortierellaisabellinaOudem.
MortierellaparvisporaLinnem.
Mortierellavinacea Dixon-Stewart.
MucorhiemalisWehmarf. hiemalis
Penicilliumexpansum Link ex Gray
PenicilliumfrequentansWestling
PenicilliumimplicatumBiourge
PenicilliumspinulosumThom
Penicilliumsteckii Zaleski
PenicilliumverrucosumDierckx v. verrucosum
Sordariafimicola (Rob.) Ces. &de Not.
Trichoderma polysporum (Link ex Pers.) Rifai
Verticilliumalbo-atrumReinke& Berthold
Ogółem

Wielokrotność
[szt.]

Udziałw całości
zbiorowiska[%]

25
2
13
14
4
9
15
1
1
281
18
90
1
19
22
1
5
2
523

4,78
0,38
2,49
2,68
0,76
1,72
2,87
0,19
0,19
53,73
3,44
17,21
0,19
3,63
4,21
0,19
0,96
0,38
100,0

4. Dyskusja
Micromycetes występują w powietrzu atmosferycznym, jako składowe aeroplanktonu
(Weryszko-Chmielewska 2007, Jędryczka 2014). Obecność propagul grzybów strzępkowych
w powietrzu traktowana jest jak zanieczyszczenia mykologiczne (Kasprzyk i in. 2013, Bonio
i Duda 2014), lecz po analizie wyników badań przeprowadzonych w różnych rejonach
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geograficznych (Grinn-Gofroń i Rapiejko 2009, Abu-Dieyeh i in. 2010, Gajo i in. 2010,
Sadyś i in. 2011, Duda-Franiak i in. 2016, Kowalik i Bonio 2017), należy uznać, że powietrze
atmosferyczne jest naturalnym środowiskiem życia grzybów strzępkowych, tak, jak:
roślinność, gleba i woda.
Najliczniej występującymi Micromycetes w powietrzuatmosferycznym są gatunki
Cladosporium i Alternaria, a ich głównym źródłem jest środowisko rolnicze (Sadyś i in.
2011, Jędryczka 2014, O’Connor i in. 2014, Duda-Franiak i in. 2016). Często izolowanymi
z powietrza atmosferycznego są alergogenne gatunki należące do rodzajów:Aspergillus,
Penicillium, Epicoccum, Fusarium, Didimella, rzadziej należące do: Botrytis, Mucor,
Rhizopus, Verticillium (Weryszko-Chmielewska 2007, Bonio i Duda 2014, MazurkiewiczZapałowicz iin. 2016, Micek i Kowalik 2017).
Pomiędzy powietrzem zewnętrznym i wewnętrznym zachodzi stała wymiana,
a propagule w okresach większej wilgotności, umiarkowanie wysokiej temperatury, niskiego
nasłonecznienia mogą zachowywać żywotność nawet do kilkunastu tygodni, dokonywać
infekcji roślin (Grinn-Gofroń i in. 2011, Pląskowska i in. 2011, Kowalik i Bonio 2017)
orazzachowywać właściwości alergogenne dla ludzi (Miklaszewska i Grajewski 2005,
Pląskowskai in. 2011, Mazurkiewicz-Zapałowicz i in. 2016).
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że w powietrzu atmosferycznym
przechowalni, zarówno w czasie przechowywania marchwi, jak i w czasie mycia,
dominowały grzyby rodzaju Penicillium, z przeważającym udziałem P. expansumi
P. verrucosum v. verrucosum. Uzyskane wyniki potwierdzają również stałą obecnośćw
powietrzu spor A. alternata i C. cladosporioides,o czym piszą m.in.: Sadyś i in. (2011), DudaFraniak i in. (2016), Micek i Kowalik (2017). O ich właściwościach alergizujących
i zdolności kolonizowania pomieszczeń piszą Miklaszewska i Grajewski (2005), Rapiejko
(2006) oraz Ogórek i in. (2011). Zimny (2007) podaje, że cząstki kurzu pochodzenia
organicznego na którym osadzają się strzępki grzybni i zarodniki (a taki rodzaj kurzu unosi
się

w

przechowalni

warzyw),

mogą

być

przyczyną

chorób

alergicznych

lub

immunologicznych, dlatego stężenie spor Alternariaspp., Cladosporiumspp., Penicilliumspp,
ze względu na właściwości alergizujące wobecludzi, powinno być monitorowane podczas
prac wykonywanych przez pracowników przechowalni.
Micromycetes z powietrza atmosferycznego mogą również dokonywać infekcji
przechowywanych warzyw, owoców i grzybów jadalnych w pieczarkarniach (Micek
i Kowalik 2015, Uklańska-Pusz i in. 2015, Kowalik i Micek 2019). W przeprowadzonym
monitoringu pozyskano spory grzybów zakażających korzenie marchwi i wywołujących
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objawy chorób przechowalniczych. Były to, oprócz P. expansum i P. verrucosumv.
verrucosum,: A. alternata, A. dauci, B. cinerea, Ph.rostrupii i Vericillium alboatrum.Wszystkie patogeny przechowalnicze wywołują silne procesy gnilnemarchwi, co
udokumentowano w pracy Kowalik i Micek (2019). Jednak przy ocenie możliwości zakażenia
marchwi należy uwzględniać frekwencję propagul grzybów w powietrzu, gdyż jak podaje
Weber (2010), pojedyncze propagule z reguły są zbyt słabe, aby skutecznie dokonać infekcji,
ponieważ patogen musi przełamać bariery obronne, jakimi dysponuje roślina. Do wystąpienia
zgnilizny, czy nekrozy na korzeniach marchwi mogłoby dojść w przypadku długotrwałego
przechowywania marchwi w skrzyniopaletach, z zawleczonymi chorobami z pola, co
dokumentują Robak i Wiech (1998), Grabowski i in. (2004) oraz Rogowska i Sobolewski
(2018).
Do zakażenia i wywołania objawów chorobowych na marchwi przeznaczonej do obrotu
handlowego może dojść w czasie mycia, szczotkowania, polerowania i paczkowania. W tym
przypadku należy dbać, aby nie dochodziło do uszkodzeń skórki korzeni marchwi, gdyż, jak
podają Wakuliński i Weber (2010) dominujący w powietrzu przechowalni P. expansum jest
patogenem bardzo słabym, bez możliwości infekcji przez nieuszkodzoną skórkę, ale szybko
rozwijającym się w miąższu po różnego rodzaju uszkodzeniach mechanicznych.
Spory Micromycetes podlegają wraz z ruchem powietrza przemieszczaniu, tym
tłumaczyć należy mniejszą liczbę pozyskanych propagul w czasie mycia i paczkowania.
Propagule znajdujące się na cząsteczkach kurzu organicznego, prawdopodobnie osiadały na
rozpylonych kroplach wody i opadały poza korzeniami marchwi.
5. Wnioski
1. Powietrze atmosferyczne przechowalni warzyw jest naturalnym środowiskiem życia
Micromycetes, a o ekologicznej roli atmosfery świadczy obecność aerozolu zawierającego
propagule różnorodnych grzybów strzępkowych, w tym patogenicznych dla marchwi.
2. O możliwości zakażenia korzeni marchwi w czasie jej przechowywania i przygotowania do
obrotu

handlowego,

decyduje

frekwencja

grzybów

patogenicznych

w

powietrzu

atmosferycznym.
3. Ze względu na szkodliwość poszczególnych gatunków Micromycetes w środowisku
człowieka, konieczne jest prowadzenie bieżącego monitoringu aeromykologicznego
w przechowalniach warzyw korzeniowych.
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Analiza właściwości fizykochemicznych świeżych oraz kiszonych owoców
ogórków gruntowych
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Streszczenie
Świeże warzywa pełnią ważną rolę w żywieniu człowieka, pomimo że nie mają wysokiej wartości odżywczej.
Zawierają natomiast dużą ilość związków czynnych biologicznie. Są dobrym źródłem witamin, błonnika,
składników mineralnych i innych składników niezbędnych człowiekowi. Skład różnych gatunków warzyw jest
zależny od odmiany, stopnia dojrzałości, warunków wzrostu, a także ich pochodzenia. Badanie właściwości
mechanicznych surowców pomaga określić ich stan fizyczny, świeżość, jędrność, a także ich twardość.
Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie zawartości wody w wybranych odmianach świeżych owoców
ogórków gruntowych, ocena odporności analizowanych odmian świeżych i kiszonych owoców ogórka na
uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku przebicia skórki i miąższu stemplem o średnicy 5 mm oraz
określenie wpływu procesu kiszenia na właściwości mechaniczne owoców wybranych odmian ogórków.
Odnotowano istotne różnice pomiędzy czasem zakiszania, a średnią siłą przebicia skórki i miąższu
analizowanych odmian ogórków gruntowych.
Słowa kluczowe: ogórki gruntowe, kiszenie, właściwości mechaniczne, siła przebicia skórki i miąższu

Analysis of physicochemical properties of fresh and soured fruits of ground
cucumbers
Summary
Fresh vegetables play an important role in human nutrition, despite the fact that they do not have a high
nutritional value. However, they contain a large amount of biologically active compounds. Fresh vegetables are
a good source of vitamins, fiber, minerals and other ingredients indispensable to man. The composition of
various types of vegetables depends on the variety, degree of maturity, growth conditions and their origin.
Testing the mechanical properties of raw materials helps to determine their physical condition, freshness,
firmness and their hardness.
The aim of the study was to determine the water content in selected varieties of fresh fruit of ground cucumbers,
resistance rating of the analyzed varieties of fresh and soured cucumber fruit to mechanical damage, caused by
puncturingof the skin and pulp with5mm diameter stamp and determinationof the impact of the process of
souring on the mechanical properties of selected fruit varieties of cucumbers. There were significant differences
between the ensilage time and the average peel and flesh breakthrough strength of analyzed ground cucumber
varieties.
Keywords: ground cucumber, souring, mechanical properties, peel and flesh breakthrough strength

1. Wstęp
Badania właściwości mechanicznych owoców ogórków mają na celu określenie
wybranych parametrów wytrzymałościowych pod kątem ich odporności na uszkodzenia oraz
przydatności różnych odmian do procesu zakiszania.Najważniejszymi analizowanymi
parametrami są niewątpliwie jędrność i twardość, które pozwalają na ich wykorzystanie
w różnych produktach przemysłu spożywczego. Niewątpliwym atutem tych badań
jest również ograniczenie strat podczas zbioru, transportu, przechowywania, a także samego
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przetwarzania surowca, pozwalającego wyprodukować produkty o właściwej teksturze. Jest
ona jednym z ważniejszych wyróżników produktu finalnego, którą oceniają konsumenci
(Sakuari i in. 2005, Sakata i in. 2011). Analizę parametrów mechanicznych wykorzystuje się
również do optymalizacji zbioru, transportu i magazynowania surowca. W procesie przebicia
stemplem wartości analizowanych parametrów są zróżnicowane w zależności od miejsca
przebicia owocu. Z tego względu charakterystyka właściwości mechanicznych owoców
ogórka nie jest jednoznaczna i niełatwo jej dokonać, opierając się jedynie na podstawowym
teście na przebicie (Kohyama i in. 2009, Gorzelany i in. 2014b, Gorzelany i in. 2017,
Gorzelany i in. 2018).
Utrzymanie na wysokim poziomie optymalnych właściwości fizycznych świeżych
i kiszonych ogórków to bardzo ważny element zarówno dla odbiorców jak i dla producentów.
Jest to istotne, ponieważ podczas wykonywania procesów technologicznych surowiec taki,
jak warzywo lub owoc narażony jest na uszkodzenia. Do tych defektów możemy zaliczyć
nacięcia, otarcia czy obicia, które wywołane są obciążeniami dynamicznymi (Sakurai i in.
2005, Sakata i in. 2011, Kędzior i in. 2012, Gorzelany i in. 2014a, Matłok i in. 2014, Migut
i in. 2018b).
W celu określenia wytrzymałościskórki oraz miąższu ogórka Gorzelany i in. wykonali
test na siłę przebicia całych owoców ogórka. Badanie zostało wykonane na ogórkach
świeżych i kiszonych. Do pomiaru użyto stempla o średnicy 5 mm, a badanie wykonano
w trzech miejscach - u nasady, w środkowej oraz końcowej części surowca. Dodatkowo
eksperymentowi zostały poddane ogórki różniące się wielkością. Przeprowadzona analiza
wykazała spadek wartości siły przebicia w trakcie procesu kiszenia. Autorzy eksperymentu
stwierdzili także, iż siła przebicia jest nie tylko zależna od ilości wody zawartej w surowcu,
ale również od wielkości, miejsca przebicia i składu chemicznego solanki. Stwierdzono
ponadto,

że

badany

parametr

zmniejsza

się

w

trakcie

procesu

zakiszania,

a w 90 dniu spadł dwukrotnie (Gorzelany i in. 2015, Gorzelany i in. 2016, Migut i in. 2018a).
W prowadzonych badaniach przez Xiaoyi i in.na przeciętych wzdłuż ogórkachrównież
użyto stempla o średnicy 5 mm. Analizie zostały poddane ogórki świeże, jak i poddane
fermentacji spontanicznej i kontrolowanej przy udziale bakterii probiotycznych. Wyniki
badań wykazały, że podczas procesu fermentacji niezależnie od metody wartość siły przebicia
spadała. Zestawiając obie metody kiszenia, stwierdzono także, że te ogórki, które
fermentowały przy udziale bakterii kwasu mlekowego cechowały się wyższą wartością siły
przebicia. Również Fleming i in. potwierdzili podobne wyniki badańdotyczące analizowanych
parametrów mechanicznych owoców ogórka (Fleming i in. 1995, Xiaoyi i in. 2013).
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Cel badań
Ogórki poddawane są różnorodnym procesom przetwórczym, z tego względu niezbędne
jest monitorowanie ich właściwości mechanicznych. Podczas zbioru, transportu oraz podczas
przetwarzania powstajewiele uszkodzeń. Wpływają one, na jakość owoców ogórka i mogą
powodować niewłaściwy przebieg procesu technologicznego.
Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie zawartości wody w wybranych
odmianach świeżych owoców ogórków gruntowych, ocena odporności analizowanych
odmian świeżych i kiszonych owoców ogórka na uszkodzenia mechaniczne, powstałe
w wyniku przebicia skórki i miąższu stemplem o średnicy 5 mm oraz określenie wpływu
procesu kiszenia na właściwości mechaniczne owoców wybranych odmian ogórków.
2. Materiał i metody
Poletka doświadczalne zlokalizowane były w miejscowości Rogoźnica, leżącej
w województwie podkarpackim. Pobrano próby pięciu odmian ogórków gruntowych: Polan
F1, Partner F1, Izyd F1, Śremianin F1 i Śremski F1. Odmiany podzielone zostały na dwie
frakcje wielkościowe. Frakcja I obejmowała ogórki o długości 3,5-5,5 cm, natomiast do
frakcji II kwalifikowano owoce o długości 6-8 cm. Następnie materiał badawczy
przewieziono do Laboratorium Analiz Mechanicznych, Katedry Inżynierii Produkcji RolnoSpożywczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie został dokładnie oczyszczony i umyty.
Kolejnym krokiem było przeprowadzenie pomiarów wybranych właściwości
mechanicznych owoców oraz zawartości wody w świeżych owocach analizowanych odmian.
Pozostały materiał zakiszono. W trakcie fermentacji dokonywano kolejnych pomiarów
właściwości mechanicznych w 10, 30, 60 i 90 dniu zakiszania.


Przygotowanie materiału badawczego i zalew do procesu zakiszania ogórków
Owoce wybranych odmian ogórków gruntowych poddano procesowi zakiszania.

Ogórki włożono do szklanych słoi i zalano wcześniej przygotowaną, zalewą, której skład
przedstawia tabela 1. Naczynia wraz z zawartością przechowywane były w temperaturze
pokojowej, do rozpoczęcia procesu burzliwej fermentacji. Następnie zostały przeniesione do
pomieszczenia o temperaturze około 5°C.
Tabela 1. Skład chemiczny zalewy użytej w procesie kiszenia
Nazwa składnika
Roztwór wodny NaCl
Koper świeży, łodygi z baldachami
Korzeń chrzanu
Ziele angielskie
Czosnek
Liście laurowe

Dodatek na 100 kg ogórków (%)
5
3
0,5
0,06
0,4
0,01
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Pomiar zawartości wody w owocach ogórków gruntowych
Zawartość wody w świeżych owocach ogórków gruntowych oznaczono metodą

suszarkową. Z frakcji wielkościowych poszczególnych odmian wyodrębniono próbki mające
postać kilkumilimetrowych plastrów. Próbki pobrano również w trzech miejscach owocu
ogórka: u nasady ogonka liściowego, w środkowej oraz końcowej części owocu. Opisane
próbki suszono w cieplarce w przez 6 godzin w 70°C. Po upływie określonego czasu,
dosuszono je w temperaturze 105°C w wago-suszarce.
Zawartość wody obliczono, stosując zależność:
𝑚 −𝑚
𝑊=
∗ 100%
𝑚
W- zawartość wody [%]
m1- masa próbki przed suszeniem [g]
m2- masa próbki po suszeniu [g]


Opis stanowiska pomiarowego do badań właściwości mechanicznych
Badania właściwości mechanicznych w procesie przebicia skórki i miąższu świeżych

i

kiszonych

ogórków,

przeprowadzono

za

pomocą

maszyny

wytrzymałościowej

Zwick/Roellprzy użyciu stempla o średnicy φ- 5 mm. Pomiary zostały przeprowadzane
w trzech miejscach tj. u nasady ogonka liściowego, w środkowej oraz końcowej części owocu
ogórka.
Badania przeprowadzano na całych owocach ogórka gruntowego w dziesięciu
powtórzeniach dla próbek świeżych oraz poddanych procesowi kiszenia. Przebiciu poddano
każde z trzech miejsc pomiaru w różnych terminach kiszenia. Pomiar odbywał się osobno dla
obu frakcji wielkościowych. Po każdej serii pomiarowej wykonano wydruk rejestrujący
średnie wartości siły przebicia skórki i miąższu, odkształcenia, energii potrzebnej do
przebicia.
Opracowanie

statystyczne

wyników

wykonano

w

programie

Statistica

12.

Wykorzystując test Shapiro-Wilka dokonano analizy normalności rozkładu, a następnie
homogeniczności

wariancji.

Poziom

ufności

ustalono

na

α=0,05.

Na

podstawie

jednoczynnikowej analizy wariancji określono istotność różnic pomiędzy uzyskanymi
w badaniach wartościami. Po przeprowadzonej analizie wykonano test post-hoc typu
Tukey’a.
3. Wyniki


Ocena zawartości wody w świeżych owocach ogórków gruntowych
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Rysunek1 przedstawia średnią zawartość wody, w świeżych owocach ogórków gruntowych,
dla poszczególnych frakcji wielkościowych. Różnice w wartościach były niewielkie.
Zawartość wody w świeżych owocach ogórków gruntowych I frakcji wielkościowej wynosiła

ZAWARTOŚĆ WODY [%]

od 94,0% dla odmiany Śremski F1 do 95,1% dla odmiany Śremianin F1.
95,2
95,0
94,8
94,6
94,4
94,2
94,0
93,8
93,6
93,4
93,2

95,1 95,0
94,8
94,6
94,3

94,2

94,1

94,0

93,9

POLAN F1

94,7

PARTNER F1

ŚREMIANIN F1
FRAKCJA I

ŚREMSKI F1

IZYD F1

FRAKCJA II

Rys.1. Średnia zawartość wody [%] w świeżych owocach ogórka gruntowego analizowanych odmian i frakcji
wielkościowych

W frakcji II najwyższą zawartością wody charakteryzowała się odmiana Śremianin F1-95,0%,
a najniższą Partner F1- 93,9%. Podobne zakresy wartości otrzymał Gorzelany i in. porównując
zawartość wody dla pięciu odmian ogórka (Gorzelany i in. 2014a).


Ocena siły przebicia skórki i miąższu świeżych owoców ogórka gruntowego
Wartość siły przebicia skórki i miąższu owoców ogórka gruntowego uzależniona była

od zawartości wody w analizowanym surowcu, odmiany, miejsca przyłożenia stempla oraz
wielkości owocu. Zależność siły przebicia świeżych owoców ogórków gruntowych
w zależności od frakcji wielkościowej przedstawia rysunek 2.
Śremianin
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34,61

Śremski
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Izyd
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Polan

36,6
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Średnia siła przebicia [N]
Frakcja I

Frakcja II

Rys.2. Średnia wartość siły przebicia skórki i miąższu świeżych ogórków z uwzględnieniem frakcji
wielkościowych
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Wartości analizowanego parametru były do siebie zbliżone w obrębie frakcji
wielkościowej. Zaobserwowano nieznacznie wyższe wartości analizowanego parametru dla
owoców I frakcji. Różnica w wartościach siły przebicia pomiędzy frakcją I i II jest najbardziej
widoczna w odmianie Polan i wynosi 3,89 N. Średnie wartości siły przebicia skórki i miąższu
świeżych owoców ogórków gruntowych I frakcji wielkościowej mieściły się w zakresie od
36,09 N dla odmiany Śremianin do 38,04 N dla odmiany Śremski, zaś dla II frakcji
wielkościowej od 32,71 N dla odmiany Polan do 35,71 N dla odmiany Śremski.
Tabela 2 przedstawia średnie wartości energii przebicia i naprężenia niszczącego dla
poszczególnych odmian ogórków z podziałem na frakcje wielkościowe.
Tabela 2. Średnie wartości energii przebicia oraz naprężenie niszczące. Ogórki świeże
Odmiana
Polan
Izyd
Śremski
Partner
Śremianin

Frakcja
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Praca
W
[J]
112,36 A
113,5 A
109,14 A
109,45 A
108,42 A
108,42 A
106,41 B
100,45 A
110,25 B
101,36 A

Naprężenie niszczące
Eu
[MPa]
1,96 B
1,75 A
2,03 B
1,83 A
2,04 A
1,91 A
1,98 A
1,86 A
1,94 A
1,87 A

* A-B różnice istotne statystycznie przy poziomie ufności p=0,05

Wartość energii potrzebnej do przebicia skórki i miąższu świeżych owoców ogórka
mieściła się w przedziale od 100,45 J dla odmiany Partner II frakcji do 113,5 J dla odmiany
Polan II frakcji wielkościowej. Odnotowano różnice istotne statystycznie pomiędzy wartością
analizowanego parametru, a frakcją wielkościową w odmianach Partner i Śremianin.
W pozostałych odmianach różnic nie odnotowano.
Średnie wartości naprężenia niszczącego mieściły się w przedziale od 1,75 MPa dla
odmiany Polan II frakcji wielkościowej do 2,04 MPa dla odmiany Śremski I frakcji
wielkościowej. Uzyskano nieznacznie wyższe wartości analizowanego parametru dla owoców
zakwalifikowanych do I frakcji wielkościowej. Analizując wartości naprężenia niszczącego
stwierdzono zależność pomiędzy ich wartością a frakcją wielkościową owoców dla odmian
Polan i Izyd.


Analiza siły przebicia skórki i miąższu wybranych odmian ogórków poddanych
procesowi kiszenia
Analogicznie jak na ogórkach świeżych wykonanopomiary siły przebicia skórki

i miąższuogórków poddanych procesowi kiszenia w wybranych terminach zakiszania.
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Analizę uzyskanych wyników z poszczególnych terminów pomiarów przeprowadzono
osobno dla poszczególnych frakcji wielkościowychrys.3.

Frakcja I
36,09

36,97

37,85

36,6

12,45
10,19

16,11
11,87
10,36

17,85

17,21
12,69
10,41

15

12,47
10,36

12,98
11,07

20

17,61

25

24,31

24,63

25,47

25,05

30

26,11

35

17,86

Średnia siła przebicia [N]

40

38,04

45

10
5

E D C B A

E D C B A

E D C B A

E D C B A

E D C B A

Partner

Śremianin

0
Polan

Izyd

Śremski

Odmiana
świeże

10 dni

30 dni

60 dni

90 dni

34,95

34,61

32,71

5

15,14
11,15
9,34

16,75

16,45

15,98

21,46

22,73

22,36

21,69

E D C B A

12,01
9,78

10

11,12
9,34

15

11,36
9,45

20

11,7
9,64

25

22,42

30

16,79

Średnia siła przebicia [N]

35

34,12

40

35,71

Frakcja II

E D C B A

E D C B A

E D C B A

E D C B A

Izyd

Śremski

Partner

Śremianin

0
Polan

Odmiana
świeże

10 dni

30 dni

60 dni

90 dni

*A-E różnice istotne statystycznie przy poziomie ufności p=0,05

Rys.3. Średnie wartości siły przebicia skórki i miąższu owoców ogórków świeżych i na poszczególnych etapach
kiszenia w zależności od odmiany ogórka i frakcji wielkościowej
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Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono spadek wartości siły przebicia skórki
i miąższu owoców ogórka gruntowego wraz z trwaniem procesu kiszenia niezależnie od
analizowanej odmiany oraz frakcji wielkościowej. W trakcie kiszenia odnotowano około
trzykrotny spadek analizowanego parametru.
W 10 dniu kiszenia średnie wartości siły przebicia owoców ogórków I frakcji
wielkościowej wynosiły od 24,31 N dla odmiany Śremianin do 26,11 N dla odmiany Izyd.
Ogórki zakwalifikowane do II frakcji wielkościowej charakteryzowały się nieznacznie
niższymi wartościami analizowanego parametru- od 21,46 N do 22,73 N.
W 30 dniu procesu kiszenia stwierdzono spadek wartości siły przebicia w stosunku do
wcześniejszych pomiarów. Uzyskane wartości mieściły się w przedziale od 15,14 N dla
owoców odmiany Śremianin II frakcji wielkościowej do 17,86 N dla odmiany Polan I frakcji.
Na podstawie uzyskanych wyników w 60 i 90 dniu kiszenia odnotowano dalszy
spadek wartości siły przebicia skórki i miąższu owoców ogórka w obrębie badanych odmian.
W 90 dniu prowadzenia procesu wartości siły przebicia ogórków analizowanych odmian były
do siebie zbliżone w obrębie frakcji wielkościowej. Owoce I frakcji charakteryzowały się
nieznacznie wyższą wartością analizowanego parametru. Średnia wartość siły przebicia
wynosiła od 9,34 N do 11,07 N. Stwierdzono zależność pomiędzy czasem zakiszania,
a wartością siły przebicia skórki i miąższu owoców ogórka. Analizując wartości siły przebicia
w kolejnych terminach pomiaru, nie zaobserwowano znacznego wpływu odmiany na wartość
analizowanego parametru w czasie trwania procesu kiszenia.
Obliczono również zależność siły przebicia skórki i miąższu od czasu zakiszania dla
analizowanych odmian, które opisuje funkcja kwadratowa drugiego stopnia y=ax2+bx+c.
Współczynniki determinacji w przypadku frakcji II były do siebie zbliżone i wynosiły od
R2=0,91 dla odmiany Śremianin F1 do R2=0,948 dla odmiany Polan F1. Współczynniki dla
frakcji I również były mało zróżnicowane i wynosiły od R2=0,941 do R2=0,957.
Tabele 3-6 przedstawiają energię przebicia skórki i miąższu ogórków w kolejnych
terminach procesu kiszenia a także naprężenie niszczące. Analizując otrzymane wyniki
stwierdzono spadek analizowanych parametrów wraz z upływem czasu kiszenia niezależnie
od odmiany i frakcji wielkościowej owoców. Średnie wartości pracy oraz naprężenia
niszczącego w świeżych owocach ogórków wynosiły odpowiednio: od 100,45 J do 113,5 J
oraz od 1,38MPa do 1,48MPa. W 90 dniu procesu kiszenia średnie wartości naprężenia
niszczącego wynosiły od 0,54 MPa do 0,56 MPa dla I frakcji wielkościowej oraz od 0,5 MPa
do 0,52 MPadla frakcji II. Nie odnotowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy
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analizowanymi odmianami w obrębie badanego terminu pomiaru.Analogiczną zależność
odnotowano w przypadku wartości energii potrzebnej do przebicia skórki i miąższu. W 90
dniu procesu kiszenia wartości analizowanego parametru wynosiły odpowiednio od 41,23 J
do 47,5 Jdla I frakcji oraz od 42,33 J do 47,8 Jdla frakcji II.
Tabela 3. Średnie wartości energii potrzebnej do przebicia skórki i miąższu oraz naprężenia niszczącego. 10
dzień procesu zakiszania
Praca
Naprężenie niszczące δ
Odmiana
Frakcja
W
[MPa]
[J]
I
94,12
1,34
Polan
II
92,36
1,2
I
97,15
1,3
Śremianin
II
92,45
1,15
I
94,85
1,32
Partner
II
94,36
1,22
I
90,36
1,37
Śremski
II
95,15
1,2
I
93,18
1,4
Izyd
II
91,36
1,16
Tabela 4. Średnie wartości energii potrzebnej do przebicia skórki i miąższu oraz naprężenia niszczącego. 30
dzień procesu zakiszania
Praca
Naprężenie niszczące δ
Odmiana
Frakcja
W
[MPa]
[J]
I
84,12
0,95
Polan
II
81,36
0,9
I
81,36
0,86
Śremianin
II
84,36
0,81
I
80,36
0,94
Partner
II
80,36
0,9
I
84,32
0,92
Śremski
II
75,69
0,88
I
83,12
0,96
Izyd
II
79,36
0,86
Tabela 5. Średnie wartości energii potrzebnej do przebicia skórki i miąższu oraz naprężenia niszczącego. 60
dzień procesu zakiszania
Praca
Naprężenie niszczące δ
Odmiana
Frakcja
W
[MPa]
[J]
I
57,25
0,67
Polan
II
55,39
0,63
I
58,14
0,64
Śremianin
II
60,34
0,6
I
55,47
0,67
Partner
II
63,2
0,64
I
64,12
0,68
Śremski
II
56,89
0,6
I
54,15
0,67
Izyd
II
57,01
0,61
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Tabela 6. Średnie wartości energii potrzebnej do przebicia skórki i miąższu oraz naprężenia niszczącego. 90 dni
Odmiana
Polan
Śremianin
Partner
Śremski
Izyd

Frakcja
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Praca
W
[J]
41,23
42,33
45,23
43,68
47,5
47,14
45,76
47,8
44,69
46,12

Naprężenie niszczące δ
[MPa]
0,54
0,52
0,56
0,5
0,55
0,52
0,56
0,5
0,56
0,51

4. Wnioski
1.

Średnia zawartość wody w świeżych owocach ogórków gruntowych była mało
zróżnicowana i mieściła się w przedziale od 93,9% dla odmiany Partner F1 frakcji
wielkościowej I, do 95,1% dla odmiany Śremianin F1 II frakcji wielkościowej.

2.

Średnia siła przebicia skórki i miąższu analizowanych odmian owoców ogórków
wynosiła od 9,34N do 38,04N. Odnotowano wyższe wartości analizowanego parametru
dla owoców zakwalifikowanych do I frakcji wielkościowej.

3.

Wartość siły przebicia zmniejszała się wraz z czasem fermentacji. Odnotowano różnice
istotne statystycznie pomiędzy wartością siły przebicia skórki i miąższu, a czasem
zakiszania oraz frakcją wielkościową. Nie odnotowano zależności pomiędzy analizowana
odmianą, a czasem zakiszania.

4.

Średnie wartości siły przebicia skórki i miąższu owoców ogórków gruntowych
analizowanych odmian w 90 dniu procesu kiszenia wynosiły odpowiednio od 10,19N do
11,07N dla I frakcji wielkościowej oraz od 9,34N do 9,78N dla frakcji II.

5.

Średnie wartości energii potrzebnej do przebicia skórki i miąższu świeżych owoców
ogórków gruntowych były do siebie zbliżone i wynosiły od 100,45J do 113,5J.

6.

W 90 dniu kiszenia średnie wartości energii potrzebnej do przebicia skórki i miąższu
wynosiły od 41,23J do 47,8J.

7.

Wartości naprężenia niszczącego obliczonego dla świeżych owoców ogórków
gruntowych mieściły się w przedziale od 1,38MPa do 1,48MPa

8.

Średnie wartości naprężenia niszczącego w 90 dniu procesu wynosiły od 0,31MPa do
0,37MPa dla I frakcji wielkościowej oraz od 0,29MPa do 0,34MPa dla owoców
zakwalifikowanych do frakcji II.
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Streszczenie
Celem badań była ocena uproszczonej technologii uprawy kukurydzy na gęstość objętościową gleby. Nowa
technologia jest efektem projektu PBS1/B8/4/2012 o akronimie Azomais, zrealizowanego w latach 2012-2016.
W technologii tej nie stosuje się uprawek pożniwnych ani orki. Siew nasion kukurydzy i nawozów oraz pasowa
uprawa roli wykonywane są w jednym zabiegu przy użyciu specjalnej konstrukcji agregatu. W doświadczeniu
założonym na glebie płowej wytworzonej na glinie lekkiej uprawiano kukurydzę odmiany Magello. Badania
gęstości gleby były prowadzone w 2015 w technologii uproszczonej (TU) i technologii tradycyjnej TT
(w systemie orkowym) na polach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Grabowie nad Wisłą po
zbiorze roślin, po zakończeniu dwuletniego cyklu prowadzenia doświadczenia. Gęstość objętościową gleby
określano przy użyciu cylinderków Kopecky´ego metodą suszarkowo-wagową do głębokości 35 cm
(w warstwach co 5 cm). Ze względu na charakter technologii uproszczonej (uprawa pasowa gleby) badania
gęstości prowadzono zarówno w rzędzie roślin, jak i w międzyrzędziach. W wyniku przeprowadzonych badań
stwierdzono, że większą gęstością objętościową charakteryzowała się gleba w pasowej uprawie roli technologii
uproszczonej (1,77 Mg m-3) niż w technologii tradycyjnej (1,69 Mg m-3). Średnia gęstość objętościowa gleby
w rzędzie roślin w technologii uproszczonej wynosiła 1,72 Mg m-3, w międzyrzędziu 1,82 Mg m-3, natomiast
w technologii tradycyjnej w obu miejscach poboru była równa 1,69 Mg m-3.
Słowa kluczowe: gęstość objętościowa gleby, kukurydza, uprawa uproszczona, technologia Azomais

The influence of simplified technology of maize cultivation on the soil bulk
density
Summary
The purpose of the experiment was to assess the impact of two technologies; traditional ploughing and simplified
tillage (“Azomais Technology”) on the bulk density of soil. The experiment was carried out on the field of the
Agricultural Experimental Station IUNG-PIB in Grabów on the Vistula River (Mazovia Province), on the
podzolic soil produced on the light loam. On the experimental field since 2013 Magello cultivar was grown, in
the next two years 2014-2015 the impact of traditional technology (TT) and the reduced technology (TU) on
crop yielding was compared. Soil density measurements were conducted after harvest, after a two-year cycle of
the experiment. The bulk density of soil was determined using Kopecky cylinder oven-drying weights methods
up to a depth of 35 cm (in 5 cm intervals). Due to the nature of simplified technology, density testing was carried
out both in the row of plants and in the row spacing. It was found that the volume density of the soil under
simplified technology was equal to 1.77 g.cm-3, in traditional technology the density was 1.69 g.cm-3. The
average soil density in the row of plants under simplified technology was 1.72 g.cm-3, and in the row spacing 1.82 g.cm-3. Under traditional technology in both sampling points the value was lower - 1.69 g.cm-3.
Key words: soil bulk density, maize, simplified cultivation, Azomais technology

1. Wstęp
Jednym z celów mechanicznej uprawy roli jest uzyskanie optymalnej gęstości gleby
zapewniającej roślinomnajkorzystniejsze stosunki powietrzno-wodnew całym okresie
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wegetacji (Baranowski 1980).Z uwagi na wysoką energochłonność zabiegu coraz częściej
w systemie uprawy roli pomija się orkę, w zamian, której stosuje się uprawę bezorkową,
w tym siew bezpośredni w ściernisko (Szulc i Dubas 2013). Ten system w uprawie kukurydzy
jest już powszechnie stosowany w Stanach Zjednoczonych AP (Pudełko i in. 1994). W Polsce
siew bezpośredni kukurydzy stosowany jest tylko w nielicznych gospodarstwach
wielkoobszarowych, wyposażonych w niezbędny do tego sprzęt(Szulc, Dubas 2013). Obecnie
w rolnictwie stosowane są różne systemy uprawy roli: 1) tradycyjny – płużny; 2) bezorkowy
(uproszczony) – bezpłużny, pług zastępowany jest innymi narzędziami uprawowymi, np.
broną talerzową, kultywatorem ścierniskowym, spulchniaczem obrotowym lub innym; 3)
siew bezpośredni (tzw. uprawa zerowa) – siew w rolę nieuprawioną, tj. od zbioru przedplonu
do wysiewu rośliny następczej nie wykonuje się żadnych zabiegów uprawowych (Smagacz
i Madej 2012). Zalety konwencjonalnej uprawy i siewu bezpośredniego łączy tzw. uprawa
pasowa (striptill). Polega ona na spulchnianiu wąskiego pasa gleby, w którym lokowane są
nasiona rośliny uprawnej. Gleba w międzyrzędziach pozostaje nieuprawiona, co znacznie
ogranicza energochłonność zabiegu. Uprawa pasowa w połączeniu z siewem kukurydzy
i aplikacją nawozu stanowi istotę niskonakładowej technologii Azomais (Ochal i in. 2015).
Celem pracy było zbadanie wpływu uproszczonej technologii uprawy kukurydzy
„Azomais” na gęstość objętościową gleby w porównaniu do technologii tradycyjnej (z orką).
2. Materiały i metody
Doświadczenie prowadzono na polu Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB
w Grabowie nad Wisłą, na glebie płowej wytworzonej na glinie lekkiej. Eksperyment
prowadzono w krótkotrwałej monokulturze. W roku 2013 na całym polu uprawiano
kukurydzę (odmianaMagello) w technologii tradycyjnej (rok wyrównawczy).Następnie przez
2kolejne lata na części pola stosowano uproszczoną technologię uprawy „Azomais”.
Doświadczenie trzyczynnikowe prowadzono metodą split-plot-blok. Pierwszym czynnikiem
było nawożenie organiczne (brak nawożenia, obornik 30 t
i gnojowica 30 m3. ha

-1

.

ha

-1

, poferment 30 t

.

ha

-1

), drugim czynnikiem była technologia uprawy (tradycyjna,

uproszczona), a trzecim dawka azotu w nawozach mineralnych 80 i 120 kg N . ha-1.
Technologia tradycyjna obejmowała następujące zabiegi agrotechniczne: jesienią uprawa broną talerzową, a następnie orka zimowa; wiosną - wysiew nawozów mineralnych
NPK, uprawa pola pod siew kukurydzy zestawem uprawowym biernym, siew kukurydzy,
aplikacja drugiej dawki azotu.
W technologii uproszczonej„Azomais”po zbiorze przedplonu na powierzchni gleby
pozostawiono resztki roślinne (słoma kukurydzy) w postaci mulczu i jesienią nie
221

wykonywano żadnych zabiegów uprawowych. Wiosną przy użyciu zestawu uprawowosiewnego (Fot. 1) wykonano siew kukurydzy w mulcz z pasowym spulchnianiem gleby na
głębokość około 25-30 cm i wgłębną aplikacją nawozów.
W obu technologiach stosowano jednolite zabiegi ochrony chemicznej.
Gęstość objętościową gleby oznaczono przy użyciu cylinderków Kopecky´ego metodą
suszarkowo-wagową do głębokości 35 cm, w warstwach, co 5 cm. Do oceny pobierano
próbki gleby w rzędach roślin orazw międzyrzędziach. Badania przeprowadzono po
zakończeniu dwuletniego cyklu prowadzenia doświadczenia. Gęstość gleby badano w trzech
powtórzeniach w każdej technologii (tradycyjna, uproszczona) na obiektach bez nawożenia
organicznego z dawką azotu wnoszoną w postaci nawozów mineralnych w ilości 120 kg N.
ha-1.
Wyniki badań gęstości gleby opracowano statystycznie przy użyciu oprogramowania
Statistica 10.1, metodą analizy wariancji, posługując się przedziałem ufności Tukeya, przy
poziomie istotności α = 0,05

Fot. 1. Model badawczy agregatu uprawowo siewnego (Fot. P. Ochal)

3. Wyniki
Gęstość objętościowa gleby była istotnie zróżnicowana pomiędzy porównywanymi
technologiami uprawy roli. Przedstawione na rysunku 1 wyniki badań wskazują, że średnia
gęstość objętościowa w warstwie gleby 0-35 cm była istotnie wyższa w technologii
uproszczonej niż w technologii tradycyjnej, a różnica ta wyniosła 4,7%.
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Technologia; Oczekiwane średnie brzegowe
Bieżący efekt: F(1, 70)=28,747, p=,00000
Dekompozycja efektywnych hipotez
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
1,82
1,80

Gęstość g*cm-3

1,78
1,76
1,74
1,72
1,70
1,68
1,66
1,64

TU

TT
Technologia

Rys.1. Wpływ technologii uprawy na gęstość objętościową gleby

W związku ze specyfiką technologii uproszczonej, gdzie nawóz mineralny
wprowadzany jest na głębokość około 25cm za pomocą przewodu nawozowego, który
znajduje się za zębem spulchniającym glebę, autorzy pracy zbadali gęstość objętościową
gleby zarówno w międzyrzędziach, jak i w rzędach gdzie wcześniej rosły rośliny. Na rysunku
2 przedstawiono wpływ technologii uprawy na wartość badanego parametru w warstwie 0-35
cm w zależności od miejsca poboru próbek. Gęstość objętościowa gleby w międzyrzędziachw
technologii uproszczonej (TUM) była istotnie większa niż w pozostałych analizowanych
obiektach (TUR – w rzędach roślin w technologii uproszczonej, TTM – w międzyrzędziach,
TTR – w rzędach roślin w technologii tradycyjnej) i była średnio o 7,7% większa niż
w technologii tradycyjnej (TTM i TTR).W technologii uproszczonej gęstość gleby w rzędach
roślin w związku z aplikacją nawozu była zbliżona do wartości zmierzonej w technologii
tradycyjnej, odpowiednio 1,72 g.cm-3i 1,69g.cm-3. Można zatem sądzić, że uprawa pasowa
pozwala zachować optymalną dla rozwoju systemu korzeniowego roślin gęstość gleby oraz
zapewnia utrzymanie odpowiednich warunków powietrzno-wodnych.
W

tabeli

1

przedstawiono

wyniki

pomiaru

gęstości

objętościowej

gleby

w poszczególnych warstwach gleby o miąższości 5 cm do głębokości 35 cm. Analiza danych
wskazuje, że gęstość gleby w większości przypadków zwiększa się wraz z głębokością
niezależnie od technologii uprawy.Największe zróżnicowanie gęstości gleby pomiędzy
technologiami występowało w międzyrzędziach do głębokości 25 cm, następnie poniżej tego
poziomu różnice zacierały się.
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Technologia; Oczekiwane średnie brzegowe
Bieżący efekt: F(3, 56)=33,364, p=,00000
Dekompozycja efektywnych hipotez
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
1,86
1,84
1,82

Gęstość g*cm-3

1,80
1,78
1,76
1,74
1,72
1,70
1,68
1,66
1,64

TUR

TUM

TTR

TTM

Technologia

Rys.2. Wpływ technologii i miejsca poboru próbek na gęstość objętościową gleby do głębokości 35 cm
Tabela 1. Gęstość objętościowagleby (Mg.cm-3) w zależności od technologii uprawy i miejsca poboru próbki
Warstw
Technologia
Technologia tradycyjna
Technologia
Technologia
a (cm)
uproszczona - w
- w rzędzie roślin (TTR)
uproszczona tradycyjna Layer
rzędzie roślin
Traditional technology międzyrzędzie (TUM)
międzyrzędzie (TTM)
(cm)
(TUR)
in the row of plants
Simplified technology- Traditional technology
Simplified
in the row spacing
- in the row spacing
technology- in the
row of plants
0-5
1,67
1,51
1,80
1,54
5-10
1,65
1,62
1,89
1,61
10-15

1,61

1,64

1,74

1,65

15-20

1,78

1,72

1,76

1,66

20-25

1,72

1,78

1,84

1,74

25-30

1,78

1,74

1,87

1,82

30-35

1,86

1,82

1,83

1,88

Średnia
1,72a*
1,69b
1,82a
1,69b
Average
* różne litery wskazują na statystycznie istotne różnice dla tej samej warstwy i miejsca poboru próbki (w rzędzie
roślin i w międzyrzędziu) w tym samyróżnice na poziomie istotności p = 0,05
* different letters in a column mean significant differences at the p=0,05 level

4. Dyskusja
W literaturze przedmiotu brakuje badań gęstości gleby w uproszczonych systemach
uprawy roli, które byłyby prowadzone na wzór technologii „Azomais”. Stosowane dotychczas
technologie uprawy uproszczonej polegają na wyeliminowaniu pługa i stosowaniu narzędzi
aktywnych do mieszania słomy i nawozów z wierzchnią warstwą gleby lub na siewie
bezpośrednim w glebę pokrytą mulczem z rozdrobnionej słomy, przy użyciu specjalnego
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siewnika (Blecharczyk i in. 2004, Pabin i in. 2007, Błażejczak i in. 2008, Czyż i Dexter 2010,
Szulc i Dubas 2013).
W technologii „Azomais” oprócz uproszczonej pasowej uprawy zastosowano
innowacyjne rozwiązanie polegające na wgłębnej aplikacji nawozu. Specjalistyczny nawóz
o składzie dostosowanym do potrzeb pokarmowych kukurydzy stosowano na głębokość 5 cm
poniżej nasienia w dawce startowej i na głębokość około 25 cm w dawce podstawowej
(pokrywającej zapotrzebowanie roślin na azot w całym okresie wegetacyjnym). W agregacie
uprawowo-siewnym przewód nawozowy umieszczony jest za zębem, którego zadaniem jest
spulchnienie wąskiego pasa gleby (ok. 4 cm) i ulokowanie nawozu na odpowiedniej
głębokości.
W badaniach własnych stwierdzono statystycznie istotny wzrost gęstości gleby
w obiektach z technologią uproszczoną w stosunku do technologii tradycyjnej, a średnia
różnica wynosiła 4,7%. Czyż i Dexter (2010) w latach 2007-2009 badali wpływ trzech
technologii (tradycyjnej, uproszczonej, siewu bezpośredniego) na gęstość gleby płowej
wytworzonej z lessu w miejscowości Rogów w woj. lubelskim. Badacze stwierdzili, że
w systemie uprawy tradycyjnej gęstość gleby była istotnie niższa niż w pozostałych dwu
obiektach. Średnio za 3 lata badań w technologii uproszczonej gęstość gleby była o 6%
większa, a w technologii z siewem bezpośrednim o 9,3% większa niż w warunkach uprawy
orkowej. Wyniki badań uzyskane w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB
w Puławach na „Kępie” również wykazały istotny wpływ stosowanych technologii uprawy na
zróżnicowanie gęstości gleby o składzie granulometrycznym pyłu ilastego. W okresie dwóch
lat gęstość gleby w technologii uproszczonej zwiększyła się o 5,5%, a w technologii siewu
bezpośredniego wzrosła o 9,0%w porównaniu do obiektu z uprawą tradycyjną (Czyż i Dexter
2010). Również Blecharczyk i in. (2004) stwierdzali zwiększenie gęstości objętościowej
gleby w obiektach z technologią uproszczoną i z siewem bezpośrednim kukurydzy na glebie
płowej o składzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego i piasku gliniastego
lekkiego.
Analizując zmiany gęstości gleby i uzyskiwane plony roślin na skutek różnych
uproszczeń w technologiach uprawy, można stwierdzić, że gęstość gleby ma istotny wpływ na
wzrost i rozwój roślin. Przewietrzanie gleby odbywa się wskutek masowego przepływu
powietrza, czyli drogą tzw. aeracji masowej oraz dzięki termicznym ruchom cząsteczek
gazów, tj. na drodze dyfuzji (Baranowski 1980). Zagęszczenie gleby i wzrost jej wilgotności
mogą spowodować zmniejszenie objętości porów aeracyjnych do wartości krytycznej, poniżej
której zaopatrzenie korzeni roślin w tlen jest niedostateczne i prowadzi do obniżki plonów
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(Baranowski 1980). Potwierdzają to również badania Czyż (2005). Autorka stwierdza, że
uprawa płużna sprzyja rozwojowi roślin kukurydzy poprzez poprawę niektórych właściwości
fizycznych gleby ciężkiej, głównie powodując zmniejszenie gęstości objętościowej i wzrost
temperatury w wierzchniej warstwie gleby (0–25 cm).
W badaniach własnych stwierdzono, że gęstość objętościowa gleby w technologii
uproszczonej (z uprawą pasową) w rzędach roślin wynosiła 1,72 g.cm-3w całej warstwie 0-35
cm. W technologii tradycyjnej,zarówno w rzędach jaki w międzyrzędziach była zaledwie
o 0,03 g.cm-3mniejsza. Można, zatem wnioskować, że uprawa pasowa zastosowana
w technologii „Azomais” sprzyja utrzymaniu odpowiednich dla roślin warunków powietrznowodnych.
Zainteresowanie uproszczonymi technikami uprawy roli podyktowane jest głównie
względami ekonomicznymi (Idkowiak i Kordas 2004). Smagacz (2012) szacuje, że orka
pochłania, w zależności od gatunku uprawianej rośliny i warunków siedliskowych, 30-60%
całkowitej ilości paliwa zużywanego w technologii produkcji danej rośliny, a jej udział
w nakładach pracy waha się od 20 do 40%. Niestety korzyści z tytułuzmniejszenia nakładów
pracy i energii mogą być uszczuplane w związku ze zmniejszeniem zysku będącego
wynikiem obniżenia plonów roślin w technologiach uproszczonych. Szymankiewicz (1988),
Machul (1993), Dubas i Menzel (1999), Blecharczyk i in. (2004) w swoich badaniach
stwierdzili, że uproszczenia uprawy roli mogą skutkować obniżeniem plonów roślin
uprawnych i zmianami właściwości fizykochemicznych gleby.W badaniach Blecharczyka
i in. (2004) stwierdzono w okresie 4 lat spadek plonów o 22% w uprawie uproszczonej
(powierzchniowej) i o 25% w siewie bezpośrednim. Także Czyż (2005) wykazała istotny
wpływ systemu uprawy na plonowanie kukurydzy. Plon ziarna kukurydzy w zależności od
systemu uprawy roli wahał się, średnio za 3 lata badań, od 6,31 t·ha-1do 6,98 t·ha-1, ale był
największy w obiektach z uprawą tradycyjną.
Istotne znaczenie dla plonowania roślin w systemach uprawy uproszczonej może mieć,
obok właściwości fizycznych gleby, stan odżywienia roślin składnikami pokarmowymi.
Pobieranie przez rośliny składników z nawozów aplikowanych powierzchniowo jest
utrudnione. Szczególnie w systemie siewu bezpośredniego, a także w warunkach niedoboru
wody przemieszczanie składników pokarmowych do strefy korzeniowej jest spowolnione,
a jednocześnie sprzyja stratom gazowym azotu (Rutkowska i in. 2017). Wgłębna aplikacja
nawozów w technologii „Azomais” stymuluje penetrację systemu korzeniowego w głąb
profilu glebowego (Ochal i in. 2015) i ułatwia pobieranie składników, czego efektem jest
lepsze plonowanie roślin. Produkcyjne skutki stosowania tej technologii oceniano
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w Wielkopolsce, na Mazowszu i Lubelszczyźnie w latach 2014 i 2015. Plony ziarna i zielonej
masy kukurydzy uzyskiwane w uproszczonej technologii „Azomais” były równe,
a w niektórych przypadkach nawet wyższe niż w systemie orkowym (Jadczyszyn i in. 2014,
Raport 2016).Wskazuje to, że uprawa pasowa z wgłębną aplikacją nawozów przeciwdziała
stratom plonu związanym z uproszczeniami uprawowymi.
5. Wnioski
1.

W wyniku uproszczenia uprawy roli odnotowano wzrost gęstości gleby w stosunku do

uprawy płużnej o 4,7%.
2.

Gęstość objętościowa gleby oznaczona w rzędzie roślin kukurydzy w systemie uprawy

pasowej wynosiła 1,72 g.cm-3i była zbliżona do wartości w technologii tradycyjnej.
3.

Spulchnianie gleby w rzędzie w trakcie siewu roślin i nawożenia (uprawa pasowa)

może łagodzić skutki nadmiernego zagęszczenia gleby w warstwie ornej występujących
w technologiach uproszczonych.
Praca została wykonana w ramach projektu AZOMAIS sfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr grantu PBS1/B8/4/2012.
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Stan zasobności gleb w P, K i Mg w zależności od kategorii agronomicznej
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Streszczenie
Celem badań była ocena kształtowania się stanu zasobności gleb w P, K i Mg w zależności od kategorii
agronomicznej gleb. Do analizy wykorzystano wyniki badań właściwości agrochemicznych gleb gruntów ornych
w Polsce przeprowadzonych przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSCh-R) w latach 2005 - 2008. Baza
obejmuje dane liczbowe dla odczynu (pHKCl), zawartości przyswajalnych form fosforu (P2O5), potasu (K2O)
i magnezu (Mg) oraz dane jakościowe dla kategorii agronomicznych gleb. Do obliczeń wykorzystano 957551
obserwacji z bazy danych zawierającej 974624 rekordów. W wyniku przeprowadzonej analizy wynika, że
wartości średnie i mediany dla większości analizowanych cech gleb zmieniały się wraz z kategorią
agronomiczną. Różnica zawartości potasu pomiędzy glebami bardzo lekkimi i ciężkimi była niemal 2,5-krotna,
a różnica zawartości magnezu niemal 3-krotna. Jedynie zawartość przyswajalnego fosforu była względnie
niezależna od kategorii agronomicznej gleby. Zakresy zmienności wszystkich analizowanych cech były
najmniejsze w kategorii gleb bardzo lekkich. Natomiast, zakresy zmienności analizowanych cech dla fosforu,
potasu i magnezu były najwyższe w kategorii gleb bardzo ciężkich.
Słowa kluczowe: zasobność gleb, fosfor , potas, magnez, kategoria gleby

Soil abundance in P, K, Mg depending on agronomic categories
Summary
The aim of the study was to evaluate the development of soil abundance in P, K i Mg depending on the
agronomic category of soils. The analysis was based on the results of agrochemical properties of arable soils in
Poland conducted by District Chemical and Agricultural Stations (OSCh-R) in the years 2005-2008. The
database includes numerical data for pH (pHKCl), content of available phosphorus (P2O5), potassium (K2O),
magnesium (Mg), and qualitative data for agronomic categories of soils. Calculations were performed using
957551 observations from the database containing 974624 records. The analysis showed that the mean and
median values for most of the analyzed soil characteristics changed with the agronomic category. The difference
in potassium concentration between very light and heavy soils was almost 2.5-fold, while the difference in
magnesium concentration was almost 3-fold. Only the content of available phosphorus was relatively
independent from the agronomic category of soil. The ranges of variability of all analyzed traits were the lowest
in the category of very light soils. However, the ranges of variability of the analysed traits for phosphorus,
potassium and magnesium were the highest in the category of very heavy soils.
Key words: soil fertility, phosphorus, potassium, magnesium, soil texture

1. Wstęp
Oceną stanu agrochemicznego gleb w Polsce na skalę masową zajmują się Okręgowe
Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSCH-R). Wyniki badań agrochemicznych są wykorzystywane
do oceny stanu zasobności gleb w jednostkach administracyjnych i w skali całego kraju
(Lipiński 2000). Znajomość stanu zasobności gleb w gospodarstwie stanowi niezwykle istotną
informację dla ustalania właściwych dawek nawozów.Niedobór składników powinien być
uzupełniany przez nawożenie. Na glebach średnio zasobnych nawożenie powinno
rekompensować ubytek składników pobranych z plonami roślin, co pozwala zregenerować
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zasoby glebowe. Takie są założenia doradztwa nawozowego w odniesieniu do składników
pokarmowych, które nie podlegają stratom w czasie pomiędzy kolejnymi okresami
wegetacyjnymi. Do nich należą właśnie fosfor, potas i magnez (Jadczyszyn 2012).
Żyzna gleba charakteryzuje się pożądaną zawartością składników pokarmowych oraz
zdolnością do ich przechodzenia wformy przyswajalne dla roślin (Łabętowicz 2000). Dla
celów praktycznych agrochemiczna żyzność gleby oceniana jest ilościowo z wykorzystaniem
odpowiednich testów glebowych. W Polsce do oznaczania zawartości przyswajalnego fosforu
i potasu stosuje się test mleczanowy Egnera-Riehma DL, a test Schachtschabela do
oznaczania przyswajalnego magnezu (Lipiński 2000).W naszym kraju w odniesieniu do
zawartości przyswajalnego potasu i magnezu dodatkowym czynnikiem glebowym
uwzględnianym w wycenie zasobności jest kategoria agronomiczna gleby. W przypadku
fosforu czynnik ten nie jest uwzględniany (Analiza chem. 1996, Analiza chem. 2004, Lipiński
2000, Filipek iin. 2006).
Fosfor w skali globalnej jest uważany za główny czynnik ograniczający produkcję
rolniczą, a jego zasoby są ograniczone i nieodnawialne. Szacuje się, że nadające się do
eksploatacji złoża minerałów zawierających fosfor, przy obecnym tempie ich zużycia
w rolnictwie wystarczą na 100 - 250 lat (EFMA 2006). Pierwiastek ten ogranicza plony roślin
na powierzchni 30-40% gruntów ornych na świecie, a około 67% pól uprawnych
charakteryzuje się niską i bardzo niską zawartością dostępnego fosforu (Runge-Metzger 1995,
Batjes 1997). Fosfor odgrywa ważną rolę w kształtowaniu żyzności i urodzajności gleb,
zwłaszcza w warunkach rolnictwa intensywnego (Filipek 2002).Nadmierna akumulacja
fosforu w glebie może spowodować ujemne skutki w środowisku naturalnym,
a niewykorzystane w produkcji związki fosforu mogą się przemieszczać do wód gruntowych
i otwartych, prowadząc do eutrofizacji ibiodegradacji zbiorników wodnych (Sharpley 1995,
Hayghart i in. 1998, Gburek iin. 2000, Igras 2002, McDowell i in. 2002).
Niską zasobność gleb w potas zaraz po zakwaszeniu gleb określa się, jako czynnik
najsilniej ograniczający żyzność gleby (Fotyma i Gosek 2000). Potas, w odróżnieniu od azotu
i fosforu, nie wchodzi w skład podstawowych substancji organicznych rośliny. Spełnia on
istotną rolę wprocesach fotosyntezy, oddychania czy regulacji uwodnienia tkanek. Rośliny
mogą pobierać większe ilości potasu niż potrzebują, jeżeli znajdują go w glebie w dużej
ilości. Jest to tak zwane „pobieranie luksusowe” (Merschner 1995, Syers 1998, Filipek 2001,
Stępień i in. 2001, Pettigrew 2007). Zawartość potasu całkowitego jest uzależniona od składu
mineralogicznego gleby i zawartości utworów koloidalnych oraz pylastych (Mercik 2004).
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Magnez także należy do składników pokarmowych, których ocena zawartości w glebie
stanowi element doradztwa nawozowego. Magnez wchodzi w skład chlorofilu, barwnika
niezbędnego

w

fotosyntezie

oraz

odgrywa

rolę

aktywatora

w

wielu

reakcjach

enzymatycznych (Barker i Pilbeam 2006, Cakmak i Kirkby 2007, Romheld i Kirkby 2007,
Grzebisz i in.2009, Grzebisz iin. 2010). Ilości pobieranego magnezu przez rośliny są różne,
ale mniejsze niż potasu i wapnia. Na większą skalę badania zasobności gleb w magnez
rozpoczęto w latach 60-tych XX wieku i od tego czasu były tworzone racjonalne podstawy
nawożenia tym składnikiem. Dziś określanie jego zawartości jest obok odczynu, fosforu
i potasu jednym z podstawowych elementów diagnostyki stanu żyzności gleby (Lipiński
2005).
Celem badań była ocena kształtowania się stanu zasobności gleb w fosfor, potasi
magnez w zależności od kategorii agronomicznej gleb.
2. Metodyka badań
W pracy wykorzystano wyniki badań właściwości agrochemicznych gleb gruntów
ornych w Polsce przeprowadzonych przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSCh-R)
w latach 2005-2008. Baza obejmuje dane liczbowe dla odczynu (pHKCl), zawartości
przyswajalnych form fosforu (P2O5), potasu (K2O) i magnezu (Mg) oraz dane jakościowe dla
kategorii agronomicznych gleb. Do obliczeń wykorzystano 957551 obserwacji z bazy danych
zawierającej 974624 rekordów. Szczegółowy sposób przygotowania zbioru danych do analiz
statystycznych przedstawiono w pracy Ochala (2017).
Analizy statystyczne wykonano w programie Statistica 10.1.
3. Wyniki badań i dyskusja


Zróżnicowanie wartości cech w obrębie kategorii agronomicznych gleb
Wartości wszystkich cech liczbowych wykazują znaczne zróżnicowanie pomiędzy

kategoriami agronomicznymi gleb. Rozkład tych cech w obrębie poszczególnych kategorii
agronomicznych odbiegał od rozkładu normalnego, na co pośrednio wskazują odmienne
wartości średniej arytmetycznej i mediany. Wartości te dla większości analizowanych cech
gleby zmieniały się wraz ze wzrostem zawartości cząstek spławialnych. Różnica zawartości
potasu pomiędzy glebami bardzo lekkimi i ciężkimi była niemal 2,5-krotna, aróżnica
zawartości

magnezu

niemal

3-krotna.

Przeciętna

(wyrażona

medianą)

zawartość

przyswajalnego fosforu była względnie niezależna od kategorii agronomicznej gleby.
Prawidłowości te wyznaczyły kierunek, w którym przeprowadzono dalszą analizę
zgromadzonego materiału. Wartości analizowanych cech wykazują bardzo dużą zmienność
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wobrębie poszczególnych kategorii agronomicznych gleby. Wskazują na to wyniki analizy
przeprowadzonej metodą Box- and - Whisker Plot (rys. 1–3).
Tabela 1. Wartości średnie i mediany analizowanych cech gleby według kategorii agronomicznych (mg.kg /100g
gleby).
Kategoria agronomiczna
gleb

P2O5

K2O

Mg

µ

Me

µ

Me

µ

Me

B. lekkie

14,05

12,5

9,12

7,6

3,66

3,0

Lekkie

15,39

13,8

12,58

11,2

4,72

4,0

Średnie

14,94

12,9

15,89

14,3

7,27

6,3

Ciężkie

15,63

13,3

19,50

18,3

9,21

8,4

Ogółem

15,18

13,3

14,82

13,0

6,39

5,4

µ – średnia, Me – mediana

Rys.1. Rozkład zawartości przyswajalneg fosforu w zależności od kategorii agronomicznej gleby

Rys.2. Rozkład zawartości przyswajalnego potasu w zależności od kategorii agronomicznej gleby
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Rys. 3. Rozkład zawartości przyswajlanego magnezu w zależności od kategorii agronomicznej gleby

Jako kryterium oceny zmienności danych przedstawionych na tych rysunkach (rys. 1-3)
przyjęto zakresy wartości cech poniżej wartości odstających i ekstremalnych. Według takiego
kryterium

najmniejszą

zmienność

wykazywała

zawartość

przyswajanego

fosforu,

a największą zawartość przyswajalnego potasu i magnezu. Zakresy zmienności wszystkich
analizowanych cech były najmniejsze w kategorii gleb bardzo lekkich. Zkolei, zakresy
zmienności analizowanych cech dla fosforu, potasu i magnezu były najwyższe w kategorii
gleb bardzo ciężkich. W przypadku pozostałych analizowanych cech udział wartości
odstających i ekstremalnych malał wraz ze wzrostem kategorii agronomicznej gleby,
a najsilniejszą zależność zaobserwowano dla potasu imagnezu.


Zasobność gleb w zależności od kategorii agronomicznej
a) Potas
Gleby bardzo lekkie i lekkie charakteryzują się niską do średniej, a gleby średnie

i ciężkie, średnią do bardzo wysokiej zasobnością w potas (tab. 2). W skali ogólnej gleby,
o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu, stanowiły ponad 40% próbek, a gleby
o zawartości wysokiej ibardzo wysokiej nieco ponad 25% próbek.
Tabela 2. Stan zasobności w potas gleb zaliczanych do różnych kategorii agronomicznych
Kategoria
agronomiczna gleb

% próbek zaliczonych do klas zawartości potasu
b. niska

niska

średnia

wysoka

b. wysoka

B. lekkie

7,06

42,97

28,84

12,29

8,84

Lekkie

12,20

31,19

27,66

15,78

13,18

Średnie

17,25

24,45

31,53

12,86

13,91

Ciężkie

15,88

20,02

41,46

9,67

12,97

Ogółem

14,68

27,21

31,26

13,55

13,30
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Czynnikami wpływającymi na rozpuszczalność i dostępność dla roślin potasu są: skład
granulometryczny, pH gleby, ilość i jakość substancji organicznej, ilość i rodzaj minerałów
ilastych, wilgotność gleby i wzajemne oddziaływanie pierwiastków na siebie (Grzebisz i in.
2009). Wycena zasobności gleb w potas ma w Polsce układ dwukierunkowy i uwzględnia
zarówno zawartość przyswajalnych form tego składnika, jak i kategorię agronomiczną gleby
(Analiza chem. 2002). Prawidłowość tąpotwierdzili w swoich pracach min. Lipiński (2000),
Filipek iin. (2006), Łabętowicz i Rutkowska (2001), Fotyma (2010). Wzrost zawartości
potasu przyswajalnego następuję w tym samym kierunku, co fosforu, tj. od gleb bardzo
lekkich do ciężkich. Taki układ znalazł pełne potwierdzenie w badaniach własnych, z których
wynika, że zawartość przyswajalnego potasu zależy istotnie od składu granulometrycznego
gleby (rys. 2).
b) Fosfor
Kategoria agronomiczna gleby nie ma wpływu na zawartość przyswajalnego fosforu
(tab. 3). W skali ogólnej ponad 40% analizowanych próbek gleb wykazywało wysoką
i bardzo wysoką zawartość fosforu, a nieco ponad 30% próbek zawartość bardzo niską
i niską. Zależności te były, zatem podobne do stwierdzonych w przypadku magnezu.
Kategoryzacja

gleb

pod

względem

zawartości

fosforu

nie

uwzględnia

kategorii

agronomicznej gleby. Stanowi to zasadniczą różnicę w stosunku do kategoryzacji gleb pod
względem zawartości potasu i magnezu.
Tabela 3. Stan zasobności w fosfor gleb zaliczanych do różnych kategorii agronomicznych
Kategoria
agronomiczna gleb

Udział próbek gleb zaliczonych do klas zawartości fosforu (%)
b. niska

niska

średnia

wysoka

b. wysoka

B. lekkie

7,57

27,16

29,10

17,58

18,59

Lekkie

5,83

22,84

28,26

19,16

23,92

Średnie

11,19

24,43

24,37

16,37

23,64

Ciężkie

11,17

23,35

23,34

16,62

25,53

Ogółem

8,94

23,76

25,94

17,55

23,81

W badaniach agrochemicznych, od połowy lat 60-tych przy oznaczaniu zasobności gleb
w fosfor przyswajalny zrezygnowano z uwzględniania zawartość części spławialnych
(Lipiński 2000). Badania własne potwierdzają brak wpływu kategorii agronomicznej na
zawartość fosforu przyswajalnego (rys. 1).
c) Magnez
Próbki gleby zgromadzone w bazie danych w niemal 40% charakteryzowały się wysoką
i bardzo wysoką zawartością przyswajalnego magnezu (tab. 4), atylko w nieco ponad 30%
zasobnością bardzo niską i niską. Stanowi to dosyć zasadniczą różnicę wstosunku do
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zasobności gleb w potas. Nie stwierdzono również jednoznacznej zależności pomiędzy
kategorią agronomiczną gleby i zawartością w niej przyswajalnego magnezu.
Tabela 4. Stan zasobności gleb w magnez zaliczanych do różnych kategorii agronomicznych
Kategoria
agronomiczna gleb

Udział próbek zaliczonych do klas zawartości magnezu (%)
b. niska

niska

średnia

wysoka

b. wysoka

B. lekkie

9,06

22,61

35,98

17,84

14,51

Lekkie

16,04

17,36

30,83

18,36

17,40

Średnie

13,71

22,72

20,85

15,89

26,82

Ciężkie

11,59

16,17

35,53

20,64

16,06

Ogółem

14,16

19,71

27,37

17,59

21,17

Podobnie jak w przypadku potasu, w badaniach własnych zawartość przyswajalnego
magnezu zależała od kategorii agronomicznej gleby. Zawartość magnezu ulegała zwiększeniu
w miarę poprawy składu granulometrycznego gleby (rys. 3). Na taką prawidłowość wskazują
wyniki badań wielu autorów (Domska i in. 1988, Myland i Wilikinson 1989, Filipek 2001,
2006, Wójcik 2001) i znajduje ona odbicie wdwukierunkowej klasyfikacji zasobności gleb
w magnez. Dostępność magnezu w glebie uzależniona jest zarówno od odczynu, jak
ikategorii agronomicznej (Filipek i in. 2006). Zawartość przyswajalnego magnezu w glebie
wykazuje dodatnią korelację z zawartością cząstek ilastych (Łabętowicz i Rutkowska 2001,
Grzebisz 2009). Wyższą zawartość magnezu w glebach cięższych niż lekkich stwierdzili
Domska i in. (1988), Myland i Wilikinson (1989), Filipek (2001), Wójcik (2001). Badania
własne potwierdzają tę zależność.
4. Podsumowanie
Wynikiprzeprowadzonychbadań potwierdziły, że wartości średnie i mediany dla
większości analizowanych cech gleby zmieniały się wraz z kategorią agronomiczną. Różnica
zawartości potasu pomiędzy glebami bardzo lekkimi i ciężkimi była niemal 2,5-krotna,
a różnica zawartości magnezu niemal 3-krotna. Jedynie zawartość przyswajalnego fosforu
była względnie niezależna od kategorii agronomicznej gleby. Zakresy zmienności wszystkich
analizowanych cech były najmniejsze w kategorii gleb bardzo lekkich. Natomiast zakresy
zmienności analizowanych cech dla potasu i magnezu były najwyższe w kategorii gleb bardzo
ciężkich.
Zawartość

przyswajalnego

fosforu

była

względnie

niezależna

od

kategorii

agronomicznej gleby. W skali ogólnej ponad 40% analizowanych próbek gleb wykazywało
wysoką i bardzo wysoką zawartość fosforu, a nieco ponad 30% próbek zawartość bardzo
niską i niską. Gleby bardzo lekkie i lekkie charakteryzowały się niską do średniej, a gleby
średnie i ciężkie, średnią do bardzo wysokiej zasobnością w potas. W skali ogólnej gleby
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o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu stanowiły ponad 40% próbek, a gleby
o zawartości wysokiej i bardzo wysokiej nieco ponad 25% próbek. Próbki gleby zgromadzone
w bazie danych w niemal 40% charakteryzowały się wysoką i bardzo wysoką zawartością
przyswajalnego magnezu, a tylko w nieco ponad 30% zasobnością bardzo niską i niską.
Opracowanie wykonano w ramach zadania 2.2 programu wieloletniego IUNG-PIB
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Streszczenie
W pracy scharakteryzowano różnice w zakresie właściwości hydratacyjnych otrębówowsianych i żytnich.
Badaniu poddano sorpcyjność oraz wodochłonność tych otrębów. W tym celu wyznaczono zawartość
i aktywność wody w badanych produktach, wyznaczono izotermy adsorpcji z zastosowaniem metody statycznoeksykatorowej i opisano je za pomocą matematycznych modeli sorpcji: BET, GAB i Peleg’a. Oszacowano także
wodochłonność.
Badane rodzaje otrębów cechowały się podobnym początkowym poziomem zawartości wody oraz jej
aktywności. Pod wpływem wody pozostającej w postaci pary dochodziło do ich powierzchniowego uwadniania,
czego wyrazem były izotermy sorpcji. Krzywe sorpcji zostały opisane za pomocą parametrów wybranych
modeli, które cechowały się dobrym dopasowaniem do danych empirycznych oraz pozwoliły na zróżnicowanie
badanych próbek pod względem właściwości sorpcyjnych wynikających z ich pochodzenia.
Próbki otrębów różniły się rozwinięciem warstwy monomolekularnej oraz różnicą potencjału energetycznego
między ciepłem adsorpcji pierwszej warstwy i ciepłem kondensacji pary wodnej, co wskazuje na ich
zróżnicowane właściwości sorpcyjne.Wykazano także dodatnią korelację między wynikami opisującymi
właściwości sorpcyjne i wodochłonność badanych próbek.
Słowa kluczowe: otręby owsiane, otręby żytnie, sorpcyjność, wodochłonność

Comparison of hydrationproperties of selectedtypes of cerealbran
Summary
The work characterizes differences in hydration properties of oat and rye bran. The hydration properties
concentrated on the sorption properties of fibers were investigated using the static-desiccation method. The
content and activity of water and adsorption isotherms were determined, and they were described using
mathematical theoretical models: BET and GAB and the empirical Peleg model.
The examined types of fiber were characterized by similar initial level of water content and its activity and were
subject to significant differentiation under the influence of adsorption of water vapor.
Fiber samples were different in terms of the size of the monomolecular layer and the energy potential between
the heat of adsorption of the first layer and the heat of condensation of water vapor, which indicates different
sorption properties.
Each of models selected for the description of sorption was characterized by a good match with empirical data
and allowed to differentiate the tested samples in terms of their properties resulting from their origin.
A positive correlation between water absorption and sorption methods has been demonstrated.
Keywords: oatbran, ryebran, sorptivity, waterabsorption

1. Wstęp
Racjonalny sposób odżywiania połączony z aktywnością fizyczną jest obecnie
niezwykle istotnym aspektem życia współczesnego człowieka, wywierającym w wieloraki
sposób wpływ, na jakość jego życia. W obliczu epidemii dietozależnych chorób
cywilizacyjnych, którym współczesny człowiek stawia czoła, szczególnie w krajach wysoko
rozwiniętych, ale także coraz częściej także w krajach rozwijających się, poszukuje się
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rozwiązań prowadzących do poprawy jakości życia i ograniczenia występowania tych
chorób.Istotnym elementem zbilansowanej diety, który wykazuje prozdrowotne działanie na
organizm człowiekajest błonnik pokarmowy.Znacząca rola błonnika pokarmowego
w żywieniu człowieka jest niepodważalna i uwarunkowana działaniem prewencyjnym
w chorobach przewodu pokarmowego, metabolicznych i układu sercowo-naczyniowego
(Rafalska i in. 2015). Jednocześnie podkreślić należy, że funkcjonalne, prozdrowotne
oddziaływanie błonnika na organizm człowieka uwarunkowane jest z jego zdolnością do
oddziaływania z wodą wyrażającą się poprzez wodochłonność i sorpcyjność.
Jednym z chętniej spożywanych produktów, będących dobrym źródłem błonnika
pokarmowego, oprócz owoców i warzyw, przede wszystkim ze względu na dostępność
i łatwość stosowania, są otręby zbożowe. Otręby zbożowe są ubocznym produktem przemysłu
młynarskiego w procesie produkcji mąki. Błonnik w takiej postaci jest produktem łatwym do
spożycia, może być łączony z jogurtami, owocami, sałatkami oraz dodawany do produktów
piekarskich i deserów, by zwiększyć walory zdrowotne i smakowe spożywanych posiłków.
Celem pracy było porównanie właściwości hydratacyjnychotrębówowsianych oraz
żytnich na podstawie porównania przebiegu specyficznych dla nich izoterm sorpcji wraz
zoszacowanymi na ich podstawie parametrami mikrostruktury powierzchni. Ponadto
przeprowadzone badania obejmowały porównanie wodochłonności badanych próbek otrębów
zbożowych. Poszukiwano związku pomiędzy wybranymi parametrami hydratacyjnymi
badanych próbek.
Zakres pracy obejmował wyznaczenie zawartości i aktywności wody w badanym
materiale, wyznaczenie izoterm adsorpcji w temperaturze 20ºC, matematyczny opis izoterm
sorpcji z wykorzystaniem teoretycznych modeli sorpcji (BET - Brunauera, Emmeta i Tellera
i GAB – Guggenheima Andersona de Boera) oraz empirycznego modelu sorpcji (Peleg’a),
a także oznaczenie wodochłonności.
Osiągnięcie przedstawionego celu opierało się na weryfikacji hipotezy badawczej,
zakładającej, że rodzaj otrębów uwarunkowany ich pochodzeniem ma znaczący wpływ na ich
właściwości hydratacyjne w zakresie oddziaływania wodą, które znajdują wyraz
w zróżnicowaniu sorpcyjności i wodochłonności.
2. Materiały i metody
Obiektem badań były dwa rodzajeotrębów zbożowych: owsiane oraz żytnie
wyprodukowane przez firmę Sante.
Oznaczenie zawartości wody wykonano metodą suszenia termicznego do stałej masy
w temperaturze 105-105°C pod normalnym ciśnieniem (Krełowska-Kułas, 1993). Aktywność
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wody wyznaczono w aparacie AquaLab (Wersja AS4 2,14.0 2017, Seria 4TE i 4TEV firmy
Decagon Devices, Inc., Pullman, WA, USA) o dokładności ±0,003 aw w temperaturze 20ºC.
Izotermy sorpcji badano metodą statyczno-eksykatorową. Zakres badań obejmował
aktywność wody od 0,07 do 0,98, a temperatura badania wynosiła 20ºC. Czas, na jaki
pozostawiono próbki w eksykatorach wynosił 30 dni. W eksykatorach, o aktywności wody
powyżej 0,7, umieszczono tymol, aby zapobiec rozwojowi mikroflory w próbkach.
Poszczególne próbki błonników przeznaczone do wyznaczania izoterm sorpcji w pierwszej
fazie eksperymentu umieszczono w ilości ok. 1 g ± 0,1 mg w naczynkach, które następnie
zważono, by określić masy próbek i umieszczono je w eksykatorach. Na podstawie
początkowej masy naważki wraz z naczynkiem wagowym oraz zmian zawartości wody
obliczono równowagowe zawartości wody i wykreślono izotermy adsorpcji z zastosowaniem
programu Microsoft Excel 2010 (Ocieczek, 2012).
Zróżnicowanie przebiegu izoterm sorpcji w całym zakresie awanalizowano statystycznie
stosując test t-Studenta różnic między średnimi dla par wiązanych, uznając za statystycznie
istotne różnice na poziomie istotności nieprzekraczające wartości P = 0,05 (Sobczyk, 2004)
W celu określenia różnic w przebiegu zjawiska sorpcji oraz mikrostrukturze
powierzchni cząstek badanych preparatów dokonano identyfikacji parametrów wybranych
modeli izoterm sorpcji, stosując regresję nieliniową i algorytm Monte Carlo i unikając tym
samym zatrzymania procesu estymacji przez lokalne minimum. Jako funkcję celu przyjęto
minimalizację sumy kwadratów reszt (Ocieczek i Kostek, 2009). Błędy wyznaczonych
parametrów poszczególnych równań oszacowano przy wykorzystaniu makropolecenia
SolverAid. Dane empiryczne poddano transformacjom wykorzystując równanie BET, GAB
i Peleg’a (Figura i Teixeira, 2007):


równanie BET postaci:
v

vmCaw
(1  aw )[1  (C  1)aw ]

(1)

gdzie:
aw– aktywność wody (–),
v– równowagowa zawartość wody (g H2O/100g s.s.);
vm– zawartość wody w monowarstwie (g H2O/100g s.s.);
C – stała energetyczna (Figura i Teixeira, 2007);
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równanie GAB postaci:
v

vm CKaw
(1  Kaw )(1  Kaw  CKaw )

(2)

gdzie:
C – stała energetyczna Guggenheima;
K – stała korygująca właściwości cząsteczek tworzących wielowarstwę w porównaniu do fazy
ciekłej (Figura i Teixeira, 2007);
 równanie Peleg’a postaci:
v  Aa wB  Da wE

(3)

gdzie:
A, B, D i E – stałe, (Figura i Teixeira, 2007).
Znając objętość pary wodnej zaadsorbowanej w temperaturze niższej od temperatury
wrzenia oraz tzw. powierzchnię siadania wody, obliczono powierzchnię właściwą adsorbentu
w oparciu o równanie (Paderewski, 1999):
asp  

vm
N
M

(5)

gdzie:
asp– powierzchnia właściwa sorpcji, [m2/g],
N – liczba Avogadra, [6.0231023 cząsteczek/mol],
M – masa cząsteczkowa wody, [18 g/mol],

– powierzchnia siadania wody [1.0510-19 m2/cząsteczkę].
Rozmiary i objętość kapilar badanego materiału wyznaczono dla obszaru kondensacji
kapilarnej stosując równanie Kelvina i zakładając cylindryczny kształt kapilar:
ln a w 

2V
rk RT

(6)

gdzie:

– napięcie powierzchniowe cieczy w temperaturze T [N/m],
rk– promień kapilary [nm],
R– uniwersalna stała gazowa [kJ/mol·K],
T– temperatura procesu [K],
V– objętość molowa adsorbatu [m3/mol] (Paderewski, 1999).
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Oznaczenie wodochłonności polegało na oszacowaniu objętości wody niezwiązanej
przez badane preparaty otrębów zbożowych, które w ilości 10 g zostały uwodnione za
pomocą 40 ml wody, charakteryzującej się temperaturą pokojową. Oznaczenie wykonano
z wykorzystaniem wirówki firmy Gerber. Badanie wykonano w 9 powtórzeniach, przy
obrotach wynoszących 1100 na minutę. Czas wirowania wynosił 5 minut.Im mniejsza była
objętość wody niezwiązanej, tym większą wodochłonnością cechowała się badana próbka.
3. Dyskusja wyników
Woda jest składnikiem żywności, występującym we wszystkich jej rodzajach. Jej
obecność w produktach decyduje o wszystkich właściwościachżywności i wpływa najej
stabilność mikrobiologiczną oraz skłonność do degradacji pod wpływem czynników
fizycznych (np. dyfuzja), chemicznych (np. oksydacja) czy biochemicznych (np. hydroliza
enzymatyczna) (Pałacha, 2007). Bardziej istotną rolę w kształtowaniu jakości, w tym również
stabilności żywności, odgrywa aktywność wody niż całkowita jej zawartość. Aktywność
wody jest wypadkową nie tylko zawartości wody, ale także interakcji pomiędzy powierzchnią
ciała a wodą, zjawiska kondensacji pary wodnej w kapilarach oraz stężenia i rodzaju
substancji rozpuszczalnych w wodzie (Czapski 1998).
Początkowa zawartość i aktywność wody w produkcie jest istotna dla dalszego przebiegu
zjawiska powierzchniowego, ponieważ decyduje o jego kierunku w zależności od istniejącej
różnicy potencjałów. Kierunek zjawiska powierzchniowego z kolei wpływa na jego dynamikę
w dążeniu do osiągnięcia stanu równowagi. W tabeli 1 zestawiono średnie wartości
zawartości i aktywności wody w badanych próbkach otrębów zbożowych. Wyższą
zawartością wody charakteryzowały się otręby owsiane, niższą zaś otręby żytnie. Otręby
owsiane charakteryzowały się również wyższą aktywnością wody, niższą zaś aktywnością
wody charakteryzowały się otręby żytnie.
Tabela 1. Zawartość i aktywność wody w badanych próbkach błonnika w postaci otrębów
Zawartość wody
SD
Aktywność wody
Otręby zbożowe
[g H2O/100g s.s.]
[-]
9,2873
0,5319
0,2290
żytnie
owsiane

9,5837

0,3449

0,3711

SD
0,1699
0,0055

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Izoterma sorpcji jest zbiorem punktów opisujących charakterystyczny dla określonego
ciała stałego związek zachodzący pomiędzy ilością zawartejw nim wody i jej aktywnością
w stanie równowagi, w dowolnej, ale stałej temperaturze. Znakomita większość produktów
spożywczych cechuje się izotermą sorpcji o kształcie sigmoidalnym, który jest
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uwarunkowany złożonym składem chemicznym i stanem fizycznymjej składników (Sikorski
2007). Przebieg wyznaczonych izoterm sorpcji przedstawiono na rysunku 1.
35

Zawartość wody [g H2O/100g s.s.]

OWSIANE
30
ŻYTNIE
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20
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10
5
0
0
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Aktywność wody [-]

0,8

1

Rys. 1. Izotermy adsorpcji pary wodnej na badanych próbkach otrębów zbożowych. Źródło: Opracowanie
własne na podstawie przeprowadzonych badań

II typ izoterm sorpcji jest specyficzny dla procesu sorpcji mającego naturę zjawiska
fizycznego zachodzącego na ciałach porowatych, czemu towarzyszy powstawanie
wielocząsteczkowych warstw wody. Dla izoterm typu II specyficzne jest występowanie
dwóch punktów przegięcia i trzystopniowy przebieg zjawiska (Limousin i in., 2007).
Pierwszy obszar izotermy powstaje pod wpływem osadzania się cząsteczek wody na
polarnych grupach substancji o naturze hydrofilowej, czemu towarzyszy wysoka energia
wiązania. W przypadku otrębów zbożowych składnikami hydrofilowymi są przede wszystkim
węglowodany ulegające stopniowemu nasycaniu cząsteczkami wody. Formowanie drugiego
obszaru izotermy polega na tworzeniu tzw. gron przez molekuły wody. Z kolei obszar trzeci
opisuje proces gromadzenia się wody w wewnątrzcząsteczkowych przestrzeniach
i częściowego pęcznienia makrocząsteczek matrycy, które sprzyja rozluźnianiu ich struktury
i odsłanianiu dodatkowych miejsc hydrofilowych (Arêas i Cassiano, 2001; Roman-Gutierrez
i in. 2002, Saad Mohamad i in. 2009).
Wyznaczone izotermy badanych otrębów różniły się od siebie przebiegiem, przy czym
statystyczna ocena ich wzajemnego położenia w całym zakresie awz zastosowaniem testu
t-Studenta różnic między średnimi dla par wiązanych wykazała, że różnice te nie były
statystycznie istotne (tobl. = 1,981; tkryt.=2,228).
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Izotermy sorpcji badanych próbek otrębów zbożowych cechowała ciagłość przebiegu
w całym zakrese aktywności wody. A zatem zakładać można, że powierzchniowe
pochłanianaie wody nie powodowało wzrostu uporządkowania matrycy na skutek
krystalizacji składników amorficznych (Ocieczek, 2007). Po przekroczeniu aw=0,60
stwierdzono znaczną intensyfikację zjawiska adsorpcji, objawiającą się silnym pochłanianiem
adsorbatu, co zidentyfikowano jako odzwierciedlenie zjawiska kondensacji kapilarnej.
Izotermy sorpcji pary wodnej najczęściej opisywane są w postaci graficznej, ale mogą
być również wyrażane za pomocą parametrów różnych matematycznych modeli sorpcji.
Większość z tych modeli ma charakter empiryczny. Nieliczne z nich są modelami
teoretycznymi, a wówczas ich parametrom przypisuje się sens fizyczny i znajdują
zastosowanie do opisu wybranych parametrów powierzchni lub zjawisk towarzyszących
powierzchniowemu

pochłanianiu

wody.

Najczęściej

wykorzystywanymi

do

opisu

właściwości sorpcyjnych modelami są równania: BET i GAB, które oparte zostały na tych
samych założeniach teoretycznych służących opisowi mechanizmu sorpcji (Rockland
i Stewart, 1981; Brunauer, 1938). Poza tym stosunkowo często pojawiają się w literaturze
odniesienia do równania Peleg’a, które choć ma charakter empiryczny jest opisywane, jako
jedno z najlepiej odzwierciedlających zjawisko sorpcji w szerokim zakresie aw.
Uwzględniając potrzebę porównywania i dyskutowania wyników badań własnych z wynikami
innych badaczy, dotyczących właściwości sorpcyjnych suchych materiałów biologicznych,
jak równieższczególną rolę niektórych modeli sorpcji w badaniu zjawiska oraz możliwość
porównywania uzyskanych danych do danych dotyczących materiałów podobnych, dane
doświadczalneopisano z zastosowaniem modeli: BET, GAB oraz Peleg’a. Analogicznie do
innych prac przyjęto, że podstawowym kryterium oceny i wskazania najbardziej
odpowiedniego modelu sorpcji dla badanych produktówbędzie stopień jego dopasowania do
danych eksperymentalnych, wyrażający się w wartościach sumy kwadratów odchyleń (SKO)
oraz wartości średniego błędu kwadratowego (RMS). Parametry te przedstawiono w tabelach
2, 3 i 4. Ocena wartości SKO i RMS pozwoliła stwierdzić, że wybrane do opisu zjawiska
sorpcji modele bardzo dobrze lub dobrze wyrażały rozkład danych empirycznych.
Stwierdzenie to oparto na wartościach średniego błędu kwadratowego (RMS), które
przyjmowały poziom w większości przypadków niższy niż 10% (Pałacha, 2016).
Jednocześnie podkreślić należy, że równanie Peleg’a z najlepszym dopasowaniem opisywało
przebieg izoterm. W konsekwencji uznać należy, że równanie to cechuje się najwyższym
uniwersalizmem w zakresie wyrażania szerokiego zbioru danych w postaci parametrów.
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Jednakże parametrom tego równanianie przypisano fizycznego znaczenia, co czyni je mniej
użytecznym w porównaniu do dwóch pozostałych.
Parametry

modelu

BET

odzwierciedlające

wielkość

powierzchni

warstwy

monomolekularnej (vm) oraz stałej energetycznej (C) wraz z wartościami błędów ich
oszacowań dla obu badanych rodzajów otrębów przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Parametry równania BET badanych próbek otrębów
Parametry
vm
C
SKO
otrębyżytnie
6,664±1,316
0,950±0,142
0,275±0,370
otrębyowsiane
2,733±1,305
1,777±0,575
1,650±0,908
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Preparat

RMS
2,45%
6,22%

Uzyskane wyniki wskazują, że badane próbki otrębów zbożowych znacząco różnią się
między sobą rozwinięciem warstwy monomolekularnej (vm) jak również wartościami różnic
między ciepłem adsorpcji pierwszej warstwy i ciepłem kondensacji (C). Wartości
monowarstwyvm mieściły się w szerokim zakresie od 2,733 (owsiane) do 6,664 (żytnie)
g H2O na 100 g suchej masy produktu. Wyniki te interpretować można, jako wyraz
zróżnicowania stanu suchej matrycy, będącego pochodną różnic we właściwościach surowca,
który cechował się różnym udziałem frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie.
Drugim modelem o podłożu teoretycznym użytym w opisie właściwości sorpcyjnych
różnych rodzajów otrębówbył model GAB. Równanie to stanowi rozwinięcie modelu BET
w zakresie opisu zjawiska sorpcji na powierzchni ciała stałego. Model ten jest także
rekomendowany przez European COST 90 Project do badania właściwości sorpcyjnych ze
względu na jego zdolność do opisywania zjawiska sorpcji w szerokim zakresie aw (0 - 0,9)
(Blahovec i Yanniotis, 2008; , Caurie, 2006, Goula i in, 2008; Oliveira i in., 2006;,
Timmermann i in., 2003; Yan i in. 2008). W równaniu GAB wprowadzono trzecią stałą (K).
Parametr ten charakteryzuje różnicę potencjału chemicznego występującego między
molekułami tworzącymi drugi obszar izotermy sorpcji czyli wielowarstwę a cząsteczkami
należącymi do czystego stanu ciekłego. Cząsteczki wody, które wypełniają kapilary są słabiej
związane z matrycą ciała stałego niż te, które tworzą warstwę monomolekularną.
Wyniki oszacowań warstwy monomolekularnej (vm), stałej energetycznej (C) oraz
korygującego parametru K wraz z wartościami błędów ich oszacowań dla obu badanych
rodzajów otrębów wykonane z użyciem modelu GAB przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Parametry równania GAB badanych próbek otrębów
Parametry
Preparat
vm
C
K
otrębyżytnie
8,582±1,934
10,836±9,259
0,746±0,0741
otrębyowsiane
6,969±0,297
65,319±49,032
0,792±0,015
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

SKO
31,412±1,982
2,67±0,578

RMS
13,3%
4,41%
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Wartości opisujące monowarstwęvm, które wyznaczonona podstawie modelu GAB były
wyższe w porównaniu do tych wyznaczonych na podstawie modelu BET i zawierały się
w zakresie od 6,9686 do 8,5819 g H2O na 100 g suchej masy produktu. Tym samym uzyskane
wyniki były zgodne z zakresem wskazanym przez Karel’a (1975) jako typowy dla produktów
spożywczych.
Parametr C, który traktowany jest, jako jeden z wyróżników poprawności zastosowania
modelu GAB do transformacji danych empirycznych (Lewicki, 1997), przyjmował wartości
większe od 5,67. A zatem można zakładać, że użycie tego modelu do opisu zjawiska sorpcji
na powierzchni badanych preparatów było poprawne.
Wyznaczone wartości parametru K były wyższe od 0,24 co wskazuje, że spełniony
został kolejny warunekświadczący o poprawnym użyciu równania GAB do opisu danych
empirycznych (Lewicki, 1997). Opierając się na obliczeniach Caurie’ego (2006) stwierdzono,
że oszacowane wartości K pozwalają badane zjawisko sklasyfikować, jako adsorpcję
wielowarstwową (K>0,5).
Ponadto opierając się na uzyskanych wynikach stwierdzić można, że różnice
w wielkości monowarstwy pomiędzy badanymi otrębami są mniejsze, niż te oszacowane na
podstawie równania BET.
Często

stosowanym

do

opisu

właściwości

sorpcyjnych

żywności

jest

czteroparametryczny, empiryczny model Peleg’a. Parametry tego równania służące
porównawczej charakterystyce badanych próbek otrębów zostały przedstawione w tabeli 4.
Wartości SKO oraz RMS, opisujące dopasowanie parametrów modelu Peleg’a do
danych empirycznych wskazują, że model ten bardzo dobrze odzwierciedla przebieg
wyznaczonych izoterm w szerokim zakresie aw. Pomimo wysokiej skuteczności równania
Peleg’a w opisywaniu danych empirycznych, stwierdzono, że cechuje się ono pewną
zmiennością i nie wszystkie produkty zostały opisywane zgodnie z oczekiwaniami
wynikającymi z oceny wartości stałych B i E. Opierając się na danych literaturowych
stwierdzić można, że parametry wygenerowane dla otrębów żytnich budzą wątpliwości
związane z tym, że nie mieszczą się w określonych obszarach. Stała B powinna przybierać
wartości mniejsze niż 1, natomiast stała E powinna mieć wartość większą niż 1 (Andrade i in.
2011).
Tabela 4. Parametry równania Peleg'a badanych próbek otrębów
Parametry
Preparat
A
B
D
E
otrębyżytnie
28,25±1,01
5,79±0,45
12,88±0,71
0,28±0,04
otrębyowsiane
15,23±0,53
0,42±0,03
20,14±0,91
6,86±0,61

SKO
0,98±0,40
0,48±0,28

RMS
2,52%
1,75%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Jednakże analiza wartości błędów oszacowania poszczególnych parametrów modelu
Peleg’a pozwala stwierdzić, że cechują się one stosunkowo niskimi wartościami
w porównaniu do wartości tychparametrów. To zaś wskazuje na dobre odzwierciedlenie
badanego zjawiska przez to równanie oraz duże zaufanie do uzyskanych wyników.
Porównanie wartości poszczególnych parametrów wykazało, że istnieją znaczące
różnicedotyczące właściwości adsorpcyjnych badanych próbek otrębów zbożowych.
Wszystkie z wyznaczonych parametrów wskazują na istnienie różnic pomiędzy badanymi
próbkami.
Różnorodność w zakresie właściwości sorpcyjnych należy postrzegać przez pryzmat
różnic w strukturze fizycznej tych makrocząsteczek oraz ich składzie chemicznym. Stąd
kolejnym elementem badań, którego celem było porównanie parametrów mikrostrukturalnej
charakterystyki powierzchni badanych próbek otrębów, stało się oszacowanie powierzchni
właściwej sorpcji. Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem oszacowanych z użyciem
modeli BET i GAB wielkości pojemności monowarstwy. Ponadto wyznaczonopromienie
kapilar, które ulegają wypełnieniu po zainicjowaniu kondensacji kapilarnej oraz łączną
objętość kapilar wypełniających się cząsteczkami wody w czasie kondensacji kapilarnej.
Obliczenia te wykonano z używając danych wygenerowanych z modelu GAB a wyniki
zestawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Mikrostrukturalna charakterystyka powierzchni badanych próbek otrębów
Powierzchnia właściwa
Promień kapilary ulegający
Ogólna objętość kapilar
Produkt
sorpcji
wypełnieniu przy aw = 0,60
3
-1
(mm
/100
g
s.m.)
(m2/g-1s.m.)
(nm)
otręby żytnie
234,1 BET/ 301,5 GAB
116,9
otręby owsiane
96,0 BET/ 244,8 GAB
109,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

1,69
1,58

Wyniki wskazują, że rodzaj otrębów znacząco wpływa na ich podatność na
oddziaływanie z parą wodną. Świadczą o tym zróżnicowane wyniki w zakresie wielkości
powierzchni właściwej sorpcji i ogólnej objętości kapilar, które ulegają wypełnieniu w czasie
kondensowania w nich pary wodnej. Jednocześnie zauważyć można, że rozwinięcie
powierzchni

właściwej

sorpcji

jest

skorelowane

z

rozmiarem

promienia

kapilar

i ogólną objętością kapilar. Relacja ta świadczyć może, że właściwości sorpcyjne otrębów są
uwarunkowane wielkością kapilar, która zależy od ich promienia i głębokości. Wysokiej
sorpcyjności otrębów sprzyjają kapilary o dużych wymiarach.
Ostatnim elementem badań było oszacowanie wodochłonności badanych próbek
otrębów zbożowych. Wyznaczenie tego parametru przeprowadzono z użyciem wirówki
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Gerber. Za jej pomocą rozdzielono uwodnione próbki otrębów od fazy wody niezwiązanej
przy prędkości wirowania wynoszącej 1100 obrotów na minutę. W tabeli 6 przedstawiono
średnie wartościwodochłonnościbadanych rodzajów otrębów.
Tabela 6. Wodochłonność wybranych rodzajów błonnika pokarmowego w postaci otrębów
średnia wartość ilości płynu niezwiązanego
Produkt
SD
[ml]
otręby żytnie

23,17

1,48

otręby owsiane

26,17

1,25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Przedstawione w tabeli wyniki wskazują, że w zależności od rodzaju otrębów udział
wody niezwiązanejprzez suchą matrycę ciała stałego, a zatem ich wodochłonność była
znacząco różna.Wyższą wodochłonnością charakteryzowały się otręby żytnie w porównaniu
do otrębów owsianych. Uzyskany rozkład wyników jest skorelowany z pojemnością
monowarstwy oraz powierzchnią właściwą sorpcji.
4. Wnioski
Badane próbki otrębów zbożowych cechowały się stosunkowo wyrównanym
początkowym poziomem zawartości wody oraz jej aktywności, które ulegały jednak
zróżnicowaniu w wyniku powierzchniowego pochłaniania pary wodnej.
Badane otrębyznacząco różniły się rozwinięciem warstwy monomolekularnej oraz
różnicą energiiuwalniającej się w czasie adsorpcji pierwszej warstwy adsorbatu i adsorpcji
wywołującej kondensację. To zaś stanowi podstawę do stwierdzenia, że badane próbki
otrębów są różnorodne pod względem właściwości sorpcyjnych.
Wszystkie

zastosowanemodele

bardzo

dobrze

opisywały

przebieg

zjawiska

powierzchniowego pochłaniania pary wodnej na powierzchni cząstek badanych próbek
otrębów.Równaniem najlepiej opisującym zjawisko było równanie Peleg’a. Porównanie jego
parametrów pozwoliło na stwierdzenie istnienia istotnych różnic we właściwościach
sorpcyjnych badanych próbek.
Przeprowadzone badania wykazały także istnienie dodatniej korelacji między wynikami
opisującymi wodochłonnośćiwłaściwości sorpcyjne. Niezależnie, zatem od stanu (ciecz, para)
i ilości wody wprowadzonej do matrycy ciała stałego jej charakterystyka determinuje
właściwości hydratacyjne. Rodzaj błonnika ma znaczący wpływ na jego właściwości
hydratacyjne.
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Zastosowanie wycierki ziemniaczanej do otrzymywania drożdży paszowych
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Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika
Łódzka;
Piotr Patelski: piotr.patelski@p.lodz.pl
Streszczenie
Wycierka ziemniaczana jest odpadem powstającym podczas produkcji skrobi ziemniaczanej. Stanowi ona
mieszaninę miazgi komórkowej i skórki. Ze względu na zawartość skrobi (3-5%), białka (ok. 0,5%) oraz
błonnika (ok. 5%) stanowi ona potencjalny substrat do konwersji w biomasę drożdży. Celem pracy była ocena
możliwości zastosowania wycierki ziemniaczanej, jako pożywki do hodowli drożdży paszowych. Zakres badań
obejmował m.in. analizę składu chemicznego wycierki, przygotowanie hydrolizatów, ocenę namnożenia drożdży
paszowych. Hydrolizaty przygotowano metodą enzymatyczną z zastosowaniem amylaz oraz celulaz. Po
odwirowaniu i wzbogaceniu w sole mineralne magnezu, cynku i azotu stanowiły one pożywkę do hodowli
drożdży. Po 48 h hodowli wstrząsanej plon biomasy dla szczepu P. stipitis mieścił się w zakresie
5,3 – 9,2 g s.m./ dm3, a dla drożdży C.guilliermondii osiągnął wartość od 3,3 do 7,8 g s.m. /dm3 brzeczki po
hodowli. Uzyskane wyniki wskazują, że wycierka ziemniaczana może być w nieskomplikowany sposób
przetworzona w biomasę drożdży paszowych.
Słowa kluczowe: wycierka, drożdże paszowe, ziemniaki, stipitis, guilliermondii

„Usage of potato waste pulp for fodder yeast obtaining”
Summary
Potato pulp is the waste by-product of starch obtaining. Pulp is the mixture of potato cell pulp and the peels.
Because of starch content (3-5%), protein (approx. 0,5%) and the fiber (approx. 5%) it is a promising substrate to
be converted in yeast biomass. Aim of this work was to evaluate the possibility of use of the potato pulp as the
medium for fodder yeast cultivation. Researches included: pulp analysis, hydrolysates preparation, evaluation of
fodder yeast cultivation in potato pulp hydrolysates. For media preparation enzymatical hydrolysis of potato pulp
was performed with use of the amylases and the cellulases. After centrifugation and the enrichment with mineral
salts of magnesium, zinc and nitrogen hydrolysates served as a cultivation media. Biomass yield after 48h of
shaken cultures was in the range 5,3 – 9,2 g of d.m./ dm3 for Pichia stipitiscells, and in the range
3,3 - 7,8 g d.m. /dm3 of the spent wort for C.guilliermondii strain.The obtained results show that potato pulp may
be easily converted into fodder yeast biomass.
Keyword: pulp, fodder yeast, potato, sitipitis, guilliermondii

1. Wstęp
Wycierka ziemniaczana jest odpadem powstającym podczas produkcji skrobi
ziemniaczanej. Stanowi ona mieszaninę miazgi komórkowej i skórki. Ze względu na wysoką
wilgotność (80-85%) i zawartość skrobi (ok. 5%), białka (ok. 0,5%) oraz błonnika (ok. 5%)jest podatna na zakażenia niepożądaną mikroflorą, ale również stanowi potencjalny substrat
do namnażania drożdży.
Wycierka znajduje zastosowanie, miedzy innymi jako pasza, podczas karmienia świń,
odznacza się jednak niewielką wartością pokarmową, dlatego nie cieszy się zbyt dużym
zainteresowaniem wśród hodowców tych zwierząt (Obidziński 2009) Znaczące ilości pulpy
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pozostają niezagospodarowane, i trafiają do odcieków, które musza być skierowane do
oczyszczalni ścieków co obarcza firmy produkcyjne kosztami związanymi z ich utylizacją
(Pastuszewska i in. 2007, Miedzianka i in. 2010) Dane literaturowe wskazują na możliwość
wykorzystania pulpy ziemniaczanej jako dodatku do sporządzania pieczywa pszennego,
kiełbas niskokalorycznych (Kaack i in. 2005), a także do produkcji komponentów
paliwowych (Poskrobko i in. 2009). Przemysł wytwarzający skrobię ziemniaczaną generuje
odpady w postaci miedzy innymi wycierki ziemniaczanej. Roczna produkcja wycierki
ziemniaczanej w Europie przekracza 1 mln ton (Mayer 1997). Ze względu na zawartość
polimerów cukrowych podatnych na hydrolizę do cukrów prostych może ona być
przetworzona do białka jednokomórkowego organizmów (Liu i in. 2013).
Przykładem najczęściej wykorzystywanych drożdży paszowych są szczepy: Candida
guillermondii oraz Pichiastipitis, odznaczające się szerokim spektrum asymilowanych
cukrów, w tym pentoz, jak również odpornością na zmienne warunki środowiska, przy
wysokiej wydajności biomasy z przetworzonych węglowodanów.


Geneza, cel i zakres pracy
Potencjalnym surowcem do produkcji biomasy drożdży paszowych mogą być

hydrolizaty z wycierki ziemniaczanej ze względu na ich odpadowy charakter i dużą
dostępność w Polsce. Zatem interesującym wydało się podjęcie oceny tego surowca jako
substratu do namnażania drożdży paszowych.
Celem pracy była ocena możliwości zastosowania wycierki ziemniaczanej jako pożywki do
hodowli drożdży paszowych.
Zakres badań obejmował:
 analizę fizyko-chemiczną wycierki ziemniaczanej
 przygotowanie hydrolizatów wycierki i analiza ich składu
 przygotowanie pożywek YPG i zaszczepienie drożdży paszowych
 przeprowadzenie hodowli i ocena namnożenia szczepów paszowych w hydrolizatach
wycierki ziemniaczanej
 analiza odcieków pohodowlanych
 analiza uzyskanej biomasy
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2. Część doświadczalna


Materiały do badań
 Wycierka ziemniaczana otrzymana z Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego

w Trzemesznie. Próby przed wykorzystaniem w doświadczeniach przechowywano w stanie
zamrożenia ( -20°C).
 Czystekulturydrożdży: Candida guillermondii ATCC 6260, Pichia stipitis LOCK0049
 Preparaty enzymatyczne do hydrolizy wycierki ziemniaczanej: Termamyl SC (alfa
amylaza), San Extra (glukoamylaza), Cellic CTec2 (celulaza i celobiaza).
 Mocznik (diamid kwasu węglowego)
 fosforan dwuamonowy - DAP


Metody prowadzenia doświadczeń

Przygotowanie inokulumdrożdży
W celu aktywacji szczepów drożdży przygotowano pożywkę YPG (Patelski i in. 2015)
w probówkach oraz kolbach (po 150 cm3 pożywki). Po dwukrotnym (2x48h) pasażowaniu
szczepów w pożywce YPG, biomasę drożdży odwirowywano i zawieszano w roztworze soli
o stężeniu fizjologicznym (0,85%) . Tak przygotowana zawiesina służyła, jako inokulum do
rozpoczynania hodowli drożdży w hydrolizatach wycierki.
Konwersja wycierki do pożywki dla drożdży
Do naczynia o pojemności 2 dm3 zaopatrzonego w mieszadło wprowadzono 600 g
mokrej biomasy wycierki oraz wody do łącznej objętości 1 dm3. Zawartość ogrzano do
wrzenia, po czym pozostawiono do swobodnego schładzania. W momencie gdy temperatura
pulpy osiągnęła 95°C dodano 0,1 cm3 preparatu amylolitycznegoTermamyl SC. Po
osiągnięciu

przez

pulpę

temperatury

55°C

dodano

0,1

cm3

preparatu

amylolitycznegoSanExtra oraz 0,2 cm3 preparatu celulolitycznego CellicCTec2. Zawartość
naczynia inkubowano w temperaturze 55°C przez 48 godzin, po czym zawartość odwirowano
(RCF=6000g / 20min.) uzyskując ok. 550 cm3 klarownego przesączu. Hydrolizat wzbogacano
w mocznik lub DAP dodając je w następujących ilościach/ opcjach na każdy 1 dm3
hydrolizatu: 1) 2,4g mocznika; 2) 5,2g DAP; 3) 1,2g mocznika i 2,6g DAP oraz 4) bez
suplementacji substancjami azotowymi. pH tak przygotowanych roztworów doprowadzono
do wartości 5±0,1j. Do wszystkich prób dodano również MgSO4x7H2O oraz ZnSO4x2H2O
w ilości 0,1g/1 dm3 pożywki.
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W celu ułatwienia opisu badań w dalszej części stosowano następujące skrótowe
oznaczenia sporządzonych pożywek:
DAP - hydrolizat z dodatkiem 5,2g fosforanu dwuamonowego / 1 dm3
M - hydrolizat z dodatkiem 5,2g fosforanu dwuamonowego / 1 dm3
DAP+M

-

1,2 g mocznika/1 dm

hydrolizat

z

dodatkiem

2,6g

fosforanu

dwuamonowego

oraz

3

0 – hydrolizat bez suplementacji DAP i mocznikiem
Hodowle drożdży w hydrolizatach wycierki
Do kolb o pojemności 1 dm3 zawierających po 150 cm3 pożywki z hydrolizatu wycierki
wzbogaconego źródłem azotu w postaci DAP lub mocznika, dodawano po 5 cm3 zawiesiny
komórek drożdży Candida guillermondii ATCC 6260 oraz Pichiastipitis LOCK49. Kolby
zamykano korkami z waty w celu zachowania sterylności procesu hodowli. Jedną
zaszczepioną kolbę, jako próbę kontrolną umieszczono w lodówce, zaś pozostałe kolby
poddano hodowli wstrząsanej przez 48h w 30°C w pokoju termostatowym. Po zakończonej
hodowli wstrząsanej do każdej kolby dodano po 1 kropli odpieniacza w postaci oleju
silikonowego, w celu redukcji objętości piany. Zabieg ten ułatwiał pobieranie prób do
oznaczeń

namnożenia

biomasy

oraz

analizy

odcieku

pohodowlanego.

Zawiesinę

pohodowlaną z kolb zawierająca biomasę przenoszono do kuwet wirówkowych o pojemności
400 cm3 i oddzielano biomasę drożdży (RCF=4500 g/10min.), przechowując ją następnie
w stanie zamrożenia do dalszych analiz, tj. oznaczeń białka surowego oraz popiołu.
Oznaczenie namnożenia biomasy
Z każdej kolby pobrano 7 cm3 zawiesiny i odwirowywano przez 5min (RCF = 6000 g).
Po zakończeniu wirowania supernatant oddzielano do analiz HPLC, natomiast biomasę
przenoszono ilościowo na naczynek o pojemności 50 cm3 , o ustalonej masie, i suszono do
stałej wagi, oznaczając później zawartość suchej masy komórek w 7 cm3 zawiesiny
pohodowlanej, którą przeliczano następnie na 1 dm3 objętości hodowli [g s.s./ dm3] .
Analiza suchej masy wycierki ziemniaczanej
Zawartość suchej masy określano metodą wagową i podano w [% s.m.]
Analiza ogólnej zawartości białka w biomasie
Zawartość białka ogółem w biomasie drożdży i wycierki oznaczono w oparciu o metodę
Kjeldahla. Wyniki podawano w [% s.m.]
Analiza zawartości skrobi w wycierce
Zawartość skrobi w wycierce oznaczano po uprzedniej hydrolizie skrobi z próbki przy
użyciu HCl w temperaturze wrzenia przez 3h. Zawartość glukozy, wprost proporcjonalną do
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stężenia skrobi oznaczano przy użyciu HPLC. Wyniki podano w [% masy próbki], lub
[% s.m. próbki].
Analiza HPLC cukrów w hydrolizatach wycierki oraz płynach pohodowlanych
Próbki do analizy HPLC sączono przez filtry strzykawkowe o średnicy porów 0,22 μm.
Analizę

HPLC

prowadzono

na

aparacie

AgilentInfinity 1260.

Kolumna

HiPlex

3

H 300 x 7,7 mm, przepływ 0,7 cm /min, faza 0,005 M H2SO4. Detektor RI. Identyfikację
jakościową i ilościową prowadzono porównując czasy retencji i pola powierzchni pików
z wynikami uzyskanymi dla substancji wzorcowych. Wyniki przeliczono na [g/ dm3].
Analiza zawartości popiołu
W wyprażonych wcześniej tyglach porcelanowych o stałej masie umieszczano próbki
a następnie tygiel ustawiono na trójkącie porcelanowym i za pomocą płomienia palnika
laboratoryjnego doprowadzono do zwęglenia próbki. Po tym tygle wstawiano do komory
pieca muflowego i spopielano próbki w temperaturze 550-600°C. Po całkowitej mineralizacji
zawartości oznaczono wagową zawartość popiołu w próbce, a wyniki przeliczono na
[% s.m. próbki].
3. Wyniki badań, ich omówienie i dyskusja


Skład wycierki ziemniaczanej i jej hydrolizatu
Skład wycierki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wybrane parametry wycierki ziemniaczanej.
Parametr
Zawartość suchej masy
Zawartość białka ogółem
Zawartość skrobi

Wynik
18%
0,43% mokrej masy
4,5%

Zawartość suchej masy w próbce wycierki używanej do badań wynosiła 18%.
Natomiast 0,43% testowanej biomasy stanowiło białko surowe a 4,5% skrobia. Uzyskane
wyniki mieszczą się w zakresie danych prezentowanych w literaturze (Lesiecki i in. 2011).
Należy podkreślić, że ze względu na skład przerabianych ziemniaków, technologię oraz
sposób przechowywania parametry różnych partii wycierki mogą się istotnie różnić.
Tabela 2. Skład hydrolizatu z wycierki ziemniaczanej.
Związek
maltotrioza
maltoza
glukoza
kwas mlekowy
kwas mrówkowy
kwas octowy
metanol
etanol

Stężenie
[g/dm3]
0,48
2,81
16,06
0,42
0,07
0,03
0,18
0,07
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Analiza HPLC wykazała, że w hydrolizacie z wycierki ziemniaczanej występowała
maltoza o stężeniu (2,81g/ dm3), maltotrioza (0,48g/ dm3), kwasy organiczne: mlekowy,
mrówkowy i octowy o stężeniach odpowiednio: (0,42g/ dm3), (0,07g/ dm3) i (0,03g/ dm3).
Dominującym cukrem była glukoza, której stężenie wynosiło (16,6g/ dm3). W próbie
zaobserwowano niewielkie stężenie etanolu (0,07g/ dm3) i metanolu (0,18g/ dm3). Obecność
maltoriozy i maltozy w hydrolizacie świadczy o niedokończonej hydrolizie skrobi zawartej
w surowcu. Jest to zjawisko mające miejsce również w gorzelnictwie, kiedy prowadzi się
przyspieszone zacieranie z założeniem, że obecne z zacierze amylazy będą kontynuowały
hydrolizę już podczas procesu fermentacji. W przypadku hydrolizatu przeznaczonego do
hodowli drożdży można przypuszczać, że większość obecnych w hydrolizacie cząsteczek
maltozy i maltotriozy zostanie rozłożona do monomerów podczas procesu hodowli drożdży,
przez obecne w hydrolizacie aktywne amylazy. Zawartość kwasów organicznych oraz etanolu
może wskazywać na rozpoczynające się procesy rozwoju mikroflory w wycierce. Obecność
metanolu może wskazywać częściowo na rozkład pektyn z surowca przez metyloesterazy do
metanolu.


Namnożenie drożdży po hodowli w hydrolizatach wycierki ziemniaczanej
W tabeli przedstawiono wyniki namnożenia drożdży po hodowli w hydrolizacie

wycierki ziemniaczanej.
Tabela 3. Zawartość suchej masy biomasy drożdży po hodowli w hydrolizacie z wycierki ziemniaczanej.
suplementacja azotem
szczep
C.guilliermondii
P.stipitis
namnożenie biomasy [g s.m./ dm3]
7,8
8,2
DAP
7,2
7,9
M
7,5
9,2
DAP+M
3,3
5,3
0

Zawartość

biomasy

w

cieczy

pohodowlanej

szczepu

P.stipitis

osiągnęła

5,3 – 9,2 g s.m./dm3, a dla drożdży C.guilliermondii wynosiła od 3,3 do 7,8 gs.m. /dm3
brzeczki po hodowli. Najwyższe (8,6 g s.s./dm3) namnożenie odnotowano dla drożdży
P.

stipitis

hodowanych

w

hydrolizacie

suplementowanym

mieszaniną

fosforanu

dwuamonowego oraz mocznika, najniższe (3,3 g s.m./dm3) natomiast po hodowli szczepu
C.guilliermondii w pożywce bez suplementacji azotem. Szczep P. stipitis namnażał się
w hydrolizacie z wycierki nieco wydajniej niż drożdże C.guilliermondii. Próby
suplementowane azotem w postaci zarówno DAP jak i mocznika odznaczały się znacznie
wyższym plonem biomasy drożdży, niż miało to miejsce w przypadku hodowli
w hydrolizacie bez dodatku substancji azotowych. Uzyskane wyniki są zbieżne
z publikowanymi w innych badaniach (Rose i in. 1970; Patelski i in. 2011; Patelski i in.
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2011). Wyniki eksperymentów wskazują na potrzebę suplementacji hydrolizatów z wycierki
azotem niezbędnym dla wydajnej biosyntezy biomasy drożdży.


Zawartość białka ogółem w biomasie drożdży po hodowli w hydrolizatach
wycierki ziemniaczanej
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki dotyczące zawartości białka ogółem

w biomasie drożdży po hodowli w hydrolizatach wycierki ziemniaczanej.
Tabela 4. Zawartość białka ogółem w biomasie drożdży po hodowli w hydrolizatach wycierki ziemniaczanej.
suplementacja azotem
szczep
C.guilliermondii
P.stipitis
Białko ogółem w biomasie [% s.m.]
46,2
44,7
DAP
45,3
48,1
M
46,2
45,8
DAP+M
39,1
40,2
0

Zawartość białka jest kluczowym parametrem oceny przydatności paszowej biomasy.
Biomasa testowych drożdży namnożonych w pożywkach z hydrolizatu wycierki
zawierałazróżnicowane ilości białka surowego. Najwięcej białka (48,1% s.m.) zawierała
biomasa drożdży Pichiastipitis wyhodowanych w hydrolizacie z dodatkiem mocznika,
najmniej (39,1% s.m.), biomasa szczepu C.guilliermondii uzyskanej bez dodatku substancji
azotowych do hydrolizatu. Uzyskane wyniki wskazują, że suplementacja azotem, niezależnie
od jego postaci (mocznik, jony amonowe), przy zachowaniu tej samej puli wnoszonego azotu
przekładała się na biomasę zawierającą zbliżone wartości białka. Niska zawartość białek
w biomasie drożdży otrzymanych bez suplementacji azotem wskazuje na potrzebę
wzbogacania wycierki ziemniaczanej w zewnętrzne źródło przyswajalnego azotu w celu
osiągnięcia wydajnego namnażania biomasy bogatej w białko. Zawartość białka ogólnego
mieszcząca się w zakresie 40-50% s.m. jest typowa dla biomasy drożdży paszowych (Rose
i in. 1970; Patelski i in. 2011; Patelski i in. 2011).


Zawartość popiołu w biomasie drożdży po hodowli w hydrolizatach wycierki
ziemniaczanej.
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki dotyczące zawartości popiołu ogółem

w biomasie drożdży po hodowli w hydrolizatach wycierki ziemniaczanej.
Tabela 5. Zawartość białka ogółem w biomasie drożdży po hodowli w hydrolizatach wycierki ziemniaczanej.
suplementacja azotem
szczep
C.guilliermondii
P.stipitis
popiół ogółem [% s.m.]
8,1
8,4
DAP
8,5
8,2
M
8,3
8,4
DAP+M
9,2
8,6
0
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Zawartość sumy substancji mineralnych w biomasie drożdży wyhodowanych
w hydrolizatach z wycierki ziemniaczanej mieściła się w zakresie 8,1-9,2% s.m. Nie
zaobserwowano korelacji między użytymi drożdżami czy formą suplementacji azotem
a udziałem substancji mineralnych w biomasie. Zakres uzyskanych wyników odpowiada
typowym wartościom opisywanym w literaturze (Rose i in. 1970; Patelski i in. 2011; Patelski
i in. 2011).


Analiza HPLC odcieków po hodowli drożdży w hydrolizatach wycierki
ziemniaczanej.
W tabeli zamieszczono wyniki zawartościwybranych cukrów, kwasów oraz alkoholi

w odciekach pohodowlanych.
Tabela 6. Zawartość wybranych cukrów, kwasów oraz alkoholi w odciekach po hodowli drożdży
C.guiliermondii i P.stipitis w hydrolizatach z wycierki ziemniaczanej.
Szczep
Candida guiliermondii
Pichiastipitis
DAP
M
DAP+M
0
DAP
M
DAP+M
Opcja hodowli
Oznaczone związki [g/dm3]
n.w.
n.w.
n.w.
n.w.
n.w.
n.w.
n.w.
maltotrioza
n.w.
n.w.
n.w.
n.w.
n.w.
n.w.
n.w.
maltoza
0,84
0,72
0,74
2,56
0,15
0,21
0,18
glukoza
0,43
0,3
0,21
0,43
0,21
0,16
0,18
kwas mlekowy
0,06
0,09
0,08
0,08
0,05
0,05
0,07
kwas mrówkowy
n.w.
n.w.
0,03
0,02
n.w.
0,01
n.w.
kwas octowy
0,05
0,09
0,15
0,2
0,09
0,11
0,16
metanol
0,13
0,11
0,22
0,32
2,08
1,92
1,62
etanol

0
n.w.
n.w.
0,36
0,32
0,07
0,03
0,17
1,67

Analiza HPLC odcieków pohodowlanych pozwoliła na ocenę efektywności konwersji
cukrów z hydrolizatu wycierki w biomasę drożdży. Hydrolizaty zawierały szczątkowe ilości
glukozy (0,15-2,56 g/dm3) niewykorzystanej przez drożdże. Stężenia maltozy i maltotriozy
znajdowały się poniżej zakresu detekcji użytej metody, co w porównaniu z wynikami
hydrolizatu przed hodowlą wskazuje na efektywna hydrolizę enzymatyczną ww. cukrów do
glukozy już podczas procesu hodowli. Zawartość metanolu wynosiła od 0,05 do 0,2g/dm3
odcieku i nie wskazuje aby metanol był podczas hodowli wytwarzany, bądź utylizowany
przez zastosowane szczepy.

Stężenie etanolu wzrosło, w porównaniu z wyjściowym

hydrolizatem, w przypadku hodowli drożdży Pichiastipitis, i wynosiło 1,62- 2,08 g/dm3 co
wskazuje na tworzenie niewielkich ilości etanolu przez te drożdże podczas procesu konwersji
cukrów wycierki na etanol. Niewielkie zmiany w stężeniach kwasu mlekowego,
mrówkowego i octowego, w porównaniu z wyjściowym hydrolizatem nie pozwoliły na
jednoznaczną ocenę czy różnice między próbami są wynikiem niedokładności pomiarowych,
czy tez niewielkiej utylizacji tych kwasów przez drożdże.
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4. Podsumowanie wyników i wnioski
Celem

prowadzonych

badań

była

ocena

możliwości

zastosowania

ziemniaczanej, jako substratu do hodowli drożdży paszowych.

wycierki

W stadium badań

laboratoryjnych otrzymano hydrolizat z wycierki ziemniaczanej. Uzyskane hydrolizaty
suplementowano

mocznikiem,

fosforanem

dwuamonowym,

bądź

ich

mieszaniną.

W badaniach użyto dwóch szczepów drożdży: Candida guilliermondii ATCC 6260
i Pichiastipitis LOCK 0049. Hydrolizat uzyskany metodą enzymatyczną zawierał około
20 g/dm3 cukrów (w większości glukozy) przyswajalnych przez drożdże. W warunkach
doświadczalnych nieco korzystniej w hydrolizacie wycierki namnażał się szczep
Pichiastipitis.

Zawartość

białka

surowego

w

biomasie

drożdży

wyhodowanych

z suplementacją azotem wynosiła około 45±2%, wyniki zbliżone do 40% stwierdzono
w drożdżach wyhodowanych w obecności substancji azotowych zawartych jedynie
w wycierce.
Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:
- suplementacja wycierki przyswajalnym źródłem azotu jest niezbędna dla jej wydajnej
konwersji w biomasę drożdży
-wycierka ziemniaczana może być w nieskomplikowany sposób przetworzona do
biomasy drożdży paszowych.
Badania zrealizowano w ramach projektu BIOSTRATEG2/296369/5/NCBR/2016.
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Streszczenie
Badania dotyczące oceny efektywności preparatów z mikroorganizmami pożytecznymi: EM – Efektywne
Mikroorganizmy, EmFarma Plus i UGmax- Użyźniacz glebowy na ilość Corg. i jakość materii organicznej
realizowano w RZD w Grabowie, w warunkach eksperymentów polowych, w 3 latach badań (2012-2014). Nie
stwierdzono statystycznie istotnego wpływu sposobu aplikowanego preparatu oraz nawożenia azotem
mineralnym na zmianę zawartości Corg. w glebie. Wpływ pływu preparatów mikrobiologicznych na skład
frakcji próchnicy w całkowitej puli Corg.w glebie był nieistotny. Chociaż wystąpił w ostatnim roku badań,
niewielki korzystny trend we frakcjach materii organicznej (w szczególności w stosunku CKH/CKF.> 1 oraz
większej wartości wskaźnika DH) w obiektach gdzie preparaty aplikowano na ściernisko i słomę oraz
ściernisko+słomę +N w stosunku do kontroli.
Słowa kluczowe: pożyteczne mikroorganizmy, właściwości gleby, substancje humusowe, węgiel organiczny,
jakość próchnicy

Effect of poducts with beneficial microorganisms on the quantity and
quality of organic matter
Summary
Studies on the evaluation of the preparations with beneficial microorganisms: EM - Effective Microorganisms,
EmFarma Plus and UGmax- Soil fertilizer for the amount of Corg. and the quality of organic matter was carried
out in AES in Grabów, in field experiments, during three years (2012-2014). There was no statistically
significant effect of the method of applied preparation and mineral nitrogen fertilization on the change of Corg
content. in the soil. There was no significant influence of microbiological preparations on the composition of
humus fraction in the total Corg soil. Although, in the last year of research, a slight favorable trend in organic
matter fractions (in particular in CKH/CKF ratio> 1 and higher value of DH indicator) was outlined in the facilities
where the preparations were applied for stubble and straw and stubble + straw + N in relation to control.
Keywords: effective microorganism microorganisms, soil properties, humic substances, organic carbon, quality
of humus

1. Wstęp
Ochrona gleby jest tematem międzynarodowych konwencji ochrony środowiska
w ramach Agendy 21 ONZ, według których wymagane jest zrównoważone gospodarowanie
na gruntach ornych oraz ochrona gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem. Wśród
głównych zagrożeń dla gleb na terenie UE, które zostały wymienione w strategii działań UE
dotyczących ochrony gleb zwraca się szczególną uwagę na spadek zawartości materii
organicznej (Gonet 2007, Pikuła 2013). Spadek ten jest szczególnie niebezpieczny
w przypadku gleb lekkich. Jak podają Allison (2006) oraz Sollins i in. (1996) zakumulowanie
w warstwie ornej gleby właściwej ilości próchnicy jest trudne, ale niezwykle istotne
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w przypadku gleb lekkich. Dodatnie oddziaływanie systematycznego nawożenia obornikiem
na przyrost zawartości materii organicznej w glebie lekkiej stwierdzono w wielu
doświadczeniach wieloletnich (Maćkowiak 2000, Kondratowicz-Maciejewska 2004, Mercik
1962, Martyniuk i in. 2019). Natomiast wieloletnie jednostronne nawożenie gleb lekkich
nawozami mineralnymi wpływa na przyspieszenie procesu mineralizacji materii organicznej
i pogorszenie jej jakości. Jak potwierdzają w swoich badaniach Józefowska (2009), Gonet
(2007) i Pikuła (2015) oraz wyniki badań własnych, samo zmagazynowanie węgla
organicznego w glebie, nie gwarantuje stabilności ani dobrej jakości materii organicznej.
Decyduje o nich udział poszczególnych frakcji węgla kwasów huminowych, kwasów
fulowych i humin w całkowitej puli węgla organicznego (Pikuła 2018). W przemianach
resztek roślinnych oraz wprowadzonych do gleby nawozów naturalnych i organicznych
ogromną rolę odgrywają mikroorganizmy glebowe (Kocoń i Gałązka 2015). Rozwój
mikroorganizmów w glebie uwarunkowany jest głównie przez wilgotność gleby i dostęp
powietrza, obecność składników pokarmowych, temperaturę, odczyn oraz strukturę gleby.
Badura (2004) podaje, że liczebność bakterii w 1 g gleby może wynosić nawet 5 x 107.
Węgiel stanowi pokarm dla mikroorganizmów, które gdy mają właściwy jego zasób,
zaczynają się namnażać, gdyż stopień ich rozwoju w glebie zależy od zasobności jej
w materię organiczną (Müller, 1986; Myśków 1975).
W związku z poszukiwaniem metod zwiększania zawartości glebowej materii
organicznej oraz poprawy jej jakości, dużą nadzieję pokłada się w stosowaniu preparatów na
bazie substancji humusowych oraz mikroorganizmów. W praktyce rolniczej, od kilku już lat
dość powszechne jest stosowanie preparatów zawierających tzw. „efektywne” lub
„pożyteczne” mikroorganizmy, w skrócie EM. Preparaty EM są mieszankami bakterii
samożywnych, bakterii kwasu mlekowego, promieniowców, drożdży, grzybów, często
uzupełniane makro-i mikroelementami. Praktyka, a ściślej komercja, wyprzedziły jednak
obiektywne badania naukowe. Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości
zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie oraz poprawy jej, jakości
z wykorzystaniem preparatów z pożytecznymi mikroorganizmami. Do badań wybrano trzy
najbardziej rozpowszechnione w praktyce rolniczej preparaty: EM – Efektywne
Mikroorganizmy, EmFarma Plus i UGmax-Użyźniacz glebowy. Założono, że stosowane
preparaty z pożytecznymi mikroorganizmami wpływają korzystnie na kształtowanie żyzności
gleby poprzez wzrost zawartości Corg. i poprawę jakości materii organicznej.
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2. Materiał i metody
Badania

dotyczące

oceny

efektywności

działania

trzech

wybranych

preparatów

z pożytecznymi mikroorganizmami: EM–Efektywne Mikroorganizmy, EmFarma Plus
i UGmax-Użyźniacz glebowy przeprowadzono w RZD IUNG-PIB w Grabowie (52o13’N, 19
o

37’E), woj. mazowieckie, w warunkach eksperymentów polowych, w latach 2012-2014

Doświadczenie zlokalizowane było na glebie płowej wytworzonej na glinie lekkiej,
kompleksu przydatności rolniczej żytniego bardzo dobrego. Doświadczenie miało charakter
statyczny i prowadzono je metodą równoważnych podbloków: split-block-split-plot, w trzech
powtórzeniach. W prowadzonych badaniach zastosowano trzy czynniki badawcze. Pierwszym
czynnikiem były badane produkty z pożytecznymi mikroorganizmami: EM Naturalnie
aktywny (Greenland Technologia EM Sp. z o.o.), EmFarma Plus (PrioBiotics Polska),
UGmax - Użyźniacz glebowy (P.P.H.U. BOGDAN) oraz obiekt kontrolny - bez stosowania
preparatów mikrobiologicznych. Drugim czynnikiem badawczym były trzy sposoby
stosowania ww. produktów: na ściernisko, na ściernisko + słoma oraz na ściernisko + słoma +
30 kg N. Natomiast trzecim czynnikiem były trzy poziomy nawożenia N, z uwzględnieniem
obiektu kontrolnego (N0-NIII), w pierwszym roku: 60 kg N/ha, 120 kg N/ha oraz 180 kg
N/ha, a w kolejnych dwu latach (2013-14): 0 - kg N/ha, 70 kg N/ha oraz 140 kg N/ha. Azot
w formie saletry amonowej (NH4NO3) stosowano na wiosnę, przy poziomie nawożenia NI w dwu dawkach, natomiast przy 3 poziomie nawożenia NII - w trzech dawkach dzielonych.
Preparaty mikrobiologiczne stosowano w dawkach wg zaleceń Producenta. Roślinami
uprawnymi były zboża: w pierwszym roku pszenżyto jare, w drugim pszenica ozima
a w trzecim jęczmień jary. W przypadku EM-ów i EmFarma Plus było to 30 l preparatu na
hektar, natomiast UGmax stosowano w dawce 0,9 l/ha. Wszystkie preparaty stosowano
corocznie we wrześniu, w rozcieńczeniu z 300 litrami wody i opryskiwano nimi: ściernisko
lub ściernisko wraz z pociętą słomą pozostawioną na polu po zbiorze ziarna, a także
ściernisko ze słomą z dodatkiem azotu (30 kg N). Działanie badanych produktów
porównywane były z obiektami kontrolnymi, bez stosowania ww. preparatów.
W celu określenia wpływu stosowania preparatów z pożytecznymi mikroorganizmami
na jakość materii organicznej zastosowano metodę Schnitzera (Dziadowiec i Gonet 1999).
Według tej metody wyizolowano z gleby po zbiorze pszenżyta jarego i pszenicy ozimej
następujące frakcje węgla glebowej materii organicznej: CKH - węgiel kwasów huminowych,
CKF - węgiel kwasów fulwowych i CH- węgiel humin. Na podstawie stosunku węgla kwasów
huminowych do węgla kwasów fulwowych CKH/CKF wyznaczono wskaźnik jakości próchnicy
oraz wskaźnik stopnia humifikacji - DH=(CKH+CKF)/CH który określa ilość stabilnych
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związków próchnicowych (odpornych na działanie mikroorganizmów). Zawartość Corg.
oznaczono metodą Tiurina. Węgiel poszczególnych frakcji oznaczono przy wykorzystaniu
analizatora multi N/C 3100.
3. Wyniki i dyskusja
W przeprowadzonym doświadczeniu nie stwierdzono jednoznacznego wpływu
działania preparatów, sposobów ich stosowania oraz nawożenia N na zawartości Corg.
w glebie oraz skład frakcyjny materii organicznej. Zaznaczyła się pewna niewielka tendencja
wzrostowa w zawartości węgla organicznego w glebie w obiektach ze stosowaniem
preparatów w stosunku do obiektów kontrolnych (Tab. 1 i 3).
Nieco wyższe zawartości Corg. uzyskano w glebie z obiektów gdzie stosowano
preparat na ściernisko + słomę (bez N). Wszystkie badane preparaty wpłynęły na wzrost
frakcji węgla kwasów fulowych. Większość ilość tej frakcji notowano także we wszystkich
kombinacjach (ściernisko, ściernisko+słoma i ściernisko+słoma+ N) przy drugim poziomie
nawożenia po zastosowaniu II poziomu nawożenia azotem mineralnym. W drugim roku
badań obserwowano także zmniejszenie zawartości frakcji humin w całkowitej puli węgla
organicznego po zastosowaniu wszystkich badanych preparatów oraz lekki wzrost
procentowego udziału frakcji kwasów huminowych pod wpływem stosowania preparatów
mikrobiologicznych aplikowanych bezpośrednio na ściernisko oraz ściernisko ze słomą
i azotem mineralnym. Konsekwencją zmian zawartości węgla kwasów huminowych i węgla
kwasów fulwowych, pod wpływem stosowania preparatów mikrobiologicznych była zmiana
wskaźnika jakości próchnicy wyrażonego stosunkiem CKH:CKF (Tab. 2 i 4).
W drugim roku badań gleba w obiektach, w których stosowano preparaty
mikrobiologiczne na ściernisko
stosunkiem CKH:CKF

i ściernisko ze somą

charakteryzowała się wyższym

(1,12-1,21) w porównaniu do obiektów

kontrolnych (0,88), co

świadczy o lepszej jakości próchnicy i większej jej stabilności.
Optymalny stan dla rolnictwa i środowiska jest osiągany przez utrzymanie względnej
równowagi między stabilnymi i labilnymi frakcjami próchnicy, z pewną przewagą frakcji
stabilnych. Literatura przedmiotu wskazuje, że stosunek frakcji węgla kwasów huminowych
do węgla kwasów fulowych >1 jest charakterystyczny dla gleb, w którym dominują procesy
humifikacji i im wyższe wartości tego parametru, tym gleby są żyźniejsze (Gonet i Dębska
1993). Stosunek frakcji węgla kwasów huminowych do węgla kwasów fulowych <1 jest
typowy dla

gleb z przewagą mineralizacji

nad humifkacją

materii

organicznej

i koniecznością odnawiania jej zasobów w glebie (Pikuła i Rutkowska 2017).
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Tabela 1. Wpływ preparatów mikrobiologicznych, sposobu ich stosowania oraz nawożenia azotem na skład frakcyjny materii organicznej warstwy ornej gleby (0-20cm)
pobranej po zbiorze pszenżyta jarego w 2012 r.
Ściernisko
Obiekt/
preparat

Poziom
N

Corg.

CKF

CKH

Ściernisko + słoma
CH

Corg.

CKF

Ściernisko + słoma + N

CKH

CH

Corg.

CKF

CKH

CH

%
Kontrola

EM

EmFarma
Plus
UGmax

N-0

0.80

14.1

19.4

63.0

0.82

13.9

19.5

63.4

0.86

17.2

23.6

55.9

N-II

0.82

16.5

20.2

60.4

0.81

17.4

22.0

55.0

0.81

17.2

21.8

58.2

Średnia

0.81

15.3

19.8

61.7

0.82

15.6

20.7

59.2

0.84

17.2

22.7

57.0

N-0

0.80

16.8

16.7

63.0

0.86

15.8

18.2

62.9

0.84

17.0

20.0

59.2

N-II

0.83

18.9

17.9

59.8

0.85

19.4

20.1

57.5

0.79

16.9

17.9

60.9

Średnia

0.82

17.8

17.3

61.4

0.86

17.6

19.1

60.2

0.82

17.0

19.0

60.0

N-0

0.84

14.3

19.5

63.2

0.84

15.8

22.6

57.0

0.81

13.0

18.0

65.0

N-II

0.84

17.1

22.4

57.2

0.83

16.0

20.6

60.6

0.81

17.5

19.3

59.8

Średnia

0.84

15.7

20.9

60.2

0.84

15.9

21.6

58.8

0.81

15.3

18.7

62.4

N-0

0.76

16.6

16.7

62.8

0.84

16.6

18.7

62.2

0.79

18.0

21.5

56.8

N-II

0.82

17.8

20.6

58.2

0.81

18.6

20.7

57.9

0.80

36.8

19.4

58.9

Średnia

0.79

17.2

18.6

60.5

0.83

17.6

19.7

60.1

0.80

27.4

20. 5

57.8
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Tabela 2. Wpływ preparatów mikrobiologicznych, sposobu ich stosowania oraz nawożenia azotem na wskaźniki jakości materii organicznej warstwy ornej gleby (0-20 cm)
pobranej po zbiorze pszenżyta jarego w 2012 r
Obiekt
Kontrola

EM

EmFarma Plus

UGmax

Poziom N
N-0

Corg.
%
0.80

CKH/
CKF
1.38

0.53

Corg.
%
0.82

CKH/
KF
1.40

0.53

Corg.
%
0.86

CKH/
KF
1.37

0.73

N-II

0.82

1.22

0.61

0.81

1.26

0.72

0.81

1.27

0.67

Średnia

0.81

1.29

0.57

0.82

1.33

0.61

0.84

1.32

0.70

N-0

0.80

0.99

0.53

0.86

1.15

0.54

0.84

1.18

0.63

N-II

0.83

0.95

0.62

0.85

1.04

0.69

0.79

1.06

0.57

Średnia

0.82

0.97

0.57

0.86

1.09

0.61

0.82

1.12

0.60

N-0

0.84

1.36

0.53

0.84

1.43

0.67

0.81

1.38

0.48

N-II

0.84

1.31

0.69

0.83

1.29

0.60

0.81

1.10

0.62

Średnia

0.84

1.33

0.61

0.84

1.36

0.64

0.81

1.22

0.54

N-0

0.76

1.01

0.53

0.84

1.13

0.57

0.79

1.19

0.70

N-II

0.82

1.16

0.66

0.81

1.11

0.68

0.80

0.53

0.95

Średnia

0.79

1.08

0.59

0.83

1.12

0.62

0.80

0.75

0.83

DH

DH

DH
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Tabela 3. Wpływ preparatów mikrobiologicznych, sposobu ich stosowania oraz nawożenia azotem na skład frakcyjny materii organicznej warstwy ornej gleby (0-20 cm)
pobranej po zbiorze pszenicy ozimej w 2013 r.
Obiekt/
preparat

Poziom
N

Kontrola

Ściernisko

Ściernisko +słoma

Corg.

CKF

CKH

CH

Corg.

CKF

N-0
N-II

0.78
0.84

18.8
19.0

17.7
15.4

60.3
63.0

0.82
0.84

Średnia
N-0

0.81
0.78

18.9
19.7

16.5
22.0

61.6
55.2

N-II

0.86

21.7

24.2

Średnia
N-0

0.82
0.83

20.7
17.6

N-II

0.84

Średnia
N-0
N-II
Średnia

Ściernisko + słoma +N

CKH

CH

Corg.

CKF

CKH

CH

20.8
19.2

15.8
18.5

59.9
59.4

0.84
0.81

19.1
22.6

19
19.9

58.8
54.5

0.83
0.84

20.0
18.5

17.1
21.2

59.6
57.5

0.83
0.83

20.8
21.5

19.4
22.1

56.6
53.1

51.2

0.84

20.7

22.8

53.4

0.83

22.2

25.1

50.0

23.1
17.3

53.2
61.0

0.84
0.84

19.6
22.6

22.0
15.7

55.4
57.6

0.83
0.80

21.8
20.0

23.6
17.7

51.5
59.0

18.5

16.7

61.6

0.86

20.1

15.7

61.5

0.83

20.2

15.9

60.9

0.84
0.77

18.0
19.8

17.0
23.4

61.3
53.9

0.85
0.85

21.3
18.8

15.7
22.8

59.5
55.7

0.82
0.80

20.1
20.9

16.8
26.4

59.9
49.9

0.8

22.0

24.2

50.4

0.84

21.3

25.6

50.5

0.83

20.3

23.4

53.3

0.79

20.9

23.8

52.1

0.85

20.0

24.2

53.1

0.82

20.6

24.9

51.6

%

EM

Em Farma Plus

UGmax
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Tabela 4. Wpływ preparatów mikrobiologicznych, sposobu ich stosowania oraz nawożenia azotem na wskaźniki jakości materii organicznej warstwy ornej gleby (0-20 cm)
pobranej po zbiorze pszenicy ozimej w 2013 r.
Obiekt/
preparat

Kontrola

EM

EmFarma Plus

UGmax

Poziom
N

Ściernisko

Ściernisko + słoma

Ściernisko + słoma +N

Corg.
%

CKH/
CKF

DH

Corg.
%

CKH/
CKF

DH

Corg.
%

CKH/
CKF

DH

N-0

0.78

0.94

0.61

0.82

0.76

0.61

0.84

0.99

0.65

N-II

0.84

0.81

0.55

0.84

0.96

0.63

0.81

0.88

0.78

Średnia

0.81

0.88

0.58

0.83

0.86

0.62

0.83

0.93

0.71

N-0

0.78

1.12

0.76

0.84

1.15

0.69

0.83

1.03

0.82

N-II

0.86

1.12

0.90

0.84

1.1

0.81

0.83

1.13

0.95

Średnia

0.82

1.12

0.82

0.84

1.12

0.75

0.83

1.08

0.88

N-0

0.83

0.98

0.57

0.84

0.69

0.66

0.8

0.89

0.64

N-II

0.84

0.9

0.57

0.86

0.78

0.58

0.83

0.79

0.59

Średnia

0.84

0.94

0.57

0.85

0.74

0.62

0.82

0.84

0.62

N-0

0.77

1.18

0.80

0.85

1.21

0.75

0.8

1.26

0.95

N-II
Średnia

0.8
0.79

1.1
1.14

0.92
0.86

0.84
0.85

1.2
1.21

0.93
0.83

0.83
0.82

1.15
1.21

0.82
0.88
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Otrzymane wyniki wskazują, że stosowane preparaty wpłynęły korzystnie na poprawę
jakości materii organicznej, jednak ich skuteczność na poprawę żyzności gleby należałoby
oceniać w dłuższym niż 3-letnim okresie badań.
Intensywność humifikacji materii organicznej może być określana również poprzez
wskaźnik stopnia humifikacji DH (ang. Degree of Humification). DH jest miarą proporcji
składników humusowych tworzących związki labilne o stosunkowo szybkim tempie przemian
w glebie, łatwo wykorzystywanych jako substraty przez drobnoustroje glebowe (UkalskaJaruga i in. 2017). Wskazuje na ilość stabilnych substancji próchnicowych, tj. związków
odpornych na działanie mikroorganizmów. Parametr ten jest wyrażany stosunkiem DH= (CKH
+ CKF)/CH. Niski poziom DH może być związany z silną interakcją pomiędzy materią
organiczną a mineralną częścią gleby, co wskazuje na dużą jej stabilność w bardziej trwałych
frakcjach huminowych (Guimaraes i in. 2013). Według Liu (2016), wysoki wskaźnik DH
określa żyzną glebę o dobrej zdolności do infiltracji wody, stabilności agregatów, aktywności
drobnoustrojów i zasobności w składniki pokarmowe. W przeprowadzonych badaniach
wskaźnik stopnia humifikacji był wyższy po zastosowaniu wszystkich preparatów
z pożytecznymi mikroorganizmami, niezależnie od sposobu ich stosowania w obiektach z II
poziomem nawożenia azotem mineralnym.

Jednak wyższe jego wartości stwierdzono

w drugim roku badań (Tab. 4).
Wyniki te wskazują na poprawę żyzności gleby pod wpływem stosowania preparatów
z pożytecznymi mikroorganizmami szczególnie w obiekcie, w którym preparaty te
aplikowano na ściernisko ze słomą i stosowano azot mineralny, na przykład wartości DH dla
EM i UGmax wyniósł 0,88.
W warunkach polowych trudno jest potwierdzić istotnie pozytywne efekty stosowania
preparatów mikrobiologicznych na akumulację Corg. w glebie oraz poprawę jej jakości,
głównie ze względu na skomplikowane interakcje między organizmami glebowymi oraz
oddziaływanie bardzo zmiennych warunków pogodowych i abiotycznych właściwości gleb na
rozwój mikroorganizmów glebowych (Badura 2004; Hilda i Fraga 2000). Urodzajne, żyzne
gleby zawierają w 1g świeżej masy gleby setki milionów, a nawet miliardy samych bakterii.
Liczebność mikroorganizmów wprowadzanych do gleby jest zwykle redukowana do poziomu
naturalnego. Każda gleba w warunkach naturalnych zasiedlona jest przez drobnoustroje, które
przystosowały się do życia w danej glebie i skolonizowały w niej wszystkie dostępne
i umożliwiające egzystencję nisze ekologiczne. Ich liczebność i aktywność uwarunkowana
jest wieloma czynnikami. Głównym czynnikiem ograniczającym ich rozwój jest zawartość
dostępnej materii organicznej. Istnieją doniesienia, że stosowanie EM przyczynia się do
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szybszej mineralizacji węgla organicznego, ale i do humifikacji materii organicznej (Daily
i Stewart 1999;). W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono spadku zawartości Corg.
w glebie pod wpływem stosowania preparatów z pożytecznymi mikroorganizmami, co nie
znaczy, że taki efekt nie nastąpi, gdyż w całkowitej jego puli zaznaczyła się tendencja
zmniejszenia zawartości frakcji humin, a więc frakcji stabilnej próchnicy. Badania
Kaczmarka i in. (2007) oraz Valarni i in. (2003) wskazują, że preparaty zawierające
pożyteczne mikroorganizmy wpływają korzystnie na właściwości gleby, ale ich
oddziaływanie jest zróżnicowane i zależy od dawki i rodzaju preparatu.
4.Wnioski
 Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu testowanych preparatów z pożytecznymi
organizmami, sposobu ich aplikacji ani nawożenia azotem mineralnym na zmianę zawartości
Corg. w glebie.
 Nie stwierdzono istnego wpływu preparatów mikrobiologicznych na skład frakcji próchnicy
w całkowitej puli Corg. w glebie. Niemniej jednak, w ostatnim roku badań, zaznaczył się
niewielki korzystny trend w składzie frakcyjnym materii organicznej (w szczególności
w stosunku CKH/CKF.> 1 oraz większej wartości wskaźnika DH) w obiektach, w których
preparaty aplikowano na ściernisko i słomę oraz ściernisko + słomę + N w stosunku do
kontroli.
 Dostarczenie do gleby melasy (nośnik preparatów) – bogatego źródła węgla może
powodować wzrost liczebności autochtonicznych drobnoustrojów, jak również ich
aktywności enzymatycznych i w przyszłości nasilać proces mineralizacji.
Publikacja została wykonana w ramach zadania 2.2. Programu Wieloletniego IUNG-PIB
„Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej w Polsce” na lata 2016–2020.
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Poziom zanieczyszczenia ziarna różnych gatunków zbóż uprawianych
w Wielkopolsce w roku 2018 trichotecenami z grupy A i B
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Streszczenie
Rolnictwo polskie charakteryzuje się uprawą zbóż drobnoziarnistych, które narażone są na porażenie
Fusariumspp. Z występowaniem patogenicznych szczepów grzybów mikroskopowych, wiąże się obecność ich
toksycznych metabolitów(mikotoksyn). Najczęściej identyfikowanymi toksynami w ziarnie zbóż w Polsce są
trichoteceny grupy: B (DON, 3-AcDON, 15-AcDON, Fus-X, NIV) i A (T-2 toksyna, HT-2 toksyna, STO, DAS,
NEO). Stanowią one istotne zagrożenie dla konsumentów z uwagi na ich toksyczny charakter. Monitorowanie
zanieczyszczenia mikotoksynami ziarna zbóż jest bardzo ważne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa
produktów zbożowych.
Celem badań było porównanie poziomu zanieczyszczenia trichotecenami z grupy A i B naturalnie porażonego
ziarna zbóż uprawianych w województwie Wielkopolskim w roku 2018.
Materiał badany stanowiło ziarno: jęczmienia pastewnego (n=15), jęczmienia browarnianego (n=15), owsa
oplewionego (n=13), owsa nagoziarnistego (n=17), pszenżyta (n=20), żyta hybrydowego (n=20) i żyta
populacyjnego (n=10).
Analiza ilościowa i jakościowa za pomocą chromatografii cieczowej prowadzono oddzielnie dla trichotecenów
grup A i B za pomocą Acquity UPLC (Waters) z absorbcjometrycznym detektorem diodowym (Acquity PDA,
Waters).
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że analizowane mikotoksyny występowały we wszystkich
analizowanych próbach ziarna. Profil ilościowy mikotoksyn był zróżnicowany w zależności od gatunku zbóż.
Trichoteceny grupy A i B występowały w stężeniu nieprzekraczającym dopuszczalnego przez UE, a co za tym
idzie niezagrażającemu zdrowiu konsumenta.
Słowa kluczowe: trichoteceny, mikotoksyny, ziarno zbóż

The level of graincontamination of variouscerealspeciescultivated in
Wielkopolska in 2018 with trichotheters from groups A and B
Summary
Polish agriculture is characterized by the cultivation of fine grains that are exposed to the infestation of
Fusariumspp. The presence of pathogenics trains of microscopic fungiis associated with the presence of their
toxic metabolites (mycotoxins). The most frequently identified toxins in cereal grains in Poland
aretrichothecenes of the group: B (DON, 3-AcDON, 15-AcDON, Fus-X, NIV) and A (T-2 toxin, HT-2 toxin,
STO, DAS, NEO). They pose a significant threat to consumersdue to their toxic nature. Monitoxination
monitoring of cereal grains is very important in the context of ensuring the safety of cereal products.
The aim of the study was to compare the level of contamination of trichothecenes from group A and B with
naturallyinfectedcerealgrainsgrown in the Wielkopolska province in 2018.
The test materialconsisted of: fodderbarley (n = 15), brewingbarley (n = 15), huskedoats (n = 13), nakedoats
(n = 17), triticale (n = 20), hybridrye (n = 20 ) and populationrye (n = 10).
Quantitative and qualitativeanalysis by liquidchromatography was carried out separately for trichothecenes of
groups A and B by means of Acquity UPLC (Waters) with anabsorbometricdiodedetector (Acquity PDA,
Waters).
Based on the conductedtests, it was foundthat the analyzedmycotoxinswerepresent in allanalyzedgrainsamples.
The quantitative profile of mycotoxins varied depending on the cerealspecies. The trichothecenes of groups
A and B occurred in a concentration not exceeding the levelacceptable by the EU, and thus not threatening the
health of the consumer.
Keywords: trichothecenes, mycotoxins, cerealgrains
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1. Wstęp
W Polsce obszar uprawy zbóż ozimych wynosi 59%, a zbóż jarych – 41%, powierzchni
wszystkich gruntów ornych. Rolnictwo polskie charakteryzuje się szczególnie uprawą zbóż
drobnoziarnistych,

takich

jak

jęczmień,

owies,

pszenica,

pszenżyto

oraz

żyto.

Pszenica (Triticum) to zboże jare lub ozime o dużym znaczeniu gospodarczym zarówno dla
żywienia człowieka jaki zwierząt. Ziarno pszenicy dobrej jakości można uzyskać tylko na
najlepszych glebach. Z kolei żyto (Secale) jest zbożem o niskich wymaganiach glebowych.
Należy do zbóż ozimych, więc dobrze znosi warunki pogodowe klimatu umiarkowanego.
W drugiej połowie XX w na bazie żyta i pszenicy wyhodowano pszenżyto, które jest
połączeniemcech obydwu gatunków, zarówno pod względem wyglądu jak i cech uprawnych.
Ma mniejsze wymagania glebowe niż pszenica i jednocześnie dostarcza ziaren lepszej jakości
niż żyto. Cechuje się dużą odpornością na choroby. Pszenżyto wykorzystywane jest do
produkcji pasz dla zwierząt.Następnym zbożem jest owies (Avena) który, zdecydowanie
lepiej plonuje na żyznej i wilgotnej glebie. Owies jest zbożem jarym. Kolejnym zbożem
uprawianym w Polsce jest jęczmień (Hordeum), w zależności od odmiany może być ozimy
lub jary. Ziarno jęczmienia wykorzystywane jest do produkcji m.in.: kasz i piwa, jest
takżejedenym ze składnikówpaszy dla zwierząt.Zboża i produkty zbożowe stanowią podstawę
piramidy żywieniowej człowieka.Podstawowymi składnikamiziarna zbóż jest skrobia, białko,
błonnika także witaminy E, K i te z grupy B. Ziarno zbóż jest również bogatym źródłem
związków mineralnych i bioaktywnych o działaniu przeciwutleniającym, mające właściwości
prozdrowotne. Związki bioaktywne korzystnie działają w profilaktyce leczenia chorób
cywilizacyjnych,

a

więc

działają

m.in.:

przeciwbakteryjnie,

przeciwwirusowo,

przeciwnowotworowo czy przeciwstarzeniowo. Dlatego spożywanie produktów zbożowych
a w szczególności tych pochodzących z pełnego ziarna jest ważne w celu utrzymania
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Produkty zbożowe mogą być pełnoziarniste, czyli
tzw. niskoprzetworzone, a także produkty wysokoprzetworzone z ziarna oczyszczonego.
Produkty z pełnego ziarna np. kasze gruboziarniste (gryczana, jaglana, pęczak), płatki
owsiane, makarony pełnoziarniste, a z pieczywa – chleb żytni pełnoziarnisty, razowy, graham
lub bułki grahamki charakteryzują się wyższą zawartością błonnika oraz witamin
i składników mineralnych. Wśród produktów zbożowychwyróżnia się również płatki
zbożowe oraz otręby pszenne czy owsiane.Produkty zbożowe wysokoprzetworzone uzyskuje
się w procesie mielenia, w którym usuwa się otręby i zarodki. W ten sposób nadaje się ziarnu
delikatniejszą teksturę i zapewnia dłuższą przydatność do spożycia, ale przy okazji usuwa się
cenne składniki tj.: błonnik pokarmowy, składniki mineralne i witaminy z grupy B. Produkty
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z ziarna oczyszczonego to przede wszystkim jasne pieczywo, kasza manna, kuskus a także
inne produkty pszenne.
Jakość i ilość uzyskanych plonów i tym samym produktów zbożowych zależy od wielu
czynników. Istotną rolę, obok cech gatunkowych i odmianowych pełnią czynniki abiotyczne
i biotyczne (Przybylska 2018). Wśród czynników stresogennych abiotycznych należy
wyróżnić niekorzystne warunki pogodowe (lokalne susze, opady gradu, nawałnice, zbyt
wysokie lub niskie temperatury powietrza), niewłaściwe nawożenie oraz uszkodzenia
mechaniczne. Osłabione lub uszkodzone na skutek czynników abiotycznych rośliny są
bardziej

podatne

na

działanie

czynników

biotycznych.

Rozwój

patogenicznych

mikroorganizmów takich jak grzyby mikroskopowe, bakterie i wirusy. W populacji grzybów
patogeny zbożowe dzieli się na dwie grupy, grzyby polowe i przechowalnicze. Grzyby
polowe rozwijają się na ziarnie podczas wegetacji roślin zbożowych w warunkach polowych.
Należą do nich: Alternaria spp., Chaetomium spp., Cladosporium spp., Diplodia spp.,
Phaeoramularia spp., Rhizopus spp. oraz Fusarium spp. W Polsce dominującą mikoflorą
ziarna zbóż drobnoziarnistych są grzyby mikroskopowe, głównie z rodzaju Aspergillus spp.,
Fusarium spp., i Penicillinum spp. Produkują one drugorzędowe metabolity wtórne zwane
mikotoksynami. Wśród mikotoksynbiosyntezowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium są
trichoteceny, które podzielono na cztery grupy: A, B, C i D (Przybylska i in. 2018a,b).
Trichoteceny z grupy A są najbardziej toksyczne i posiadają charakterystyczny dla tej grupy
łańcuch boczny przy węglu C5. Należą do nich m.in.: T-2 toksyna, HT-2 toksyna,
diacetoksyscirpenol (DAS), neosolaniol (NEO) oraz scirpentriolu (STO). Trichoteceny grupy
A, wytwarzane są przez grzyby mikroskopowe z rodzaju Fusarium: F. poae,
F. sporotrichioides, F. acuminatum, F. equiseti, F. sambucinum, F.langsethiae. Z kolei
trichoteceny z grupy B są reprezentowane głównie przez: deoksyniwalenol (DON) i jego
pochodne, fuzarenon- X (Fus-X) oraz niwalenol (NIV) oraz zearalenon (ZEA)., które są
wytwarzane głównie przez: F. graminearumi F. culmorum.
Stanowią one istotne zagrożenie dla konsumentów z uwagi na ich toksyczny charakter.
Monitorowanie zanieczyszczenia mikotoksynami ziarna zbóż jest bardzo ważne z uwagi
nagwarancję bezpieczeństwa ziarna i produktów zbożowych.Mikotoksynywykazują działanie
toksyczne zarówno dla samej rośliny (proces patogenny) w której występują, ale przede
wszystkim dla konsumenta, a ich spożycie wiąże się m.in. z zatruciem pokarmowym,
zaburzeniami neurologicznymi czy zapaleniem skóry (Chełkowski 2013). W celu kontroli
i ograniczania poziomu zanieczyszczenia mikotoksynami surowców i produktów zbożowych
Komisja Europejska wydała rozporządzenie Komisji (UE) nr 2013/165/UE z 27 marca 2013
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roku w sprawie obecności toksyn T-2 i HT-2 w zbożach i produktach zbożowych
(Rozporządzenie Komisji 2005, Rozporządzenie Komisji 2013). W celu zapewnienia ochrony
zdrowia konsumentów zakazano spożywania produktów zbożowych i paszowych
zawierających toksyny z rodzaju trichotecenów B w ilościach przekraczających najwyższe
dopuszczalne poziomy. Komisja Wspólnot Europejskich (WE) wydała rozporządzenie
Komisji nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku ustalające najwyższe dopuszczalne
poziomy niektórych zanieczyszczeń mikotoksynami w środkach spożywczych.Nałożenie
obowiązku monitorowania poziomu zanieczyszczenia zbóż w Polsce mikotoksynami
przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w łańcuchu produkcyjnym zbóż.
W związku z powyższym celem badań było porównanie stężeniatrichotecenów z grupy
A i B obecnych w naturalnie porażonym ziarnie zbóż uprawianych w województwie
Wielkopolskim w roku 2018.
2. Materiał i metody
Materiał badany stanowiło ziarno 7 gatunków zbóż drobnoziarnistych tj.: jęczmienia
pastewnego (n=15), jęczmienia browarnianego (n=15), owsa oplewionego (n=13), owsa
nagoziarnistego (n=17), pszenżyta (n=20), żyta hybrydowego (n=20) i żyta populacyjnego
(n=10) uprawiane w województwie Wielkopolskim w roku 2018. Każda pobrana próba ziarna
ważyła około 1 kg. Próby ziarna analizowano w 3 powtórzeniach.
Analiza stężenia trichotecenów
Próby ziarna badanych zbóż zmielono za pomocą młynka laboratoryjnego WŻ-1,
a następnie poddano ekstrakcji mieszaniną acetonitryl – woda 82:18 (v/v). Otrzymane
ekstrakty filtrowano pod zmniejszonym ciśnieniem oraz oczyszczano metodą ekstrakcji do
fazy stałej przy użyciu kolumienek wypełnionych mieszaniną węgla aktywnego (Draco G 60,
100 mesh), celitu (Celite 545) i obojętnego tlenku glinu (70-230 mesh) zmieszanych
w stosunku wagowym 1:1:1. Następnie ekstrakty odparowywano do sucha, a pozostałość
przenoszono ilościowo za pomocą octanu etylu oraz mieszaniny chloroform – acetonitryl
(4: 1 v/v).
Trichoteceny grupy A (STO, T-2 tetraol, T-2 triol, DAS, HT-2, T-2) analizowane były, jako
pochodne trifluoroacetylowe, gdzie do fiolek dodawano bezwodnika kwasu trifluorooctowego
i prowadzono reakcję w temperaturze pokojowej przez 20 minut. Bezpośrednio przed analizą
próbki rozpuszczano w izooktanie. Trichoteceny grupy B (DON, 3-AcDON, 15-AcDON,
FUS, NIV) analizowano jako pochodne trimetylosililowe otrzymywane w reakcji
z mieszaniną trimetylosililoimidazolu i trimetylochlorosilanu (100:1 v/v, 100 μl). Rozdział
chromatograficzny oraz analiza prowadzona była oddzielnie za pomocą, ultrasprawnego
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chromatografu cieczowego(Acquity UPLC, Waters) z absorbcjometrycznym detektorem
diodowym (Acquity PDA, Waters) (Góral i in. 2017).
3. Wyniki
W

ramach

niniejszej

pracy

analizowano

próby

ziarna

7

gatunków

zbóż

drobnoziarnistych uprawianych w województwie wielkopolskim. We wszystkich 110 próbach
ziarna zbóż stwierdzono obecność zarówno trichotecenów z grupy A oraz B. Poddane badaniu
gatunki

zbóżcharakteryzowały

się

zróżnicowanym

poziomem

zanieczyszczenia

mikotoksynami (Rys.1). We wszystkich badanych próbach stwierdzono istotnie wyższym
stężeniem trichotecenów z grupy B w porównaniu z sumą stężeń trichotecenów z grupy A.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono najwyższe zanieczyszczenie
trichotecenami z grupy A w ziarnie owsa nagoziarnistego wynoszące 0,008 mg kg-1.
Natomiast ośmiokrotnie niższą i jednocześnie najniższą zawartość tych toksyn stwierdzono
w ziarnie jęczmienia pastewnego i browarnianego oraz owsa oplewionego.
W

ramach

przeprowadzonych

analiz

stwierdzono,

najwyższą

sumę

stężeń

trichotecenów z grupy B w ziarnie owsa nagoziarnistego wynoszącą 0,225 mg kg-1.
Czterokrotnie niższązawartość trichotecenów z grupy B oznaczono w ziarnie owsa
oplewionego,

jęczmienia

browarnianego

oraz

żyta

populacyjnego.

Najniższe

zanieczyszczenie tą grupą toksyn stwierdzono w ziarnie jęczmienia pastewnego, pszenżyta
oraz żyta hybrydowego.

Rys.1. Sumastężeńtrichotecenów z grupy A i B w ziarnie analizowanych zbożach [mg kg-1]
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Trichoteceny z grupy A
W ramach niniejszej pracy analizowano próby ziarna 7 gatunków zbóż. We wszystkich

analizowanych próbach ziarna zbóż drobnoziarnistych stwierdzono obecność, co najmniej
jednaj z pięciu toksyn z grupy trichotecenów A tj.: HT-2 toksyna. Podczas gdy w próbach
ziarna żyta populacyjnego i hybrydowego a także pszenżyta oraz owsa nagoziarnistego
zidentyfikowano dodatkowo toksynę DAS. Jedynie w ziarnie owsa nagoziarnistego
stwierdzono trzecią toksynę T-2 Triol. W żadnej z analizowanych prób nie stwierdzono
obecności toksyn tj.: scirpentriol oraz T-2 Tetraol.

Stężenie trichotecenów z gr.A [mg kg-1]
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Rys.2. Profil trichotecenów z gr. A w ziarnie wybranych zbóż [mg kg-1]



Trichoteceny z grupy B
Na podstawie uzyskanych wyników badań dotyczących poziomu zanieczyszczenia

ziarna zbóż drobnoziarnistych trichotecenami z grupy B, w każdej z analizowanych prób
stwierdzono obecność czterech z pięciu toksyn tj.: DON, 3-AcDON, 15-AcDON oraz NIV.
Ponadto profil omawianych toksyn znajdujących się w ziarnie owsa nagoziarnistego różni się
od profilu pozostałych zbóż. Dominującątoksyną jest w tym przypadku DON.Podczas gdy
w ziarnie żyta populacyjnego stwierdzono najwyższą zawartość NIV, natomiast w przypadku
jęczmienia pastewnego dominującą toksyną był 3-AcDON. W żadnej z badanych prób nie
stwierdzono obecności FUS-X.
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Stężenie trichotecenów z gr.B [mg kg-1]
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Rys.3. Profil trichotecenów z gr. B w ziarnie wybranych zbóż [mg kg-1]

4. Dyskusja
Niniejsze badania dotyczyły określenia poziomu zanieczyszczenia ziarna różnych
gatunków zbóż trichotecenami z grupy A i B. W badaniach własnych stwierdzono, że profil
ten jest zróżnicowany w zależności od gatunku zboża jak i stopnia porażenia grzybami
mikroskopowymi. Podobne spostrzeżenia mieli naukowcy którzy w ostatnich latach
przeprowadzilianalogiczne badania monitoringowe dotyczące jakość ziarna zbóż pod
względem zawartości mikotoksyn (Lisowicz 2000, Stanisawczyk i in. 2010, CegielskaRadziejewska i in. 2009, Solarska i in. 2010, Twarużek i in. 2012). Na podstawie niniejszych
badań stwierdzono, najwyższe stężenie w ziarnie zbóż spośród zidentyfikowanych
trichotecenów, DONu. Na podstawie przeprowadzonych badań przez innych naukowców
spośród oznaczanych mikotoksyn w ziarnie pszenicy i jęczmienia w największych stężeniach
również występował DON.Podczas gdy Liu i in. oraz Thranein i in. w ziarnie owsa
odnotowali zawartość tylko dwóch toksyn tj.: DON i NIV, które uważane są za metabolit
charakterystyczny dla profilu mikotoksyn wytwarzanych przez grzyby z rodzajuFusarium
(Kiecena i in. 2005, Liu i in. 1998, Thrane i in. 2004). Solarska i in. przeprowadzili badania
dotyczące obecności mikotoksynfuzaryjnych w ziarnie jęczmienia. Na ich podstawie
stwierdzono, że wszystkie próby ziarna jęczmienia zawierały DON (Solarska i in. 2008).
Na podstawie badań własnych i literatury przedmiotu stwierdzono również obecność
trichotecenów z grupy A: toksyny T-2 i HT-2 w ziarnie zbóż (Cegielska-Radziejewska i in.
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2009, Solarska i in. 2010). W próbach ziarna owsa stwierdzono obecność T-2 toksyny, HT-2
toksyny oraz scirpentriolu (Kiecana i in. 2005). Podczas gdy Liu i in. oraz Thranein i in.
w ziarnie owsa zauważyli obecność tylko jednej toksyny z grupy trichotecenów A, była to T-2
toksyna (Liu i in. 1998, Thrane i in. 2004). Podobne badania do niniejszych przeprowadziła
również Solarska i in,stwierdzającobecność toksyny HT-2 oraz toksyny T-2 w ziarnie
jęczmienia (Solarska i in. 2008).
5. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że analizowane mikotoksyny
występowały we wszystkich analizowanych próbach ziarna. Pomimo że zboża będące
materiałem badanym były uprawiane w takich samych warunkach polowych, to profil
ilościowy i jakościowy toksyn był zróżnicowany. Przyczyną może być różnorodność
gatunkowa, odmianowa,z czym związana jest odpornością na porażenie patogenem.
Trichoteceny grupy A i B występowały w stężeniu niezagrażającym zdrowiu
konsumenta, a ich stężenie nie przekraczało dopuszczalnego przez UE.
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Streszczenie
Celem opracowania jest omówienie problematyki dotyczącej rynku nawozów fosforowych w Polsce,
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, związanych z pozyskiwaniem surowców do ich produkcji.
Zgodnie w wynikami monitoringu, prowadzonego przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, niemal 40%
gleb w Polsce wykazuje wysoką i bardzo wysoką zasobność w fosfor przyswajalny, przy czym występuje duże
regionalne zróżnicowanie w zużyciu mineralnych nawozów fosforowych. Od lat zaznacza się niekorzystna
relacja fosforu do potasu w nawozach mineralnych, co może skutkować kumulacją P w glebie i jego stratom do
wód oraz deficytem K. Przemysł nawozów fosforowych w Polsce opiera się w całości na złożach fosforytowych
pozyskiwanych z importu. Ze względu na zmniejszające się zasoby naturalne konieczne jest poszukiwanie
rozwiązań technologicznych przetwarzania niskojakościowych surowców fosforowych, pozwalających na
ponowne jego wykorzystanie, poprzez odzysk z odpadów.
Słowa kluczowe: biodostępność fosforu, złoża fosforytowe, mineralne nawozy fosforowe, zasobność gleb
w fosfor

Phosphate fertilizers market in Poland
Summary
The purpose of the study is to discuss the problem of phosphate fertilizers market in Poland, including the
environmental aspects relating to the row material exhausting. According to the results of the monitoring carried
on by agrochemical stations in Poland, about 40% of soils show high and very high content of available - P,
wherein, the regional diversity of mineral P fertilizers consumption is noted. The unfavorable relation of
phosphorus to potassium in mineral fertilizers has been noted in Poland for years, which may result in
accumulation of P in soil, possibility of losses to waters and K deficit. The phosphate fertilizer industry in
Poland is based entirely on imported phosphate rock. Due to the natural resources exhausting, it is necessary to
look for technological solutions for the processing of low-quality P raw materials, allowing its recovery from
waste.
Key words: phosphorus bioavailability, phosphate rocks, mineral P-fertilizers, phosphorus content in soil

1. Wstęp
Fosfor (P), podobnie jak azot (N) należy do tzw. „pierwiastków życia”, ale jego stężenie
w biosferze jest znacznie mniejsze niż stężenie azotu. Z ogólnej ilości fosforu glebowego,
zaledwie 2-10% może być dostępne dla roślin w czasie wegetacji (Bednarek i Lipiński 1995,
Filipek 2002). Fosfor organiczny występuje w glebie w formie kwasów nukleinowych,
fosfolipidów i fityn. W zależności od zawartości próchnicy może stanowić od 20 do 90%
całkowitej puli tego pierwiastka (Beauchemin i in. 1998, Paul i Clark 2000). Tempo
mineralizacji P organicznego jest ściśle związane z warunkami środowiska, przede wszystkim
z odczynem gleby, temperaturą oraz wilgotnością. Fosfor nieorganiczny występuje głównie
w postaci soli żelaza, glinu, wapnia i magnezu, związany jest również w minerałach ilastych
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typu apatyt, strengit i frankolit (Smoroń 1996). Przyswajalność fosforu glebowego dla roślin
wiąże się jego formą (Bezak – Mazur i Stoińska 2013). Rośliny pobierają ten makroskładnik
jedynie w formie jonów ortofosforanowych, obecnych w roztworze glebowym. Ilość jonów
ortofosforanowych jest niewielka, stąd w czasie wegetacji następuje uwalnianie fosforu
z ruchomych rezerw tego składnika – fosforanów glinu, żelaza, wapnia, jak również
z minerałów ilastych i substancji organicznej. Największa ilość fosforu ruchomego znajduje
się w glebach o odczynie lekko kwaśnym. Odczyn kwaśny, charakterystyczny dla blisko
połowy gleb Polski, sprzyja natomiast wytrącaniu fosforanów glinu bądź żelaza. Wytrącone
fosforany mogą krystalizować, tworząc formy zapasowe, takie jak waryscyt i strengit (Reddy
i in. 1998). Fosfor z formy zapasowej bardzo wolno przechodzi do roztworu glebowego.
Fosfor stosowany w dużych dawkach kumuluje się w górnych warstwach profilu
glebowego i ulega wymywaniu do wód w niewielkich ilościach, ponieważ w większości ulega
sorpcji przez fazę stałą gleby (Heathwaite i Dils 2000). Po przekroczeniu pojemności
sorpcyjnej gleby w odniesieniu do P może jednak dochodzić do strat tego pierwiastka do wód,
zarówno w formie rozpuszczalnych, reaktywnych związków, jak również w formie związków
zawieszonych na cząstkach stałych gleby, na drodze spływu powierzchniowego,
podpowierzchniowego oraz odpływu szczelinowego (Smoroń 1998).
Wyniki badań monitoringowych, prowadzonych w latach 2008-2016 przez Okręgowe
Stacje Chemiczno – Rolnicze wskazują, że ponad 40% gleb w Polsce cechuje się wysoką
i bardzo wysoką zawartością fosforu przyswajalnego (dane niepublikowane), co czyni je
potencjalnie podatnymi na straty tego biogenu do wód. Należy przy tym wspomnieć, że
dopływ fosforu z obszaru Polski do Morza Bałtyckiego w latach 1995-2015 oceniany jest,
jako zbyt wysoki, a według danych Komisji Helsińskiej (HELCOM) ładunek fosforu
odprowadzany przez polskie rzeki i źródła punktowe stanowił w latach 2000-2006 około
36-37% całkowitego ładunku P wnoszonego do Bałtyku drogą wodną przez wszystkie kraje
nadbałtyckie (Kęsik i in. 2018).
Celem opracowania jest przedstawienie problematyki dotyczącej rynku nawozów
fosforowych w Polsce, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych związanych
z pozyskiwaniem surowców do produkcji mineralnych nawozów zawierających fosfor.
2. Środowiskowe aspekty wytwarzania nawozów fosforowych
Wyjściowymi surowcami do produkcji mineralnych nawozów fosforowych są naturalne
fosforany: apatyty i fosforyty. Apatyty to minerały pochodzenia wulkanicznego. Najbardziej
rozpowszechnione są fluoroapatyty, rzadziej chloroapatyty. Fosforyty są minerałami
pochodzenia osadowego, zawierającymi poza fosforanem wapnia ziarna m.in. kwarcu,
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kalcytu, dolomitu, glaukonitu i glinokrzemianów. Wchodzący w skład fosforytów fosforan
występuje zazwyczaj w formie bardzo drobnych ziaren fluoroapatytu. Niektóre fosforyty
zawierają także znaczne ilości substancji pochodzenia organicznego (Łuczkowska i in., 2016).
Przerób fosforytów na wartościowe nawozy utrudniają zawarte w nich większe ilości
żelaza i glinu, a także metale ciężkie i substancje promieniotwórcze. W porównaniu
z fosforytami, apatyty jako skały głębinowe, zawierają mniej węglanów, związków
organicznych i substancji radioaktywnych. Złoża fosforytów występują znacznie częściej niż
apatytów i mają większe znaczenie gospodarcze. Największe złoża fosforytów zlokalizowane
są w południowym Kazachstanie, USA (Floryda), Chinach i na Bliskim Wschodzie, a także
w krajach północno-afrykańskich (Egipt, Maroko, Algieria, Tunezja). Duże złoża fosforytów
zostały też odkryte na szelfie kontynentalnym na Oceanie Atlantyckim i Oceanie Spokojnym
(Podraza i in. 2011, Cichy 2012). W Europie, również w Polsce, istnieją mniejsze złoża, które
ze względów ekonomicznych nie są przydatne do eksploatacji na skalę przemysłową. Dwie
trzecie światowego, rocznego wydobycia fosforytów pochodzi z USA, Chin, Afryki
Południowej i Maroka. W 2011 r. poziom uzależnienia UE od importu fosforytów wynosił ok.
92% (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego 2013).
Przejście fosforu z formy nierozpuszczalnej do rozpuszczalnej jest najważniejszym
etapem w produkcji nawozów zawierających biodostępną dla roślin formę. Złoża
fosforytowe, które po wydobyciu i obróbce dają surowiec zawierający 28–38% P2O5 uważane
są za ekonomicznie opłacalne (Sengul i in. 2006). Na wartość surowca fosforonośnego
wpływa również jego aktywność chemiczna. Apatyty, w przeciwieństwie do fosforytów, mają
większą odporność na działanie kwasów. Aktywność chemiczna fosforytów zależy natomiast
od wieku skały - starsze (tzw. twarde), charakteryzują się większą aktywnością, młodsze
(miękkie), mniejszą.
Od dłuższego czasu duże obawy budzą zmniejszające się światowe zasoby fosforytów
i niestabilna sytuacja w krajach posiadających największe złoża. Obecnie problem ten jest
o tyle poważny, że praktycznie jedynym źródłem fosforu do produkcji nawozów są
nieodnawialne surowce naturalne (Saeid i in. 2012). Należy zatem skoncentrować się na
poszukiwaniu półproduktów, które mogą być wykorzystane jako źródło fosforu, a także
rozwiązań technologicznych do przetwarzania niskojakościowych surowców fosforowych
oraz rozwiązań pozwalających na ponowne wykorzystanie tego makroskładnika, poprzez jego
odzysk z odpadów i z popiołów, powstających ze spalania biomasy. Wśród odpadów
o podwyższonej zawartości fosforu można wymienić: kości, mączkę kostną, odpady
przemysłowe, stosowane, jako surowce odnawialne w wytwarzaniu nawozów fosforowych
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w ramach EBPR (Enhanced
Enhanced Biological Phosphate Removal). Możliwy jest też odzysk
związków fosforu z gnojowicy i ze ścieków w formie struwitu lub fosforanów
nów wapniowych.
Jednym ze sposobu zwiększania dostępności fosforu dla roślin zarówno z gleby jak
i niskojakościowych surowców
urowców fosforowych jest wykorzystanie bakterii PSB ((Phosphatesolubilizing Bacteria) i grzybów PSF (Phosphate-Solubilizing Fungi
ungi), wykazujących
zdolności do rozkładu niedostępnych dla roślin związków fosforu do form przez nie
przyswajalnych. Bakterie PSB wykazują większą efektywność w solubilizowaniu
solubiliz
fosforu niż
grzyby PSF. Zasadnicza większość
iększość bakterii roztwarzających związki fosforu należy do
rodzaju Bacillus i Pseudomonas (Allen
Allen i in. 1979, Księżniak i Kobus 1998).
1998) Zarówno bakterie
PSB, jak i grzyby PSF to typow
typowee organizmy saprofityczne, zasiedlające glebę.
glebę Zespół tych
organizmów stanowi integralną część w cyklu fosforu w glebie.
3. Produkcja nawozów fosforowych w Polsce
Fosforyty są importowane do Polski z krajów Afryki Północnej. Charakterystykę
chemiczną
emiczną fosforytów najczęściej importowanych na rynek krajowy przedstawiono w tabeli
1. Najbardziej wartościowe są złoża fosforytowe o wysokiej zawartości P2O5, a równocześnie
najniższym poziomie zanieczyszczeń
zanieczyszczeń.
Tabela 1. Skład chemiczny fosforytów importowanych do Polski (opracowanie własne)

W Polsce, do znaczących producentów nawozów fosforowych należą:
- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (kwas fosforowy, nawozy azotowofosforowe na bazie fosforanu amonu, nawozy fosforowo
fosforowo-potasowe na bazie
ie fosforanu wapnia
i soli potasowej, nawozy azotowo
azotowo-fosforowo-potasowe
potasowe z ewentualną zawartością innych
składników pokarmowych na bazie fosfo
fosforanu amonu, fosforanu wapnia)
- Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”” Sp. z o.o. (kwas
(
fosforowy,
superfosfat
sfat potrójny, superfosfat wzbogacony, nawozy wieloskładnikowe mieszane, nawozy
wieloskładnikowe kompleksowe na bazie czę
częściowo
ściowo rozłożonych fosforytów),
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- Zakłady Chemiczne Luboń Sp. z o.o. (superfosfat pojedynczy, nawozy wieloskładnikowe
na bazie superfosfatu pojedynczego, nawozy wieloskładnikowe na bazie częściowo
rozłożonych fosforytów, nawozy mieszane),
- Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. (superfosfat pojedynczy,
nawozy wieloskładnikowe na bazie superfosfatu pojedynczego, nawozy wieloskładnikowe na
bazie częściowo rozłożonego fosforytu, nawozy mieszane),
- FOSFAN S.A. (dawniej Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych (superfosfat
pojedynczy, nawozy wieloskładnikowe na bazie superfosfatu pojedynczego, nawozy
wieloskładnikowe na bazie fosforytu częściowo rozłożonego, nawozy wieloskładnikowe na
bazie mączek fosforytowych).
W procesie produkcji nawozów fosforowych, z fosforytów, przez ekstrakcję kwasem
siarkowym (lub innymi kwasami mineralnymi) otrzymywany jest kwas fosforowy (V).
Mineralne i organiczne domieszki zanieczyszczające fosforyt decydują o jego przydatności
dla przetwórstwa chemicznego, a szczególnie dla wytwarzania kwasu fosforowego (V)
metodami mokrymi (Łuczkowska i in., 2016).
Najczęściej

stosowana

do

produkcji

nawozów

fosforowych,

ekstrakcyjna

dwuwodzianowa metoda otrzymywania kwasu fosforowego (V) składa się z etapów
ekstrakcji, filtracji i zagęszczania. Pierwszy etap to rozkład rudy fosforytowej w fazie ciekłej
za pomocą kwasu siarkowego i zawracanego częściowo kwasu fosforowego. Otrzymuje się
pulpę reakcyjną, której fazę ciekłą stanowi roztwór kwasu fosforowego, a fazę stałą osad
fosfogipsu.
Kwas fosforowy jest wytwarzany w naszym kraju w trzech zakładach: Zakłady
Chemiczne POLICE. S.A., Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY. Sp. z o.o.,
i Zakłady Chemiczne ALWERNIA. S.A. Tylko z dwóch zakładów kwas fosforowy jest
wykorzystywany do produkcji nawozów. Zakłady Chemiczne POLICE. S.A. praktycznie całą
ilość

wytwarzanego

kwasu

fosforowego

wykorzystują

do

produkcji

nawozów

wieloskładnikowych zawierających fosforan amonu i wapnia, a Gdańskie Zakłady Nawozów
Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. wytworzony kwas zużywają do produkcji superfosfatów,
wcześniej potrójnego, a obecnie superfosfatu wzbogaconego.
Zakłady Chemiczne POLICE. S.A. wytwarzają nawozy wieloskładnikowe typu NP,
nawozy typu NPK z ewentualną zawartością dalszych makroskładników i mikroelementów
oraz nawozy typu PK. Wszystkie rodzaje nawozów produkowane w ZCh POLICE mają
postać granulowaną i należą do grupy nawozów kompleksowych. W skład tych nawozów
wchodzą fosforan amonu i wapnia, siarczan amonu, mocznik, sól potasowa, magnezyt, kreda
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nawozowa, siarczan potasu, sól kamienna oraz związki chemiczne mikroelementów. Część
nawozowa ZCh POLICE. S.A. zagospodarowuje kwas siarkowy (pohydrolityczny) będący
produktem ubocznym z produkcji bieli tytanowej.
4. Wielkość oraz dynamika rynku nawozów fosforowych na tle nawozów azotowych
i potasowych
Bisko 57% zużywanych na świecie w nawozach mineralnych makroskładników stanowi
azot (International Fertilizers Association 2017). Wśród producentów nawozów azotowych
w Europie największymi są: Yara i Grupa Azoty SA, natomiast nawozy fosforowe i potasowe
są dostarczane przez niewielką liczbę dużych koncernów związanych z przemysłem
nawozowym. Ocenia się, że liczba przedsiębiorstw w Polsce produkujących nawozy wynosi
obecnie 350, przy czym pod względem produkcji ilościowej dominuje Grupa Azoty SA
i Anwil SA.
Zużycie nawozów w Polsce systematycznie wzrasta. Na rysunkach 1-2 przedstawiono
dynamikę zużycia nawozów mineralnych, z uwzględnieniem prognozy na sezon wegetacyjny
2019/2020. W Polsce, jak podaje Kopiński (2017) saldo bilansu fosforu brutto wynosiło
w ostatnich latach ok. 2,5 kg P na ha UR w dk i było o 1,4 kg wyższe od optymalnego.
W wielu województwach poziom nawożenia fosforem nie był uzasadniony wielkością
uzyskiwanych plonów roślin lub nie uwzględniał stanu agrochemicznego gleb. Do nadmiernej
kumulacji fosforu w glebach może dochodzić zarówno na skutek intensyfikacji produkcji
rolniczej i niezbilansowanego nawożenia tym składnikiem, jak również nawożenia fosforem
gleb naturalnie zasobnych, a ubogich w jego formy przyswajalne. Zabieg nawożenia na takich
glebach nie prowadzi zwykle do oczekiwanej zwyżki plonu ani poprawy jego jakości,
a jedynie do kumulacji P w glebie oraz jego wymywania (Kutra i in. 1998). Jak podaje Filipek
i Skowron (2000), około 20-30% niewykorzystanego przez rośliny fosforu pochodzącego
z nawozów, jest akumulowane w glebie, w formie fosforu ekstrahowanego roztworem
Egnera-Riehma, podatnej na straty przez wymywanie.
Zgodnie z danymi GUS, w latach 2001-2017, zużycie nawozów fosforowych
w przeliczeniu na czysty składnik kształtowało się na poziomie od 20,9 do 28,6 kg P2O5 na
jeden hektar użytków rolnych (Rys. 3). W roku gospodarczym 2014/2015 zużycie nawozów
fosforowych było najmniejsze. W kolejnych latach notuje się niewielki wzrost zużycia
mineralnych nawozów zawierających fosfor i jak wynika z prognoz opracowanych przez
Grupę Azoty SA, w roku gospodarczym 2019/2020 zużycie nawozów fosforowych może
sięgnąć 28 kg P2O5/ha UR w dk.
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Rys. 1. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce w latach 2001-2017 oraz prognoza na sezon 2018/2019. Źródło:
Opracowanie własne na podstawie danych GUS (prognoza Grupy Azoty SA)
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Rys. 2. Zużycie nawozów mineralnych w czystym składniku na 1 ha UR w Polsce w latach 2001-2016 oraz
prognoza na sezon 2018/2019. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (prognoza Grupy Azoty
SA)

W Polsce występuje duże zróżnicowanie regionalne ilości stosowanych nawozów
zawierających fosfor. Największe zużycie nawozów fosforowych w przeliczeniu na czysty
składnik

od

lat

notuje

się

w

województwach:

opolskim,

kujawsko–pomorskim,

wielkopolskim i dolnośląskim, natomiast najmniejsze w województwach: podkarpackim
i małopolskim (Rys. 4).
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Rys. 3. Zużycie nawozów fosforowych w Polsce w latach 2006
2006-2017
2017 w kg/ha użytków rolnych (opracowanie
własne na podstawie GUS)

Rys. 4. Zużycie nawozów fosforowych w latach 2005
2005-2016 w województwach (opracowanie własne na
podstawie danych GUS)

5. Podsumowanie
W pracy dokonano charakterystyki rynku nawozów fosforowych w Polsce. Omówiono
główne zakłady związane z krajową produkcją nawozów wraz z technologią produkcji
mineralnych nawozów fosforowych. Zgo
Zgodnie
dnie z danymi pochodzącymi z monitoringu
prowadzonego w latach 2008
2008-2016 przez Okręgowe Stacje
je Chemiczno – Rolnicze, ponad
40% gleb w Polsce stanowią gleby wysokiej i bardzo wysokiej zawartości fosforu
przyswajalnego, co czyni je potencjalnie podatnymi na straty tego biogenu do wód. Zużycie
nawozów fosforowych w przeliczeniu na czysty składnik w latach 2001-2017
2017 kształtowało się
na poziomie od 20,9 do 28,6 kg P2O5 na jeden hektar użytków rolnych. W Polsce występuje
duże zróżnicowanie regionalne w zużyciu na
nawozów
wozów fosforowych w odniesieniu do
województw. Najwięcej nawozów zawierających fosfor w przeliczeniu na czysty składnik od
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lat stosuje się w województwie opolskim, najmniej w województwie podkarpackim. Saldo
bilansu fosforu brutto w Polsce wynosiło w ostatnich latach ok. 2,5 kg P na ha UR w dk i było
o 1,4 kg wyższe od optymalnego. W wielu województwach poziom nawożenia fosforem nie
był uzasadniony wielkością uzyskiwanych plonów roślin lub nie uwzględniał stanu
agrochemicznego gleb. Ze względu na zmniejszające się światowe zasoby fosforytów należy
skoncentrować się na poszukiwaniu alternatywnych źródeł tego pierwiastka, również poprzez
jego odzysk z odpadów i z popiołów powstających ze spalania biomasy.
Publikacja została wykonana w ramach zadania 2.2. Programu Wieloletniego IUNG-PIB
„Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej w Polsce” na lata 2016–2020.
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Aktywność przeciwutleniająca wybranych produktów pszczelich
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Streszczenie
Produkty gospodarki pszczelej od lat były badane pod kątem ich właściwości antyoksydacyjnych. W poniższej
pracy zebrano i usystematyzowano wiadomości na temat aktywności przeciwutleniającej mniej znanych
produktów pszczelich: pierzgi, mleczka pszczelego oraz czerwiu pszczelego. Stosując modele in vitro i in vivo
stwierdzono, że pierzga oraz mleczko pszczele charakteryzują się dużym potencjałem antyoksydacyjnym.
Niewiele informacji znaleziono o aktywności antyoksydacyjnej czerwiu pszczelego, aczkolwiek uzyskane
informacje sugerują, iż zawiera składniki o działaniu przeciwutleniającym oraz ma wpływ na enzymy układów
utleniacz/antyutleniacz.
Słowa kluczowe:
apiterapeutyki

aktywność

przeciwutleniająca,

produkty pszczele,

Apis Mellifera, antyoksydant,

Antioxidant activity of selected bee products
Summary
Bee products have been studied for years for their antioxidant properties. The presented work is collecting and
systematized information on the antioxidant activity of less well-known bee products: bee bread, royal jelly and
bee brood. Beebread and royal jelly have a high antioxidant potential that has been studied in both in vitro and in
vivo models. Little information was found about the antioxidant activity of bee brood, although the information
suggests that it contains ingredients with antioxidant activity and has an effect on the enzymes of oxidant /
antioxidant systems.
Keywords: antioxidant activity, drone homogenate, bee bread, royal jelly

1.Wstęp
Aktywność antyoksydacyjna
Przeciwutleniaczami (antyoksydantami) określa się związki chemiczne mające zdolność do
hamowania bądź zatrzymania reakcji utleniania. Mają szczególne znaczenie w inhibicji
działania wolnych rodników w szlakach metabolicznych organizmów żywych. Wolne rodniki
są główną przyczyną występowania stresu oksydacyjnego w komórkach, co powoduje
uszkodzenia struktur lipidów, białek i DNA. Zaburzenia homeostazy organizmu wywołane
stresem oksydacyjnym zostały powiązane z rozwojem chorób cywilizacyjnych, takich jak
choroba niedokrwienna serca czy choroba Alzhaimera (Wojtunik-Kulesza i in. 2016; Du i in.
2016).
Istnieją różne sposoby klasyfikacji przeciwutleniaczy. Jednym z nich jest podział na
antyoksydanty podstawowe i wtórne. Do antyoksydantów podstawowych zalicza się
substancje mineralne (cynk, selen), witaminy (tokoferole i tokotrienole, retinol i jego
pochodne, witaminy C

i

K), flawonoidy,

karotenoidy oraz

niektóre diterpeny.
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Przeciwutleniacze wtórne to substancje fenolowe takie jak butylowany hydroksyanizol,
butylowany hydroksytoluen czy galusan propylu. Inny podział opiera się na rozróżnieniu na
substancje enzymatyczne i nieenzymatyczne. Wśród enzymów biorących udział w procesach
przeciwrodnikowych wyróżniamy enzymy pierwszorzędowe: dysmutazę ponadtlenkową,
katalazę i peroksydazę glutationową oraz enzymy drugorzędowe: reduktazę glutationową,
dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową. Substancje nieenzymatyczneto flawonoidy, kofaktory
(koenzym Q10), minerały, związki siarkoorganiczne (siarczek allilu, indole), kwasy fenolowe
–kwasy hydroksycynamonowe i hydroksybenzoesowe, witaminy i ich pochodne, karotenoidy
oraz związki azotowe niebędące proteinami (kwas moczowy) (Moharram i Youssef 2014).
Metody chemiczne oznaczania aktywności antyoksydacyjnej można podzielić na metody
oparte na mechanizmie przeniesienia atomu wodoru (HAT, ang. HydrogenAtom Transfer),
przeniesienia elektronu (ET, ang. ElectronTransfer) oraz metody wykorzystujące inne
mechanizmy. Mechanizm HAT polega na przeniesieniu atomu wodoru z antyoksydantu
fenolowego lub lipidowego na rodnik tlenowy. Powstały rodnik arylowy lub lipidowy jest
stabilizowany

na

drodze

rezonansu.Przykładowe

metody

oznaczania

aktywności

antyoksydacyjnej polegające na mechanizmie HAT to ORAC oraz TRAP.Mechanizm ET jest
wykorzystywany w symulowanej reakcji antyoksydantu z reaktywnym rodnikiem. Metody
oparte na mechanizmie ET wykorzystują oznaczenia kolorymetryczne, gdzie mierzona jest
różnica w zmianie absorbancji próbki zawierającej antyoksydant oraz bez tego dodatku, np.
metoda DPPH. Do metod chemicznych opartych o mechanizmy inne niż HAT iET zaliczamy
chemiluminescencję, metody elektrochemiczne, spektroskopię elektronowego rezonansu
paramagnetycznego EPR.
W tabeli 1 ujęto najczęściej spotykane w literaturze metody oznaczania aktywności
przeciwutleniającej.
Prowadzone są również badania in vivo aktywności antyoksydacyjnej. Badane substancje są
podawane organizmom żywym, następnie określa się aktywność oksydacyjną w pobranych
tkankach lub krwi badanych zwierząt. Do najczęściej wykorzystywanych metod w modelach
in vivo zalicza się:
-Zdolność redukcji żelaza przez osocze- badanie opiera się o metodę FRAP, która jest
odpowiednio zmodyfikowana pod kątem wykorzystania próbek osocza;
-Ocenę działania enzymów: peroksydazy glutationowej (GSHPx), katalazy, dysmutazy
ponadtlenkowej(SOD), reduktazy glutationowej;
-Protokół peroksydacji

lipidów –ocenę stężenia dialdehydu malonowego (MDA),

będącegogłównym końcowym produktem procesu peroksydacji lipidów.
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Tabela 1. Zestawienie wybranych metod oznaczania aktywności antyoksydacyjnej in vitro (Alami in. 2013)
Rodzaj oznaczenia

Oznaczenie
kolorymetryczne

Nazwa metody

Opis metody/mechanizm

DPPH

Zmiatanie rodnika DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu)

ABTS
FRAP
PFRAP
Metoda FolinaCiocalteau

Zmiatanie rodnika ABTS (kwas 2,2'-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowy)
Redukcja jonów Fe (III) w kompleksie TPTZ (kompleks żelazowo-2,4,6-tripirydylo-S-tiazyny)
Redukcjacyjanożelazianu (III) potasu z jednoczesną reakcją cyjanożelazianu (II) potasu z jonami żelaza(II)
Oznaczenie całkowitej zawartości związków fenolowych w pH zasadowym z odczynnikiem Folina-Ciocalteau
Oznaczanie zdolności do redukcji kationorodnika DMPD*+ (dichlorowodorkudimetylo-p-fenylenodiaminy)

DMPD

Spadek fluorescencji
fluoresceiny
Wygaszanie
chemiluminescencji

TBARS
Metoda
fosfomolibdenowa
ORAC
HORAC
TRAP
Woltamperometria
cykliczna
Amperometria

Metody elektrochemiczne

Biamperometria
Chromatografia gazowa

Metody
chromatograficzn

Chromatografia
cieczowa

Ocena stężenia produktów peroksydacji lipidów reagujących z kwasem tiobarbiturowym
Redukcja jonów kompleksu molibdenu (VI) do molibdenu (V) w kwaśnym pH
Reakcja antyoksydantu z rodnikami nadtlenkowmi generowanymi przez AAPH (2,2’-azobis-2-amidino-propan)
Wygaszanie rodników OH* generowanych przez jony kobaltu (II) na drodze reakcji Fentona
Analiza spadku fluorescencji białka R-fikoerytryny (R-PE), spowodowany przez rodniki nadtlenkowe powstałe w
wyniku rozpadu termicznego związków azowych (AAPH)
Pomiar intensywności piku katodowego lub anodowego
Pomiar natężenia prądu generowanego w procesie utleniania/redukcji elektroaktywnego analitu
Pomiar prądu płynącego między elektrodami pracującymi zanurzonymi a roztworze antyoksydantu i odwracalnego
układu redoks
Analiza zawartości antyoksydantów. Najczęściej wykorzystywanymi detektorami jest detektor płomieniowy (FID)
bądź masowy (MS).
Analiza zawartości antyoksydantów. Najczęściej wykorzystywanymi detektorami są spektrofotometryczny UV-Vis,
fluorescencyjny (FLD), masowy (MS) oraz elektrochemiczny.
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Produkty pszczele

Produkty pszczele mają szerokie zastosowanie w medycynie, przemyśle, kosmetyce oraz
żywieniu. Najdokładniej przebadanymi produktami pszczelimi są miód, propolis, wosk, pyłek
pszczeli oraz mleczko pszczele. Stosunkowo niewiele informacji można znaleźć na temat
pierzgi oraz czerwiu trutowego.
Pierzga (chlebek pszczeli) jest mieszaniną pyłku kwiatowego, miodu oraz wydzieliny
gruczołów gardzielowych pszczoły miodnej, która jest składana i przechowywana w plastrach
wosku. W mikroatmosferze ula pod wpływem enzymów trawiennych dochodzi do fermentacji
mlekowej złożonego materiału. Pierzga charakteryzuje się złożonym składem chemicznym,
w którym wyróżnia się proteiny, wolne aminokwasy, cukry, kwasy organiczne w tym kwas
mlekowy, lipidy ikwasy tłuszczowe, celulozę, składniki mineralne oraz polifenole. Wśród
polifenoli, obecnych w próbkach pierzgi zidentyfikowano kwercetynę, kaemferol,
izoramnetynę, metylobakterynę, chryzynę oraz apigeninę. Ponadto w składzie chlebka
pszczelego występują witaminy z grupy B oraz witamina K, oraz karotenoidy (Bakour i in.,
2019; Kieliszek i in. 2018).
Mleczko pszczele (RJ, ang. RoyalJelly) jest emulsyjną wydzieliną gruczołów gardzielowych
i żuwaczkowych robotnic pszczoły miodnej. Jest podstawowym pokarmem matki pszczelej
od pierwszych dni życia oraz jednym ze składników pokarmu osobników pozostałych kast
ula. (Isidorow 2013). Zainteresowanie mleczkiem pszczelim, jako suplementem diety jest
związane z jego działaniem przeciwnowotworowym, przeciwzapalnym, kardioprotekcyjnym,
obniżającym ciśnienie tętnicze oraz regulującym poziom glukozy we krwi. Dowiedziono
również, iż sprzyja gojeniu ran i pobudza produkcję kolagenu. Ponadto podwyższa objętość
erytrocytów we krwi i podnosi poziom zawartej w nich hemoglobiny (Kędzia i HołdernaKędzia 2006).
Czerw pszczeli, w tym czerw trutowy jest mało znanym produktem gospodarki
pasiecznej.Czerw charakteryzuje się złożonym składem chemicznym, zależnym od stopnia
jego rozwoju (Sawczuk i in. 2018). Przeprowadzone badania wykazały iż liofilizat czerwiu
trutowego (LCT) zawiera białka, węglowodany oraz lipidy. Ponadto w LCT oznaczono
witaminy z grupy B, kwas foliowy, biotynę, cholinę, inozytol a także wysoką zawartość
makroelementów oraz mikroelementów. Czerw trutowy oprócz wymienionych składników
odżywczych, zawiera niewielkie ilości hormonów steroidowych: testosteronu, progesteronu,
estradiolu oraz prolaktyny (Bogdanov, 2015).
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2. Materiały i metody
Artykuły naukowe wykorzystane do napisania niniejszej pracy zostały wyszukane w bazach
wydawnictw naukowych takich jak Scopus, Google scholar orazPubMed. Słowami
kluczowymi,

użytymi

do

wyszukania

artykułów

naukowych

były:

aktywność

antyoksydacyjna, homogenat czerwiu trutowego, pierzga, mleczko pszczele oraz ich
angielskie nazwy.
3. Wyniki oraz dyskusja
Aktywność przeciwutleniająca pierzgi, mleczka pszczelego oraz homogenatu czerwiu
trutowego była badana różnymi metodami zarówno in vitro jak i in vivo.W kolejnych
podrozdziałach przedstawiono wyniki badań właściwości przeciwutleniających wybranych
produktów pszczelich.


Pierzga

Zbadano aktywność antyoksydacyjną wodnych oraz etanolowychekstraktów pierzgi –frakcję
ekstrahowaną gorącą wodą (HTW), frakcję wodną(HWF) oraz etanolową(ESF). W badaniu
metodą Folina-Ciocalteu wykazano, iż całkowita zawartość polifenoli wynosiła odpowiednio
195,2 μg/mL(HWF), 446,6μg/mL (WSF) oraz 239,3μg/mL (ESF) wobec katechiny jako
wzorca. Określono również zdolność do hamowania peroksydacji lipidów z wykorzystaniem
kwasu linolenowego, gdzie najsilniejszą aktywność antyoksydacyjną wykazywał wodny
ekstrakt pierzgi (odpowiednio 5mM kwasu askorbinowego/1mMα-tokoferolu). Określono
również zdolność zmiatania rodnika nadtlenkowego w systemie ksantyna-oksydaza
ksantynowa, gdzie najsilniejszą aktywność (zbliżoną do aktywności 5mM aktywności kwasu
askorbinowego) wykazywał również wodny ekstrakt pierzgi (HWF). W eksperymencie
z wykorzystaniem metody DPPH najsilniejszą zdolność do zmiataniarodnika wykazywał
ekstrakt etanolowy (ok. 90%). Zbadano również zdolność zmiatania rodnika hydroksylowego
generowanego na drodze reakcji Fentona.Tu również ekstrakt etanolowy wykazywał
najsilniejsze działanie - całkowicie hamował oksydację deoksyrybozy (Nagai i in. 2004).
W badaniach Bakour’a oceniono aktywność antyoksydacyjną wodno-metanolowych
ekstraktów pierzgi za pomocą metody DPPH, ABTS oraz PFRAP. Wyniki przedstawiono
w postaci połowy maksymalnego efektywnego stężenia (EC50 mg/mL). EC50próbek pierzgi
uzyskane za pomocą metody DPPH wynosiły 0,98±0,06 mg/mL, za pomocą metody ABTS
0,50±0,04 mg/mL, zaś za pomocą metody PFRAP 0,19±0,03mg/mL. Całkowita pojemność
antyoksydacyjna

oznaczona

metodą

fosfomolibdenowąwynosiła

143±22

mgkwasu

askorbinowego/g próbki (Bakour i in. 2019). Z kolei białostoccy naukowcy przeanalizowali
etanolowe ekstrakty pierzgi pod kątem całkowitej zawartości polifenoli metodą Folina298

Ciocalteau oraz aktywności antyoksydacyjnej z wykorzystaniem testu Randox. Badane próbki
zawierały 33,43-36,52 mgGAE/g (miligramów kwasu galusowego na gram próbki) zaś
aktywność antyoksydacyjna wynosiła 0,56-1,11 mmol/l (Markiewicz-Żukowska i in. 2013).
Litewscy badacze ocenili zdolność zmiatania rodników DPPH i ABTS ekstraktów frakcji
fenolowej (ekstrakty metanolowo-wodne) pierzgi. Zdolność do zmiatania rodnika DPPH
wahała się od 64,2 % do 94.0 % zaś zmiatania rodnika ABTS od 73,2% do 94.8%
(Baltrušaityte i in. 2007).


Mleczko pszczele

Aktywność antyoksydacyjną mleczka pszczelego z różnych terenów Bułgarii oznaczono
metodą DPPH oraz FRAP. Zdolność do zmiatania rodnika DPPH próbek mleczka wynosiła
24,23±8,19%. Zdolność redukowania jonów żelaza (III) oznaczona za pomocą metody FRAP
wynosiła 3,50±2,41mMFe2+/g. Całkowita zawartość polifenoli wynosiła 19,54±6,12 mg
GAE/g(Ralitsa i in. 2017). Mleczko pszczele charakteryzuje się potencjałem antyutleniającym
zależnym od wieku larwy od którego je pobrano. Najsilniejsze działanie przeciwutleniające
posiadały próbki mleczka pobrane od 1-dniowej larwy.Mleczko pszczele, oprócz zdolności
zmiatania wolnych rodników (aktywność zmiatająca rodniki mleczka wobec DPPH wynosiła
43-62%), ma zdolność do inhibicji tworzenia rodników hydroksylowych (48-68%) oraz
rodników ponadtlenkowych (23,9-37,4%). Ponadto RJ wykazuje działanie hamujące
utlenianie kwasu linolenowego (8,6-27,9%) (Liu i in. 2008).Analizie właściwości
przeciwutleniających poddano również ekstrakty mleczka pszczelego. W eksperymencie
japońskich naukowców wykazano iż, peptydy mleczka pszczelego wyizolowane z wodnych
frakcji białek mleczka wykazują silną aktywność zmiatania rodnika hydroksylowego
w protokole TBARS wynoszącą ok. 75%, podczas gdy pełne hydrolizaty mleczka pszczelego
zmiatały rodnik w 18,5%. W przypadku hamowania oksydacji kwasu linolenowego peptydy
RJ wykazywały aktywność hamującą równą 97,4% zaś hydrolizaty 6,8% (badanie
wykonanoodmianą metody TBARS). W badaniach in vivow modelu szczurzym
wykorzystanonitrylotirioctan żelaza (III) (Fe-NTA) powodujący uszkodzenia oksydacyjne
w wyniku powstawaniarodników hydroksylowych. Szczury poddane działaniu Fe-NTA wraz
zdodatkiem peptydów mleczka pszczelego miały niższy poziom lipoproteinLDL w osoczu
względem grupy, której podawano tylko Fe-NTA. Szczury, którym podawano Fe-NTA
wykazywały podwyższony poziom LDL, podwyższone wartości utlenionych lipidów
i obniżenie całkowitego cholesterolu we krwi w stosunku do grupy kontrolnej, której nie
podawano żadnych środków. Całkowity poziom cholesterolu i utlenionych lipidów obniżył
się tylko w grupie której podawano peptydy mleczka pszczelego i Fe-NTA (Guo i in. 2008).
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Badania irańskich naukowców z wykorzystaniem niedojrzałych samic szczurów wykazały
dodatni wpływ mleczka pszczelego na zwiększenie masy ciała, masy narządów rozrodczych
oraz ilości komórek jajowych. Ponadto mleczko pszczele podwyższało poziom FRAP
w surowicy zwierząt ponad 3-krotnie (z 30 μM do 100 μM) w stosunku do grupy kontrolnej
(Ghanbari i in. 2018). W badaniach na ludziach poddano pacjentów w cukrzycą typu II
suplementacji mleczkiem pszczelim. W jej wyniku nastąpiło obniżenie poziomu glukozy we
krwi o ok. 9,5 mg/Dl i insuliny o 1,45 uIU/mL na czczo oraz spadek całkowitej aktywności
przeciwutleniającej mierzonej metodą FRAP o 49,5μM/L (Shidfar i in. 2015).


Czerw pszczeli

Niewiele jest informacji na temat aktywności przeciwutleniającej czerwiu trutowego.
W badaniach izraelskiego zespołu oceniano aktywność antyoksydacyjną zdrowych oraz
zarażonych pasożytem Varroa larw pszczelich za pomocą metody FRAP oraz oceniając
aktywność enzymów przeciwutleniających: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy oraz
peroksydazy. Zauważono, iż infekcja roztoczami Varroa podnosi blisko dwukrotnie
aktywność SOD, lecz nie wpływa na aktywność pozostałych enzymów. Ocena aktywności
przeciwutleniającej metodą FRAP nie wykazała różnic pomiędzy osobnikami zarażonymi
a zdrowymi (Jonas-Levi i in., 2015). W czerwiu trutowym, pierzdze oraz mleczku pszczelim
oznaczono zawartość dwóch lipofilowych antyoksydantów- α-tokoferolu i koenzymu Q10.
Czerw trutowy zawierał blisko 20 μg/g próbki koenzymu Q10 i ok. 8 μg/g α-tokoferolu.
Pierzga zawierała 80 μg/g α-tokoferolu i 11,5 μg/g koenzymu Q10, zaś mleczko pszczele tylko
16 μg/g α-tokoferolu i 8 μg/g koenzymu Q10(Hryniewicka i in. 2016). W badaniach chińskich
naukowców zbadano aktywność dysmutazy ponadtlenkowej oraz stężenie MDA u szczurów
poddanych kuracji homogenatami larw robotnicy pszczoły włoskiej (Apis melliferaligustica).
Stwierdzono, iż grupa zwierząt poddana kuracji homogenatami larw miała podwyższoną
aktywność dysmutazy ponadtlenkowej oraz niższy poziom dialdehydu malonowego we krwi,
niż zwierzęta z grupy kontrolnej. Świadczy to o pozytywnym wpływie na procesy
antyoksydacyjne w organizmach badanych zwierząt.
Zebrana literatura wykazuje, iż pierzga, mleczko pszczele oraz czerw pszczeli są obdarzone
potencjałem antyutleniającym. Ponadto działanie antyoksydacyjne wykazują zarówno
wybrane ekstrakty z tych produktów pszczelich, jak również ich pełne formy. Dzięki tym
właściwościom stanowią cenny suplement diety, wspierający organizm w utrzymaniu
równowagi oksydacyjnej.
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Ocena przydatności produktu pofermentacyjnego z biogazowni do celów
nawozowych w uprawie kukurydzy na zieloną masę
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Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
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Streszczenie
W doświadczeniu testowano działanie organicznej, stałej frakcji pofermentu z biogazowni wprowadzanej
w dawkach 10, 20 i 30 t.ha-1 na tle poziomów nawożenia mineralnego azotem stosowanych w dawkach 0, 30, 60,
90, 120 kg N.ha-1 i obiektów kontrolnych (bez nawożenia organicznego oraz nawożenia mineralnego azotem).
Dawka 30 ton frakcji stałej pofermentu wprowadzona w postaci nawozu organicznego na 1 ha spowodowała
wzrost plonu suchej masy roślin kukurydzy w odniesieniu do dawek niższych o 1/3 i 2/3 o odpowiednio: 11,1
i 25,5% (2016) oraz 4,6 i 16,1% (2017). W tym przypadku potwierdzone istotnie różnice określono
w większości (2016) bądź połowie (2017) analizowanych przypadków zarówno między obiektem, na którym
zastosowano odpad pofermentacyjny z biogazowni w dawce 30 t.ha-1 i kontrolą jak również między obiektami,
na których zastosowano poferment w dawce 30 i 10 t.ha-1. W przypadku nawożenia mineralnego azotem
najwyższy plon uzyskano dla dawki 120 kg N/ha, która dała zwyżkę plonu odpowiednio o 3,1 i 15,4% (2016)
oraz o 2,6 i 2,7% (2017) w odniesieniu do dawek 90 i 60 kg N..ha-1. Potwierdzone istotnie różnice w plonie
suchej masy kukurydzy określono w większości (2016) bądź mniejszości (2017) analizowanych przypadków,
największe między obiektami N120 i N0.
Słowa kluczowe: odpad pofermentacyjny, nawożenie azotem, plon suchej masy, pobranie azotu

Assessment of the suitability of post-fermentation product from biogas
plants for fertilizer purposes in green matter maize cultivation
Summary
The experiment tested the effect of organic, solid fraction of post-ferment from a biogas plant, introduced at rates
of 10, 20 and 30 t.ha-1 compared to mineral nitrogen fertilizer rates applied at the rates of 0, 30, 60, 90, 120 kg
N..ha-1 and control objects (without organic or mineral nitrogen fertilization). The rate of 30 tons of solid postferment fraction introduced in the form of organic fertilizer per 1 ha caused an increase in the dry matter yield of
maize plants in relation to the lower rates by 1/3 and 2/3, respectively by: 11.1 and 25.5% (2016) and 4.6 and
16.1% (2017). In this case, significantly confirmed differences were determined in the majority (2016) or half
(2017) of the analyzed cases, both between the plant on which post-fermentation waste from biogas plant at
a dose of 30 t.ha-1 was applied and the control as well as between the plants on which the post-ferment in the rate
of 30 and 10 t.ha-1 was applied. In the case of mineral nitrogen fertilization, the highest yield was obtained for
the rate of 120 kg N/ha, which caused an increase in yield by 3.1 and 15.4% (2016) and by 2.6 and 2.7% (2017),
respectively, in relation to the rates of 90 and 60 kg N.ha-1. Significantly confirmed differences in the yield of
maize dry matter were determined in the majority (2016) or minority (2017) of the analyzed cases, the highest
between N120 and N0 treatments.
Key words: post-fermentation waste, nitrogen fertilisation, dry matter yield, nitrogen uptake

1. Wstęp
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. (Dyrektywa PE i Rady 2009), poszczególne kraje UE są zobowiązane do zwiększenia
udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu co najmniej do 20% w 2020 r.
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Produkcja biogazu jest jednym z ważniejszych kierunków produkcji energii odnawialnej
wpisującym się w koncepcje gospodarki w obiegu zamkniętym.
Nadrzędnym celem produkcji biogazu jest pozyskanie paliwa, jako produktu głównego
przy wytwórstwie, którego powstaje masa pofermentacyjna będąca odpadem, która może być
wykorzystywana, jako nawóz (Łucka i Kołodziej 2011).
Odpady organiczne mogą być wartościowym i stosunkowo tanim źródłem składników
pokarmowych niezbędnych roślinie (zwłaszcza azotu i fosforu), jak również mogą korzystnie
wpływać na zmiany właściwości agrochemicznych gleby takich jak odczyn czy zasobność
gleby w fosfor i potas. Bezpośredni, pozytywny wpływ odpadów organicznych został
stwierdzony w badaniach (Odlare i in. 2008). Potwierdzaniem tego są wyniki badań
krajowych Kowalczyk-Juśko i Szymańskiej (2015) oraz Jadczyszyn (2013), zdaniem, których
pozostałości po fermentacji w biogazowni rolniczej mogą być doskonałym nawozem
organicznym pod warunkiem, że będą racjonalnie zagospodarowane. W przeciwnym razie
staną się kosztownym obciążeniem dla inwestorów, a dla lokalnej społeczności źródłem
nieprzyjemnych doznań zapachowych (Łucka i Kołodziej 2011).
W trakcie procesu fermentacji substraty wyjściowe podlegają tylko niewielkim stratom
nawozowym (Jędrczak 2008). Z tego względu należy uznać za celowe poddanie odpadów
powstających w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym procesowi fermentacji, a jako
nawóz wykorzystać pulpę pofermentacyjną (Teglia i in. 2011). Zapewni to nie tylko
dostarczenie na pole niezbędnych biogenów, ale także pozwoli uzyskać dodatkowy przychód
biogazowni za sprzedane substraty.
Azot jest głównym składnikiem odżywczym roślin, a jego mała zawartość jest
najczęstszym czynnikiem ograniczającym wzrost roślin uprawnych. Właściwe nawożenie
powinno równoważyć zapotrzebowanie rośliny w azot z jego zawartością w glebie (Möller
i Stinner 2009). Masa pofermentacyjna charakteryzuje się stosunkowo dużą zawartością azotu
w porównaniu z innymi nawozami naturalnymi, co jest efektem koncentracji azotu podczas
fermentacji beztlenowej w wyniku przemiany węgla w CO2 i CH4 (Tambone i in. 2009).
Główną formą azotu w masie pofermentacyjnej jest azot organiczny. Część amonu zamienia
się w gazowy amoniak. Ilość przekształconego amonu zależy od temperatury i od wartości
pH. Przy wartości pH 7,0 azot składa się prawie wyłącznie z jonów amonowych, a przy
wartości pH 8,0 około 20% N-NH4 zamienia się w białko. Masa pofermentacyjna ma również
stosunkowo dużą zawartość fosforu w formie łatwo przyswajalnej dla roślin (Börjesson
i Berglund 2007) oraz potasu, dlatego nadaje się do uzupełniania tych brakujących
składników w glebie (Tambone i in. 2009). Ponadto należy nadmienić że podczas fermentacji
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zmniejsza się zawartość siarki, ponieważ jej część przekształca się w siarkowodór gazowy,
wówczas nie jest już w masie pofermentacyjnej (Łucka i Kołodziej 2011).
Stosowanie masy pofermentacyjnej, jako nawozu ma duże uzasadnienie wobec faktu
podpisania przez Polskę Konwencji Helsińskiej, której celem jest kompleksowa ochrona
środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego m. in. poprzez ograniczenie „zrzutu azotu”
do Bałtyku z nawozów mineralnych z rolnictwa.
Z punktu widzenia interesów biogazowni korzystne jest stosowanie dużych dawek
pofermentów natomiast wcześniej przeprowadzone przez IUNG badania wskazują, że
dostateczną ze względu na plonowanie roślin była dawka 10 t/ha stałej frakcji odpadu
(Jadczyszyn 2013).
Frakcja stała pofermentu zawiera przeciętnie ok. 6 kg azotu w 1 tonie (Jadczyszyn
2015), a dyrektywa azotanowa pozwala na dawkowanie do 170 kg.ha-1.rok-1 – to pozwala na
zastosowanie ok. 25 ton masy pofermentacyjnej na hektar pól uprawnych.
W badaniach własnych wykorzystano poferment w postaci stałej, którego rozłożenie
w glebie jest krótsze niż obornika ze względu na szybszy rozkład kiszonki kukurydzy
z pofermentu w odniesieniu do słomy znajdującej się w oborniku (Kowalczyk-Juśko
i Szymańska 2015).
Celem

pracy

była

ocena

przydatności

stosowania

stałych

pozostałości

pofermentacyjnych do nawożenia kukurydzy uprawianej na zieloną masę.
2. Materiał i metody
Doświadczenie

prowadzono

w

latach

2016-2017

w

Rolniczym

Zakładzie

Doświadczalnym Grabów n/Wisłą (woj. mazowieckie) na glebie płowej kompleksu żytniego
bardzo dobrego.
Doświadczenie założono na wyrównanym, zwapnowanym polu przy średniej
zasobności gleby w fosfor i potas. Pole doświadczalne nie było nawożone przez kilka lat
nawozami naturalnymi po to, aby wyeliminować ewentualną wcześniejszą reakcję roślin na
nawożenie organiczne.
Obiektem badań była kukurydza uprawiana na zieloną masę.
Doświadczenie dwuczynnikowe z kukurydzą zakładano w czterech powtórzeniach,
metodą długich pasów z lustrzanym odbiciem obiektów. Pierwszym czynnikiem
doświadczenia były dawki pofermentu stosowanego przedsiewnie: 10, 20 i 30 t.ha-1, których
charakterystyka znajduje się w tab. 1, drugim zaś poziomy nawożenia mineralnego azotem:
0, 30, 60, 90, 120 kg N.ha-1. Azot w postaci saletry amonowej (34% N) wprowadzano
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w całości przedsiewnie do dawki 60 kg N.ha-1, natomiast jego nadwyżkę pogłównie w fazie 67 liścia (tab. 2).
Table 1. Charakterystyka pofermentu
L.p.
Rok badań

Badana cecha

1.

2016

pH w wodzie – 7,6
N-całkowity – 1,11% (m/m)
P(P2O5) – 0,69% (m/m)
K(K2O) – 0,60% (m/m)
Corg – 21,6% (m/m)

2.

2017

pH w wodzie – 8,0
N-całkowity – 1,04% (m/m)
P(P2O5) – 0,25% (m/m)
K(K2O) – 0,06% (m/m)
Corg – 18,1% (m/m)

Table 2. Schemat doświadczenia
A

0
30

60

10
90

120

0

30

60

20

B

0

90

120

C

16-17 wg skali BBCH (rozwój liści – faza 6-7 liścia)

0

30

60

30
90

120

0

30

60

90

120

A - dawki pofermentu w t.ha-1; B - Dawki azotu mineralnego w kg.ha-1; C - termin pogłównego stosowania azotu
mineralnego

W nawożeniu przedsiewnym zastosowano nawóz fosforowy w postaci superfosfatu
wzbogaconego (40% P2O5) oraz nawóz potasowy w postaci granulowanej soli potasowej (60% K2O).
Dawki nawozów fosforowo-potasowych wyliczono wg programu zaleceń nawozowych NawSald
w oparciu o wyniki analiz zasobności gleb w fosfor i potas.

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
W latach badań 2016-17 zarówno suma opadów jak i ich rozkład był niekorzystny dla

wzrostu i rozwoju roślin. Suma opadów w sezonie wegetacyjnym wyniosła jedynie 255 mm
w pierwszym oraz 284 mm w drugim roku badań. Dodatkowo w efekcie nierównomiernego
rozkładu opadów rośliny odczuwały suszę w miesiącach letnich, co skutkowało znaczną
redukcją plonów kukurydzy.
Wyniki zostały opracowane z okresu dwóch lat badań.
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Plon suchej masy kukurydzy w 2016 r.
W doświadczeniu plon suchej masy kukurydzy wahał się w granicach 8,30-23,39 t.ha-1.

W obrębie dawek pofermentu najwyższy plon suchej masy po uśrednieniu wyników uzyskano
dla najwyższej dawki pofermentu wynoszącej 30 t.ha-1 (19,72 t.ha-1) (tab. 3). W tym
przypadku potwierdzone istotnie różnice określono w większości analizowanych przypadków,
najwyższe między obiektem z najwyższą dawką pofermentu odpowiadającą dawce 30 t.ha-1
i dawką zerową (rys. 1). W obrębie dawek azotu mineralnego najwyższy plon suchej masy
kukurydzy uzyskano po zastosowaniu pofermentu i azotu odpowiednio w dawkach: 30 t.ha-1
i 120 kg N..ha-1 (23,39 t.ha-1). W tym przypadku potwierdzone istotnie różnice określono
w większości analizowanych przypadków, najwyższe między obiektami N120 i N0 (rys. 2).
Interakcja

stanowiąca

porównanie

wzrastających

dawek

pofermentu

pod

kątem

zastosowanych dawek azotu mineralnego była istotna w mniejszości analizowanych
przypadków, najwyższa dla dawek pofermentu 0 i 10 t.ha-1 między obiektami N90 i N0 zaś dla
dawek 20 i 30 t.ha-1 między obiektami N120 i N0. Interakcja stanowiąca porównanie
wzrastających dawek azotu mineralnego pod kątem zastosowanych dawek pofermentu była
istotna w mniejszości analizowanych przypadków, najwyższa między obiektami N120 i N0 dla
wszystkich dawek pofermentu. (rys. 3).
Table 3. Plon suchej masy kukurydzy w 2016 r.
Dawka pofermentu
t.ha-1
0

Dawka azotu
kg N..ha-1
0
30
60
90
120

10

0
30
60
90
120

20

0
30
60
90
120

30

0
30
60
90
120

(*) – uśredniony plon suchej masy w t.ha-1 dla dawki pofermentu

Plon suchej masy
t.ha-1
8,30
8,78
12,61
16,53
16,43
12,53*
11,47
13,43
18,42
18,57
16,66
15,71*
15,11
15,61
17,88
18,84
21,30
17,75*
16,88
18,26
18,54
21,55
23,39
19,72*
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Rys. 1. Wpływ dawek pofermentu na wielkość plonu kukurydzy w 2016 r.

Rys. 2. Wpływ dawek azotu mineralnego na wielkość plonu kukurydzy w 2016 r.

Rys. 3. Wykres interakcji pomiędzy dawkami pofermentu i dawkami azotu w 2016 r.
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Plon suchej masy kukurydzy w 2017 r.
W doświadczeniu plon suchej masy kukurydzy wahał się w granicach 7,68-12,00 t.ha-1.

W obrębie dawek pofermentu najwyższy plon suchej masy po uśrednieniu wyników uzyskano
dla najwyższej dawki pofermentu wynoszącej 30 t.ha-1 (10,62 t.ha-1) (tab. 4). W tym
przypadku potwierdzone istotnie różnice określono w połowie analizowanych przypadków,
najwyższe między obiektami z najwyższą dawką pofermentu odpowiadającą dawce 30 t.ha-1
i dawką zerową (rys. 4). W obrębie dawek azotu mineralnego najwyższy plon suchej masy
kukurydzy uzyskano po zastosowaniu pofermentu i azotu odpowiednio w dawkach: 30 t.ha-1
i 120 kg N.ha-1 (12,00 t.ha-1). W tym przypadku potwierdzone istotnie różnice określono
w mniejszości analizowanych przypadków i jedynie w odniesieniu do N0, najwyższe między
obiektami N120 i N0 (rys. 5).
Table 4. Plon suchej masy kukurydzy w 2017 r.
Dawka pofermentu
t.ha-1
0

Dawka azotu
kg N..ha-1
0
30
60
90
120

10

0
30
60
90
120

20

0
30
60
90
120

30

0
30
60
90
120

(*) – uśredniony plon suchej masy w t.ha-1 dla dawki pofermentu

Plon suchej masy
t.ha-1
7,69
8,61
8,44
9,20
7,80
8,35*
7,68
9,44
8,89
9,86
9,87
9,15*
8,25
10,87
10,91
10,03
10,69
10,15*
9,50
10,33
11,04
10,24
12,00
10,62*

Interakcja stanowiąca porównanie wzrastających dawek pofermentu pod kątem
zastosowanych dawek azotu mineralnego była istotna w mniejszości analizowanych
przypadków i jedynie dla dawek pofermentu 20 i 30 t.ha-1, którą interpretację należy uznać za
niejednoznaczną. Interakcja stanowiąca porównanie wzrastających dawek azotu mineralnego
pod kątem zastosowanych dawek pofermentu była istotna w mniejszości analizowanych
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przypadków i jedynie dla dawki N120 w przypadku porównania dwóch najwyższych dawek
pofermentu z kontrolą, najwyższa między dawką 30 t.ha-1 i zerówką. (rys. 6).

Rys. 4. Wpływ dawek pofermentu na wielkość plonu kukurydzy w 2017 r.

Rys. 5. Wpływ dawek azotu mineralnego na wielkość plonu kukurydzy w 2017 r.

Rys. 6. Wykres interakcji pomiędzy dawkami pofermentu i dawkami azotu w 2017 r.
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3. Dyskusja
W badaniach własnych zastosowano odpad pofermentacyjny z biogazowni w postaci
stałej którego parametry w latach 2016 i 2017 wynosiły odpowiednio: pHH2O – 7,6 i 8,0;
N – 1,11 i 1,04% (m/m), P(P2O5) – 0,69 i 0,25% (m/m), K(K2O) – 0,60 i 0,06% (m/m),
zawartość węgla organicznego – 21,6 i 18,1% (m/m). Lekko zasadowy odczyn masy
pofermentacyjnej użyty w badaniach własnych znajduje potwierdzenie w materiałach
źródłowych zebranych przez Gomeza i in. (2007) oraz Pognani in. (2009) zmodyfikowanych
przez Makadi (2012) według których odczyn odpadów pochodzących z różnych biogazowni
wykorzystujących do produkcji biogazu zróżnicowany rodzaj substratów waha się między 7,5
a 8,7. Skład pofermentu wykorzystanego w badaniach z kukurydzą nieco odbiegał od
przyjętego dla omawianej frakcji, która przeciętnie wynosi ok. 0,6% (m/m) N, 0,6% (m/m)
P2O5 i 0,4% (m/m) K2O (Jadczyszyn 2015). W omawianych badaniach wykazano wyższy
udział azotu od przeciętnego o 0,4-0,5% (m/m) w efekcie czego wąski stosunek azotu do
fosforu charakterystyczny dla tej frakcji (Jadczyszyn 2015) można uznać zbliżonym bardziej
do potrzeb pokarmowych roślin uprawnych. Jednocześnie wykorzystany w badaniach
własnych poferment wychodził poza zakres uśrednionego składu frakcji stałej pofermentu
pochodzącego z polskich biogazowni, który według danych Kowalczyk-Juśko na podstawie
badań IUNG-PIB oraz Szymańskiej w ramach projektu finansowanego przez NCN
realizowanego przez Szymańską i in. (2013) wynosi: 0,40-0,80% N, 0,23-0,64% P2O5
i 0,14-0,83% K2O. Należy dodać że w badanym pofermencie udział fosforu do potasu
wyniósł 0,87:1 (2016) i 1:0,24 (2017). Stosunek ten różnił się od udziału fosforu i potasu we
frakcji stałej pofermentu przytaczanemu przez Jadczyszyn (2015) oraz wartości około 1:3
jako średniej dla masy pofermentacyjnej i jednocześnie optymalnej w nawożeniu zbóż
i rzepaku (Baran i in. 2011, Kowalczyk-Juśko i Szymańska 2015).
Wprowadzenie odpadu pofermentacyjnego (wyniki uśrednione dla dawek pofermentu)
w omawianych badaniach własnych spowodowało wzrost plonu suchej masy kukurydzy
o 5,2 t.ha-1 (41,5%) (2016) i 1,62 t.ha-1 (19,4%) (2017) w odniesieniu do kontroli bez
pofermentu. Przyrost plonu uzyskany przez autora okazał się wyższy od stwierdzonego przez
Rzeźnika (2017) w badaniach polowych prowadzonych w Grodźcu Śląskim w ramach
programu BIOSTRATEG. Zastosował on nawożenie organiczne, pofermentem w postaci
stałej w efekcie czego odnotował zwyżkę plonu kukurydzy wobec obiektu kontrolnego
o 15,5%. Wyniki badań własnych, pomimo że tylko w pierwszym roku odpowiadają
uzyskanym przez Kowalczyk-Juśko i Szymańską (2015) w doświadczeniu wazonowym
z kukurydzą, rzepakiem jary i ozimym oraz pszenicą (przyrost plonu rzędu 34-63% po
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zastosowaniu pofermentu), korespondują z uzyskanymi przez autorki tendencją zwyżkową
w ocenie przydatności odpadu do nawożenia.
W badaniach własnych prowadzonych na płowej glebie średniej plon suchej masy
kukurydzy po zastosowaniu nawożenia organicznego pofermentem w dawce 10 t.ha-1 oraz
nawożenia mineralnego azotem w postaci saletry amonowej (uśrednione wyniki dla dawek 60
i 120 kg N.ha-1) wzrósł wobec kontroli o 3,02 t.ha-1 (20,8%) (2016) i 1,26 t.ha-1 (15,5%)
(2017). Uzyskana zwyżka plonu była porównywalna od określonej przez Jadczyszyn (2013)
w badaniach polowych prowadzonych na pseudobielicowej glebie lekkiej w latach 2011-12
z kukurydzą na ziarno, realizowanych w równie zmiennych warunkach pogodowych. W tym
przypadku wzrost plonu po zastosowaniu identycznej dawki pofermentu o składzie: N - 0,9%
(m/m), P2O5 - 1,42% (m/m), K2O – 0,58% (m/m), zawartość węgla organicznego – 16,2%
(m/m) oraz nawożenia mineralnego w tożsamej postaci i dawce wyniósł 2,59 t.ha-1 (23,7%)
(2011) i 0,72 t.ha-1 (12,8%) (2012).
W badaniach własnych istotne różnice w plonie suchej masy kukurydzy między
obiektami, na których zastosowano odpad pofermentacyjny i kontrolą stwierdzono
w większości (2016) oraz połowie (2015) analizowanych przypadków, najwyższe dla obiektu
z najwyższą dawką pofermentu (30 t.ha-1). W tym przypadku plon ziarna kukurydzy
w wynikach uzyskach przez Jadczyszyn (2013) okazał się statystycznie istotny jedynie
w pierwszym roku badań (2011).
W efekcie zwiększenia dawki pofermentu wprowadzanej w omawianych badaniach
własnych z 10 do 20 i 30 t.ha-1, przy uśrednionych wynikach plonów dla dawek 60 i 120 kg
N.ha-1, uzyskano zwyżkę plonu suchej masy o 2,05 t.ha-1 (11,7%) i 3,43 t.ha-1 (19,6%) (2016)
oraz o 1,42 t.ha-1 (15,1%) i 2,14 t.ha-1 (22,8%) (2017). W tym przypadku uzyskany wzrost
plonu między dawką 10 i 20 t.ha-1 pofermentu przez autora w badaniach 2 letnich nie znajduje
potwierdzenia w badaniach Jadczyszyn (2013), która wraz ze wzrostem dawki nawożenia
organicznego stałą frakcją pofermentu w zakresie tych samych dawek azotu mineralnego
odnotowała spadek plonu ziarna kukurydzy o 0,03 t.ha-1 (0,2%) (2011) i 0,78 t.ha-1 (14%)
(2012). W badaniach własnych określono istotne różnice w plonie między najwyższą
i najniższą dawką pofermentu odpowiednio 30 i 10 t.ha-1 czego nie potwierdzono między
dawkami 20 i 10 t.ha-1 w doświadczeniu dwuletnim realizowanym przez Jadczyszyn (2013).
Zwiększenie nawożenia mineralnego azotem w badaniach własnych z dawki 0 do 60
i 120 kg N.ha-1 dla uśrednionych dawek pofermentu spowodowało wzrost plonu suchej masy
kukurydzy o 3,92 t.ha-1 (30,0%) i 6,51 t.ha-1 (50,3%) (2016) oraz 1,54 t.ha-1 (18,6%)
i 1,81 t.ha-1 (21,9%) (2017). W tym przypadku uzyskana zwyżka plonu w obrębie dawek
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60 i 120 kg N.ha-1 o 20% (2016) i 3,3% (2017) w badaniach własnych różniła się od
określonej przez Jadczyszyn (2013), która prowadząc doświadczenie w identycznych
warunkach nawożenia zarówno organicznego jak i mineralnego odnotowała wzrost plonu
ziarna kukurydzy o 6,9% w 2011 roku i oraz jego obniżkę o 3,8% w 2012 roku. Wzrost dawki
nawożenia mineralnego azotem w badaniach własnych z 60 i 120 kg N.ha-1 dla dawek
pofermentu 10, 20 i 30 t.ha-1 wpłynął na plon suchej masy kukurydzy odpowiednio
o -1,76 t.ha-1 (-10,6%), 3,42 t.ha-1 (19,1%) i 4,85 t.ha-1 (26,2%) (2016) oraz o 0,98 t.ha-1
(11%), -0,22 t.ha-1 (-2,1%) i 0,96 t.ha-1 (8,7%) (2017). W tym przypadku w obrębie dawek
pofermentu 10 i 20 t.ha-1 i odpowiadającym badaniom autora dawkom azotu wprowadzanym
w nawożeniu mineralnym Jadczyszyn (2013) odnotowała wyniki równie niejednoznaczne,
odpowiednio wzrost o 4,1% i 9,7% w 2011 roku a następnie obniżkę 18,7% i wzrost 12,4%
w 2012 roku plonu ziarna kukurydzy. Zarówno w badaniach własnych jak i Jadczyszyn
(2013) istotnych różnic między obiektowych w obrębie dawek nawożenia mineralnego
azotem 60 i 120 kg N..ha-1 nie stwierdzono.
4. Wnioski
1. Pozostałości pofermentacyjne pozytywnie wpływały na plonowanie kukurydzy.
2. Dawka 30 ton frakcji stałej pofermentu wprowadzona w postaci nawozu organicznego na
1 ha spowodowała wzrost plonu suchej masy roślin kukurydzy w odniesieniu do dawek
niższych o 1/3 i 2/3 o odpowiednio: 11,1 i 25,5% (2016) oraz 4,6 i 16,1% (2017). W tym
przypadku potwierdzone istotnie różnice określono w większości (2016) bądź połowie
(2017) analizowanych przypadków zarówno między obiektem, na którym zastosowano
odpad pofermentacyjny z biogazowni w dawce 30 t.ha-1 i kontrolą jak również między
obiektami na których zastosowano poferment w dawce 30 i 10 t.ha-1.
3. Zwiększanie dawki azotu wprowadzanej w postaci saletry amonowej miało korzystny
wpływ na plonowanie kukurydzy. Najwyższy plon uzyskano dla dawki 120 kg N.ha-1,
która dała zwyżkę plonu odpowiednio o 3,1 i 15,4% (2016) oraz o 2,6 i 2,7% (2017)
w odniesieniu do dawek 90 i 60 kg N.ha-1. Potwierdzone istotnie różnice w plonie suchej
masy kukurydzy określono w większości (2016) bądź mniejszości (2017) analizowanych
przypadków, największe między obiektami N120 i N0.
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The use of artificial neural networks for daily milk, fat and protein yield
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Summary
The aim of the present study was to predict daily milk, fat and protein yields in Polish Holstein-Friesian Blackand-White cows based on the insulin-like growth factor I (IGF-I) genotype.A total of 3317 test-day records from
449 cows in their first lactation (5 – 305 days in milk) were used.Each record consisted of four predictor
variables: calving age, days in milk, calving season and the IGF-I genotype.The multi-layer perceptron networks
with one hidden layer were used to predictdaily milk, fat and protein yields. The Pearson’s correlation
coefficients between the observed and predicted values, estimated on the test set, were 0.54 (P≤0.05), 0.46
(P≤0.05) and 0.40 (P≤0.05) forthe daily milk, fat and protein yield, respectively. In conclusion, artificial neural
networks could be used as a decision support tool for milk yield prediction based on the IGF-I genotype.
Keywords: artificial neural networks, dairy cattle, insulin-like growth factor I, milk yield, prediction

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania dziennej
wydajności mleka, tłuszczu i białka u krów rasy polskiej holsztyńskofryzyjskiej odmiany czarno-białej z wykorzystaniem genotypu insulinopodobnego czynnika wzrostu I
Streszczenie
Celem niniejszej pracy było przewidywanie dziennej wydajności mleka, tłuszczu i białka u krów rasy polskiej
holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej z wykorzystaniem genotypu insulino-podobnego czynnika
wzrostu I (IGF-I). Wykorzystano 3317 próbnych udojów od 449 krów w pierwszej laktacji (od 5. do 305. dnia
doju). Każdy rekord obejmował cztery predyktory: wiek wycielenia, liczba dni doju, sezon wycielenia oraz
genotyp IGF-I. Do predykcji wykorzystano perceptrony wielowarstwowe z jedną warstwą ukrytą.
Współczynniki korelacji liniowej Pearsona między wartościami obserwowanymi a przewidywanymi, obliczone
na podstawie zbioru testowego, wynosiły odpowiednio 0,54 (P≤0,05), 0,46 (P≤0,05) i 0,40 (P≤0,05) dla dziennej
wydajności mleka, tłuszczu i białka. Podsumowując, można stwierdzić, iż sztuczne sieci neuronowe mogą być
wykorzystane jako pomocnicze narzędzie decyzyjne do przewidywania wydajności mleka na bazie genotypu
IGF-I.
Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, bydło mleczne, insulino-podobny czynnik wzrostu I, wydajność
mleka, predykcja

1. Introduction
The knowledge of lactation curves is significant for the effective herd management and
improvement of the production systems applied on the farm.The analysis of the curve shape
for individual animals allows farmers to evaluate the biological and economic effectiveness of
the whole herd (Cankaya et al. 2011). By observing the curve shape, the farmers are able to
make appropriate breeding decisions, choose the optimal feeding schemes or to monitor
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health state of cows, thus reducing production costs and increasing revenues (Grzesiak et al.
2006, Cankaya et al. 2011, Boujenane and Hilal 2012). The course of lactation is affected by
both genetic and environmental factors, which include breed, age, parity, calving season,
nutrition or herd productivity. Through the selection of the appropriate individuals for
breeding (those with desired traits), it is possible to increase milk yield.
The IGF-I gene encodes the insulin-like growth factor I, which is essential for the
growth, development and metabolism in animals (Zych et al. 2005, Siadkowska et al. 2006).
It is mainly synthetized in the liver, from which it is released to the circulatory system, and
affects other tissues as a hormone. It can also be produced in many other tissues (besides the
liver), where it acts autocrinally or paracrinally (Plath-Gabler et al. 2001, Wang et al. 2003).
The gene responsible for the IGF-I production in cattle has been mapped to the bovine
chromosome 5 (BTA 5) and is about 80-kbp long. It consists of six exons, separated by five
long introns (Bishop et al. 1991, Zych et al. 2005).
The IGF-I is one of the somatotropic axis elements. The somatotropic axis (growth
hormone/growth hormone receptor/IGF-I) is a complex hormonal system, whose center is
hypothalamus, which synthetizes two antagonistic hormones: somatoliberin and somatostatin
(Zych et al. 2005). It has been shown that both IGF-I and GH have an influence on cell
proliferation and differentiation in the mammary gland of the mammals (Polasik et al. 2010).
A different level of the GH and IGF-I expression in the bovine mammary gland was observed
at the different stages of mammogenesis, lactogenesis, galactopoiesis and involution. The
highest level of the IGF-I expression in the tissue of this organ was detected in late-gestation
heifers, whereas a significantly lower one during lactogenesis and galactopoiesis. In the
epithelium of the mammary gland ducts during mammogenesis, only the trace amounts of
IGF-I were found, whereas its high activity was present in the vesicular epithelium during
involution (Plath-Gabler et al. 2001).
It has also been shown that the polymorphism (the C to T substitution) within
the 5’ flanking region, located 512 bpaway from the start codon, had a significant effect on
milk production traits in dairy cattle (Ge et al. 1997). Polish Holstein-Friesian cows carrying
the AB genotype had higher milk, fat and protein yields than the animals carrying the AA and
BB(Siadkowska et al. 2006). One of the methods of milk yield prediction is the use of
statistical models from the field of data mining. Their important advantage over more
conventional statistical approaches is the lack of any underlying assumptions that must be met
to properly apply the model and obtain reliable results. From among many different data
mining methods, artificial neural networks (ANN) are quite widely used in different
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agricultural domains, including animal breeding. Therefore, the aim of the present study was
to combine the information from molecular genetics and statistics in order to predict daily
milk, fat and protein yields in Polish Holstein-Friesian Black-and-White cows based on the
insulin-like growth factor I (IGF-I) genotype.
2. Materials and methods
A total of 3317 test-day records from 449 cows in their first lactation (5 – 305 days in
milk) were used. Only cows without any disqualifying conditions (mastitis, ketosis, lameness)
were included in the study and only the records of milk yield greater than 1 kg were analyzed.
The data were extracted from the herd management program installedon one of the dairy
farms located in the West Pomeranian Province between 2007 and 2012. An initial dataset of
4882 records was reduced after editing for erroneous, incomplete and outlying observations.
The animals were housed in free-stall barns with access to the pasture, fed a total mixed ration
(TMR) and milked twice daily (at 03.30 and 13.00) in a herringbone milking parlor. The farm
was covered by the performance recording scheme (the A4 method). Each test-day record
consisted of four predictor variables: calving age (months), days in milk, calving season
(autumn-winter from October to March and spring-summer from April to September) and the
IGF-I genotype[three polymorphic variants: AA, AB and BB obtained with the amplificationcreated restriction sites – polymerase chain reaction (ACRS-PCR)method].The blood
collected with an anti-coagulant was used for the DNA isolation. The isolation was performed
with the MasterPureTM DNA Purification Kit for Blood Version II (Epicenter, Madison, WI,
USA) using the precipitation method according to the manufacturer’s instruction.
Using the primers designed by Ge et al. (2001), an artificial restriction site for the
SnaBIrestrictase was introduced to the sequence. The modification consisted in the
substitution of the fifth base (at the 5’ end) from thymine into adenine. The PCR was carried
out using the primers described by Ge et al. (2001) and the reaction mixture and thermal
profile suggested by Polasik et al. (2010). Subsequently, 4 µl of the PCR product (a 249-bplong DNA fragment) were digested with 3 units of the SnaBIrestrictase (Eco1051) - tac↓gta at
37°C overnight. The restriction fragments were separated on an 2% agarose gel with ethidium
bromide for 1 h and visualized under UV light.
The description of the continuous predictors is shown in Table 1, whereas the
distribution of the categorical ones in Table 2.
The whole dataset of test-day milk yields was divided into three subsets: a training set
(L; 1670records; 50% of the original data set) used for the development of the ANN models,
a validation set (V; 818 records; 25% of the original data set) utilized for interrupting the
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training process at the minimum error value and to prevent overtraining, and a test set (T; 829
records; 25% of the original data set) used for verifying the predictive performance of the
final neural models.
Table 1. The means and standard deviations of continuous predictors used in the study (authors’ own work)
Training
Validation
Test
Total
Variable
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
AGE (mo)

26.34

2.54

26.29

2.55

26.15

2.50

26.28

2.54

DIM (days)
148.06
DIM – days in milk

86.83

146.21

87.89

148.18

84.46

147.63

86.49

Table 2. The distribution of categorical predictors used in the study (authors’ own work)
Set
Training
Validation
Test
Variant

n

%

n

%

Total

n

%

n

%

Season
AW

982

58.80

481

58.80

501

60.43

1964

59.21

SS

688

41.20

337

41.20

328

39.57

1353

40.79

Genotype
AB

935

55.99

446

54.52

493

59.47

1874

56.50

AA

406

24.31

194

23.72

183

22.07

783

23.61

BB
329
19.70
178
AW - autumn-winter, SS - spring-summer

21.76

153

18.46

660

19.90

The multi-layer perceptron (MLP) networks with one hidden layer were used to predict
daily milk, fat and protein yields (three dependent variables). Separate models were
constructed for each dependent (output) variable. The Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno
(BFGS) algorithm was used for the training of the MLP networks. Theywere trained with the
BFGS algorithm until reaching the lowest possible root-mean-square error (RMSE) on the
validation set – a part of thelearning set used for preventing overtraining. The RMSE was
given by the following formula (Salehi et al. 1998):

𝑅𝑀𝑆𝐸 =

1
𝑛

(𝑦 − 𝑦 )

where: yi is the real (observed) value of the output variable, 𝑦 is the value predicted by the
model, n is the sample size.
The design of the optimal network architecturesand their training were carried out using
the Statistica13.0 program (Dell Inc., Tulsa, OK, USA). Itenabled an automatic selection
of the network with thebest architecture and prediction performance through theapplication
of appropriate training parameters (the numberof neurons in a hidden layer, the type
of activationfunctions in the network layers, the type of learningalgorithm, the number
of training epochs etc.). A total of 20 MLP networks (for each output variable) were trained
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each time, from which the best five were retained for testing. The most important predictive
performance measure evaluated on the test set was the Pearson’s correlation coefficient (r)
between the observed (real) and predicted values. The real values were extracted from the
official SYMLEK database. The correlation coefficients were calculated twice: 1) for the best
singlenetwork for each dependent variable, and 2) for the whole set of the five best networks
for each dependent variable (the final predicted value was an average of the predictions made
by individual networks, the so-called ensemble method).
Finally, in order to find the most influential predictorsof milk production traits (for three
output variables)evaluated in the present study, an error value and errorratio were used in the
so-called sensitivity analysis. The higher the value of the error and error ratio, the more
significant the variable. These values were then converted into the relative importance
measure (the higher the value, the more important a given variable). Relative importance was
averaged over the set of five best networks.
3. Results
The best network architecture for milk yield prediction was 7-8-1 (the number of
neurons in the input, hidden and output layers, respectively). The best network architecture
for milk fat yield prediction was 7-6-1, whereas the best one for fat protein yield prediction
was again 7-8-1.The Pearson’s correlation coefficients (r) between the observed and predicted
values, estimated on the independent T set for the best MLP, were 0.54(P≤0.05), 0.46
(P≤0.05)and 0.40(P≤0.05) for the daily milk, fat and protein yield, respectively. For the
ensembles of the MLP networks, the Pearson’s correlation coefficients were 0.55 (P≤0.05),
0.47 (P≤0.05) and 0.40 (P≤0.05) for the daily milk yield, fat yield and protein yield,
respectively.
The order of input variables according to their influence on the value of an output
variable (milk yield) was as follows: days in milk, season, genotype and calving age (Fig. 1).
The analogous order for fat yield prediction was days in milk, genotype, season and age (Fig.
2). Finally, the most significant predictor variable for protein yield prediction was again days
in milk, followed by season, genotype and age (Fig. 3).
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Fig. 1 The relative importance of predictor variables used for milk yield prediction

Fig. 2 The relative importance of predictor variables used for fat yield prediction

Fig. 3 The relative importance of predictor variables used for protein yield prediction
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4. Discussion
The values of the Pearson’s correlation coefficients (r) between the observed and
predicted milk, fat and protein yields, estimated on the independent T set, were generally,
moderate, although statistically significant. The application of the network ensemble to
predict the above-mentioned production variables did not improve substantiallyits predictive
performance (only the slightly higher values of the correlation coefficients). The r values
weresimilar to those obtained by Zaborski et al. (2017) in their study on milk yield prediction
using the Wood’s model. The cited authors reported the Pearson’s correlation coefficientson
the test set ranging from 0.53 to 0.56 depending on the model type. However, the construction
of such regression models was much more complex since it required the development of
a separate model for each genotype-season-age group (the model could not accommodate
additional variables, including categorical ones, such as genotype or season, which is,in turn,
possible for the neural networks). In the study by Grzesiak et al. (2006) on the application of
Wood’s model to the prediction of milk yield in dairy cows, the Pearson’s correlation
coefficients between the observed and predicted values calculated on the test set ranged from
0.62 to 0.79 depending on a lactation number, so they were higher than those obtained in the
present study. In the same cited study, the r values for artificial neural networks amounted to
approximately 0.88 on the test set, so they were greater than those for the regression models
analyzed by Grzesiak et al. (2006) and the r values observed in the present study in the case of
ANN. The cited authors also analyzed the real and predicted cumulative milk yields.The
Pearson coefficient of correlation between the actual cumulative yields and predictions ranged
from 0.70 to 0.97 for the firstlactation, 0.87–0.99 for the second lactation, and 0.89–0.99 for
the third lactation, depending on the model type (Wood’s, ANN or SYMLEK). The
slightlylower correlations were characteristic of the SYMLEK system, whereas the highest
ones were found for ANN. The r values between the actual 305-day milk yields and
predictions ranged between 0.89 and 0.93 for SYMLEK, 0.92– 0.94 for Wood’s regression
model and 0.94–0.96for ANN, depending on a lactation number. The differences between the
coefficients of correlation calculated by Grzesiak et al. (2006) were statistically nonsignificant.
The second part of the present study was the identification of the most influential
predictor variables affecting the yield of milk, fat and protein. For all production traits, days
in milk were the most important factor. The same result was obtained by Grzesiak et al.
(2006) in their study on the use of ANN and Wood’s model for milk yield prediction. The
second most important variable identified by the cited authors was month of calving, followed
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by HF percentage. Month of calving corresponds to calving season used in the present study,
which was also the second most influential predictor in our work (except for fat yield, for
which the genotype was more important).
5. Conclusions
In conclusion, artificial neural networks could be used as a decision support tool for
milk yield prediction based on the IGF-I genotype after their further improvement in the
future research, which would require the inclusion of a larger number of more powerful
predictor variables. The most influential predictor variable identified in the present study was
days in milk, whereas calving age was the least influential. The IGF-1 genotype was in the
middle of the predictor importance sequence.
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