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Justyna Belcar: justyna.belcar@op.pl  

 

Streszczenie 

W pracy dokonano oceny parametrów jakościowych ponad 19 tysięcy ton nasion rzepaku dostarczonych do 

Spółdzielni Rolników SAN w latach 2015 – 2019. W nasionach rzepaku określono zawartość zanieczyszczeń 
ogółem, wilgotność, oznaczono gęstość nasion w stanie zsypnym i zawartość tłuszczu. W analizowanych latach 

badań średnia wilgotność nasion kształtowała się na podobnym poziomie wynoszącym od 8,40% w roku 2016 

do 2018 do 9,51% w roku 2017. Średnia zawartość tłuszczu w rzepaku w roku 2019 wyniosła 41,15% s.m.,  

a w 2015 - 42,87% s.m. W pozostałych latach średnia zawartość tłuszczu była wyższa i wyniosła ponad 44% 

s.m. Zawartość zanieczyszczeń ogółem w rzepaku kształtowała się na podobnym poziomie i wyniosła od 3,58% 

w roku 2015 do 3,93% w roku 2016. Podobna zależność wystąpiła przy ocenie parametru gęstości nasion  

w stanie zsypnym, który kształtował się na poziomie od 63,32 do 65,20 kg
.
hl

-1
. Odnotowano, że dostarczone 

nasiona rzepaku do Spółdzielni Rolników SAN w latach 2015 – 2019 w partiach powyżej 10 ton odznaczały się 

wyższymi parametrami jakościowymi. Badane nasiona cechowały się wysokimi parametrami technologicznymi 

zarówno do bezpośredniego przerobu na olej jak i długotrwałego przechowania w silosach przemysłowych. 

 

Słowa kluczowe: rzepak, wilgotność nasion, zawartość oleju, zanieczyszczenia ogółem 

 

Evaluation of oilseed rape seed quality supplied into the Farming 

Cooperative SAN in Głuchów in the years 2015 – 2019 

 

Summary 

The work involved evaluation the quality parameters of over 19,000 tonnes of rapeseed delivered to the Farming 

Cooperative SAN in 2015 - 2019. In oilseed rape was analyzed the following parameters: total impurities, seed 

moisture content, seed density and fat content. In the analyzed years of research, the average moisture content of 

seed was at a similar level ranging from 8.40% in 2016 and 2018 to 9.51% in 2017. The average fat content in 

rape seed in 2019 was 41.15% d.m., and in 2015 - 42.87% d.m. In the remaining years, the average fat content 

was higher and amounted to over 44% d.m. The total impurities in rape seed was at a similar level and ranged 

from 3.58% in 2015 to 3.93% in 2016. A similar relationship occurred when assessing the parameter of the seed 

density, which ranged from 63, 32 to 65.20 kg 
 
hl

-1
. It was noted that the rape supplied to the Farming 

Cooperative SAN in 2015-2019 in batches of over 10 tonnes was characterized by higher quality parameters. It 

was characterized by high technological parameters for both direct processing into oil and long-term storage in 

industrial silos. 

 

Keywords: oilseed rape, moisture content, fat content, total impurities 

 

1. Wstęp 

Rzepak (Brassica napus L.) jest podstawowym i jedynym surowcem w Polsce 

przerabianym na olej na skalę przemysłową. Od roku 2010 struktura zasiewów i zbioru 

rzepaku i rzepiku w Polsce kształtuje się na podobnym poziomie. W roku 2017 udział 

zasiewów wyniósł 914,3 tys. ha, z którego otrzymano 2 mln 697,3 tys. ton nasion rzepaku  

i rzepiku. Uprawa rzepaku i rzepiku skoncentrowana jest głównie w województwach: 
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dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko – pomorskim (Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 

2018). 

Budowa nasion oraz zawartość składników chemicznych w rzepaku jest uzależniona od 

terminu siewu, doboru odpowiedniej odmiany, nawożenia azotowego i warunków 

środowiskowych (głównie sumy opadów w okresie wegetacyjnym i średnich dobowych 

temperatur) (Garratt i in., 2018; Jankowski i in., 2018). Coraz więcej rolników stosuje 

odmiany hybrydowe, które lepiej znoszą niekorzystne warunki atmosferyczne, wykazują 

większą odporność na choroby grzybowe oraz charakteryzują się wyższą wydajnością plonu  

z jednostki powierzchni w stosunku do odmian populacyjnych. Istotne z punktu widzenia 

plonowania jest okres zawiązywania i dojrzewania łuszczyn (Spychalski i in., 2018; Miersch  

i in., 2016). Niedobory odpadów zwłaszcza w tym okresie powodują obniżenie zawartości 

tłuszczu w nasionach rzepaku, natomiast podwyższają zawartość białka. Zbyt duże 

zastosowanie nawozów azotowych także negatywnie wpływa na ilość oleju w rzepaku 

(Jankowski i in., 2018; Kotecki i in., 2001). 

Nasiona rzepaku powinny charakteryzować się wysoką wartością technologiczną, na 

którą wpływ mają warunki środowiskowe panujące w okresie wegetacji, czas i metoda zbioru 

nasion oraz obróbka pożniwna (w tym suszenie, czyszczenie, przechowywanie oraz transport) 

(Kachel – Jakubowska i Szpryngier, 2006; Tańska i Rotkiewicz, 2003b). Zanieczyszczenia 

ogółem występujące w rzepaku dzielą się na użyteczne, które obniżają jakość surowca oraz 

nieużyteczne, które są niedopuszczalne przy przerobie rzepaku na olej. Uszkodzenia 

powierzchni nasion rzepaku występujące w czasie zbioru kombajnowego lub procesów 

obróbki nasion powodują zwiększenie ryzyka przemian chemicznych i mikrobiologicznych  

w tym zainfekowania przez mikroorganizmy, co powoduje rozwój chorób oraz obniża 

wydajność ekstrakcji oleju (Kachel – Jakubowska i Szpryngier, 2006; Tys i in. 2000). 

Zawartość wody w nasionach rzepaku poddawanych procesowi zbioru kombajnowego 

ma istotny wpływ na ich, jakość, w tym stopień uszkodzeń mechanicznych, ale także wpływa 

na możliwość przechowywania nasion w silosach przemysłowych. Zbyt szybki zbiór rzepaku 

powoduje obniżoną wartość energii kiełkowania, nasiona charakteryzują się wysoką 

zawartością wolnych kwasów tłuszczowych i chlorofilu, co negatywnie wpływa na ekstrakcję 

oleju, natomiast opóźniony zbiór powoduje rozbicie łuszczyn rzepakowych, utratę nasion  

i zwiększenie uszkodzeń mechanicznych w czasie omłotu (Ma i in., 2012). Im niższa 

wilgotność nasion, tym większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych w procesach 

technologicznych, ponieważ nasiona są kruche i twarde, co sprzyja powstawaniu uszkodzeń  

i połówkowaniu nasion. Nasiona rzepaku o wilgotności poniżej 6 - 7% posiadają najniższy 
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stopień wytrzymałości na uszkodzenia. Zwiększenie zawartości wody powoduje zmniejszenie 

obciążeń różnych sił działających na nasiona, ale tylko do pewnego stopnia (Tys i in., 2006; 

Kachel – Jakubowska i Szpryngier, 2006). Przechowywanie nasion o wysokiej zawartości 

wody powoduje powstawanie samozagrzewania i zbryleń rzepaku oraz generuje dodatkowe 

koszty związane z jego suszeniem (Tys i Jankowski, 2002). Duży wpływ na zwiększenie 

wilgotności nasion rzepaku, nawet do 2%, posiada wysoki udział zielonych zanieczyszczeń 

(niedojrzałe nasiona, nasiona chwastów czy części słomy) (Kroll i Kaszkowiak, 2013). 

Rzepak powinien być dostarczony do magazynów czysty oraz suchy i przechowywany  

w odpowiednich warunkach wilgotności względnej powietrza i temperatury, ponieważ 

zwiększenie wilgotności nasion umieszczonych w silosach i przetrzymywanych przez dłuższy 

czas wpływa na zwiększenie ryzyka rozwoju pleśni (Wroniak i Chlebowska-Śmigiel, 2013).  

Olej rzepakowy jest jednym z najzdrowszych produktów z gamy olejów jadalnych, 

ponieważ w swoim składzie zawiera bioaktywne związki m.in. sterole i tokoferole, posiada 

pozytywny stosunek NNKT z grupy n-6 (kwas linolowy) do n-3 (kwas linolenowy) (2:1) oraz 

niski udział kwasów tłuszczowych nasyconych (6-7%) (Wroniak i Chlebowska-Śmigiel, 

2013). Wśród kwasów tłuszczowych występujących w nasionach rzepaku można wyróżnić 

niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które obniżają poziomu cholesterolu we krwi, 

odgrywają pozytywną rolę w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych m.in. miażdżycy, 

chorób układu krążenia czy udaru mózgu. Przyczyniają się do prawidłowego rozwoju mózgu 

oraz siatkówki oka. Są niezwykle ważne w diecie podczas ciąży i w karmieniu małych dzieci. 

Olej rzepakowy znajduje zastosowanie do sałatek, surówek czy zup oraz w produkcji 

domowych kosmetyków (Gugała i in., 2014). 

Odpady powstające na każdym etapie produkcji począwszy od zbioru kombajnowego 

rzepaku po proces tłoczenia oleju mogą zostać zagospodarowane w różnych gałęziach 

gospodarki. Słoma rzepakowa może służyć, jako nawóz w produkcji rolnej, przy produkcji 

pieczarek lub służyć, jako surowiec energetyczny (przy zachowaniu odpowiedniej 

wilgotności). Makuchy oraz śruta poekstrakcyjna zawiera w swoim składzie dużą ilość białka, 

które może zostać wykorzystywane, jako komponent pasz roślinnych, organiczny nawóz lub 

przeznaczone na cele energetyczne. Innym zastosowaniem nasion rzepaku i pozostałości 

poprodukcyjnych jest przemysł chemiczny i paliwowy (Kesenheimer i in., 2019; Debryshire  

i Denton-Giles, 201; Kachel – Jakubowska i in., 2011).  

Celem pracy była ocena parametrów jakościowych nasion rzepaku dostarczonych do 

Spółdzielni Rolników SAN w Głuchowie w latach 2015 – 2019 z terenu województwa 

podkarpackiego. 
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2. Materiał i metody 

Badanym materiałem były nasiona rzepaku dostarczonego do laboratorium Spółdzielni 

Rolników SAN w Głuchowie z terenu województwa podkarpackiego, a w szczególności  

z powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego i przemyskiego. Badany surowiec 

pochodził od rolników zrzeszonych w grupie producenckiej SAN oraz dostarczany przez 

rolników z wolnego skupu w latach 2015 – 2019 (miesiące: lipiec - sierpień). Nasiona 

rzepaku po pobraniu próby (wg PN-EN ISO 21294:2017-10) i wstępnej ocenie 

organoleptycznej, poddano ocenie zawartości wody (PN-EN ISO 665:2004) na 

wilgotnościomierzu elektrycznym GAC 2500 – INTL firmy DICKEY-john. Oznaczono 

zawartość oleju metodą spektrometryczną na analizatorze ziarnowym Omega – 

OmegAnalyzerGrain, zawartość zanieczyszczeń ogółem określono przy pomocy urządzenia 

do oznaczania masy doczyszczonego ziarna firmy Sadkiewicz typ SŻD według PN-EN ISO 

658:2004 oraz zbadano gęstość nasion w stanie usypowym na gęstościomierzu ręcznym. 

Pozostałe analizy przeprowadzano na podstawie norm zakładowych. 

Wszystkie opisane analizy przeprowadzono w dwóch równoległych powtórzeniach. 

Wyniki opracowano przy pomocy programu statystycznego Statistica 13.3. Przy interpretacji 

wyników zastosowano współczynniki korelacji liniowej Pearsona czy poziomie istotności α = 

0,05 do określenia zależności pomiędzy wybranymi cechami jakościowymi rzepaku. Do 

analizy wyników wykorzystano także tabele wielodzielcze, które pozwalają określić 

liczebność poszczególnych kategorii zmiennych i na ich podstawie określić relacje 

zachodzące pomiędzy nimi. 

3. Wyniki i dyskusja 

W latach 2015 – 2019 do laboratorium Spółdzielni Rolników SAN w Głuchowie 

dostarczono prawie 19 tys. ton nasion rzepaku i wykonano 2106 analiz.  

Średnia zawartość zanieczyszczeń ogółem w analizowanych latach badań kształtowała 

się na podobnym poziomie i wynosiła odpowiednio: w roku 2015 – 3,58±1,36%, w roku 2016 

– 3,93±1,85%, w roku 2017 – 3,65±0,98%, w roku 2018 – 3,84±1,48% i w 2019 – 

3,66±1,31% (Tabela 1.). Główną frakcją składającą się na sumę zanieczyszczeń były 

zanieczyszczenia nieużyteczne (głównie części łuszczyn, części chwastów wraz z nasionami, 

nasiona spleśniałe czy mineralne np. piasek). Zanieczyszczenie rzepaku frakcją ziaren innych 

zbóż (głównie pszenicy) było największe w roku 2017 i wyniosło 0,97±0,11%. W roku 2016 

oraz 2018 i 2019 ponad 1% udziału zanieczyszczeń ogółem stanowiły nasiona uszkodzone 

(nasiona porośnięte i połówki nasion). Analizując udział zanieczyszczeń w rzepaku 

dostarczonym do SR SAN w latach 2015 - 2019 można stwierdzić, że ponad 50% dostaw 
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roku 2015 i 2019 oraz ponad 60% w roku 2016 charakteryzowało się udziałem 

zanieczyszczeń ogółem wynoszących do 3%. W roku 2017 i 2018 ponad 30% dostaw rzepaku 

cechowało się zawartością zanieczyszczeń ogółem na poziomie 3,1 – 4,0%, natomiast udział 

zanieczyszczeń kształtujących się na poziomie 4,1 – 7,0% dotyczyło około 20% dostaw w 

każdym analizowanym roku. W okresie badań dostarczono do Spółdzielni Rolników SAN 

kilkadziesiąt dostaw rzepaku bardzo silnie zanieczyszczonych (przedział 7,1 – 12%, Rys. 1). 

Tab. 1. Średnie parametry technologiczne nasion rzepaku dostarczonego do SR SAN w latach 2015 – 2019 

(opracowanie własne) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość wykonanych 

analiz 

310 302 518 508 462 

Masa dostarczonego 

rzepaku [tys. t] 

2,709 3,371 5,250 4,141 3,529 

Wilgotność nasion [%] 8,42±1,45 8,40±1,26 9,51±1,06 8,40±1,70 8,95±1,60 

Zanieczyszczenia 

ogółem [%] 

w tym: 

nasiona uszkodzone[%] 

 

 

nasiona innych roślin 

[%] 

 

 

zan. nieużyteczne [%] 

3,58±1,36 

 

0,62±0,12 

 

 

0,43±0,08 

 

 

2,53±0,26 

 

3,93±1,85 

 

1,02±038 

 

 

0,08±0,02 

 

 

2,83±0,41 

 

3,65±0,98 

 

0,42±0,21 

 

 

0,97±0,11 

 

 

2,26±0,24 

3,84±1,48 

 

1,16±0,27 

 

 

0,45±0,15 

 

 

2,23±0,58 

3,66±1,31 

 

1,03±0,45 

 

 

0,61±0,31 

 

 

2,02±0,46 

Zawartość oleju [%] 42,87±0,79 44,06±0,72 44,20±0,55 44,10±1,91 41,15±1,71 

Gęstość nasion w stanie 

usypowym [kg
.
hl

-1
] 

63,32±2,42 64,26±1,45 64,67±2,98 63,41±2,04 65,20±1,52 

 

  

Rys. 1. Procentowy udział rolników dostarczających rzepak do SR SAN w latach 2015 - 2019 według 

ustalonych zakresów zawartości zanieczyszczeń ogółem (opracowanie własne) 

 

W badaniach innych Autorów uzyskano partie rzepaku o podobnej zawartości 

zanieczyszczeń: 0,9 – 12,8% (Wroniak i Chlebowska-Śmigiel, 2013), natomiast ilość 
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zanieczyszczeń ogółem w przedziale od 6,48% do nawet 19,64% (w zależności od wielkości 

frakcji nasion rzepaku) odnotował zespół badawczy pod kierunkiem Rotkiewicz (2002). Duży 

udział zanieczyszczeń, głównie nieużytecznych, uszkodzenia nasion oraz zbyt szybki jego 

zbiór (niedojrzałe nasiona) powoduje utrudnienia związane z przechowywaniem surowca. 

Zanieczyszczenia wpływają negatywnie, na jakość technologiczną nasion rzepaku 

objawiającą się zmniejszeniem zawartości tłuszczu w nasionach, trudnościami z ekstrakcją 

czy obniżonymi parametrami sensorycznymi i fizyko-chemicznymi uzyskanych olejów 

(Wroniak i Chlebowska-Śmigiel, 2013). Uszkodzone nasiona rzepaku bardzo szybko podlega 

procesom enzymatycznym (Rotkiewicz i in., 2002). Usuwanie zanieczyszczeń, głównie 

nieużytecznych, następuje przy pomocy wialni i czyszczalni złożonych. Proces jest 

przeprowadzany przed umieszczeniem surowca w silosach przeznaczonych do długotrwałego 

przechowywania nasion. W zależności od rodzaju czynników zanieczyszczających rzepak, 

proces czyszczenia może nie być efektywny głównie poprzez bardzo podobne wymiary 

nasion chwastów – przykładem jest przytulia czepna, która po ekstrakcji oleju przedostaje się 

do śruty poekstrakcyjnej, którą karmione są zwierzęta, wpływając negatywnie na nabłonek 

przewodu pokarmowego (Tańska i Rotkiewicz, 2003b). Zanieczyszczenia rzepakowe po 

odpowiedniej obróbce mogą służyć jako materiał opałowy przeznaczony do celów 

energetycznych (Kachel-Jakubowska i in. 2011).  
 

 

 

Rys. 2. Procentowy udział rolników dostarczających rzepak do SR SAN w latach 2015 - 2019 według 

ustalonych zakresów wilgotności nasion (opracowanie własne) 

 

Średnia wilgotność nasion rzepaku dostarczonego do Spółdzielni Rolników SAN  

w roku 2017 kształtowała się na poziomie 9,51±1,06% i była wyższa od normy wynoszącej 

9% (PN-EN ISO 665:2004). W pozostałych analizowanych latach wilgotność nasion była 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0-6 6,1-9 9,1-14 

U
d

zi
a

ł 
d

o
st

a
w

 r
z
ep

a
k

u
 [

%
] 

Ustalone zakresy wilgotności nasion rzepaku [%] 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 



11 

 

niższa i wyniosła odpowiednio w roku 2015 – 8,42±1,45%, 2016 – 8,40±1,26%, 2018 – 

8,40±1,70% i w 2019 – 8,95±1,6% (Tab. 1.). W każdym z analizowanych lat najwięcej 

dostaw rzepaku (od ponad 60% do prawie 80% w roku 2016) charakteryzowało się 

zawartością wody na poziomie 6,1 – 9%. W roku 2017 i 2019 ponad 30% dostaw rzepaku 

posiadało wilgotność nasion w przedziale 9,1 – 14%, a w roku 2016 10% dostaw rzepaku 

cechowało się zawartością wody poniżej 6% (Rys.2). W badaniach Wroniak i Chlebowskiej-

Śmigiel (2013) uzyskano wilgotność rzepaku na poziomie 4,8 – 7,1%,  Tys i in. (2006) 

uzyskali wilgotność nasion w zakresie 3 - 13%, natomiast Rotkiewicz i in. (2002) odnotowali 

w nasionach rzepaku zawartość wody w przedziale 6,17 – 7,45% w zależności od wielkości 

frakcji. Nasiona najdrobniejsze (frakcja <1,6 mm) są bardziej higroskopijne (szybciej 

pochłaniają wodę) oraz występuje w nich zwiększona zawartość zanieczyszczeń m.in. części 

zielone chwastów, które powodują zwiększenie wilgotności nasion rzepaku. Rzepak o niskiej 

wilgotności może wykazywać trudności z optymalnym tłoczeniem oleju, ale także 

powodować makrouszkodzenia, co objawia się w czasie zbioru kombajnowego 

połówkowaniem nasion. Długotrwałe przechowywanie nasion rzepaku o zwiększonej 

wilgotności może powodować zwiększenie temperatury przechowywanych nasion, co 

prowadzi do samozagrzewania się nasion i ich zbrylania. Im wyższa zawartość wody  

w rzepaku, tym następuje zwiększenie działania enzymów powodujących hydrolizę i rozkład 

lipidów występujących w nasionach. Powoduje to jełczenie oleju i niską wartość 

technologiczną. Długotrwałe przechowywanie nasion o wilgotności normatywnej powoduje 

nieznacznie jego obniżenie w stosunku do początkowej zawartości wody (Tańska  

i Rotkiewicz, 2003b). Nasiona rzepaku o niskiej aktywności wody (5-7%) są najbardziej 

odporne na obciążenia mechaniczne, a usunięcie możliwe jak największej zawartości 

zanieczyszczeń umożliwia długotrwałe przechowywanie nasion bez niekorzystnych zmian 

sensorycznych i jakościowych zarówno w nasionach rzepaku jak i w wytłoczonym oleju 

(Tańska i Rotkiewicz, 2003a). 

W analizowanych latach badań największy udział dostaw rzepaku (od 50% w roku 2015 do 

ponad 80% roku 2016) charakteryzował się gęstością nasion mieszczącą się w zakresie 63,1 – 

66,0 kg
.
hl

-1
 (Rys.3.). W roku 2015 i 2018 ponad 30% dostaw cechowało się gęstością nasion 

rzepaku na poziomie 58,0 – 63,0 kg
.
hl

-1
, natomiast w 2019 roku prawie 30% dostaw 

charakteryzowało się gęstością nasion w przedziale 66,1 – 70,0 kg
.
hl

-1
 (Rys.3.). 

Zróżnicowanie wyników parametru gęstości nasion w stanie zsypnym związane jest nie tylko 

z ich wilgotnością i udziałem zanieczyszczeń, ale głównie związane jest z wyborem 

uprawianej odmiany oraz przebiegiem warunków glebowo - klimatycznych w okresie 
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wegetacji rzepaku. Prace hodowlane nowych odmian rzepaku prowadzą do uzyskania 

zarówno wyższych plonów z jednostki powierzchni i jednocześnie wysokiej jakości 

technologicznej surowca. 

 

Rys. 3. Procentowy udział rolników dostarczających rzepak do SR SAN w latach 2015 - 2019 według 

ustalonych zakresów gęstości nasion w stanie zsypnym (opracowanie własne) 

 

 

Rys. 4. Procentowy udział rolników dostarczających rzepak do SR SAN w latach 2015 - 2019 według 

ustalonych zakresów zawartości oleju (opracowanie własne) 

  

Analizując zawartość oleju w nasionach rzepaku w poszczególnych latach można 

stwierdzić, że największe zróżnicowanie w zawartości oleju w rzepaku odnotowano  

w dostawach w roku 2019 - ponad 55% dostaw surowca cechowało się zawartością tłuszczu 

w nasionach w zakresie 40 – 42% s.m. (Rys. 4). W pozostałych analizowanych latach 

największy udział dostaw rzepaku charakteryzował się średnią zawartością oleju na poziomie 
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42,1 – 45% s.m. (Rys.4). W roku 2019 prawie 20% dostaw rzepaku cechowało się 

zawartością tłuszczu w nasionach poniżej 40% s.m. W badaniach Wroniak i Chlebowskiej – 

Śmigiel (2013) uzyskano średnią zawartość zaolejenia nasion rzepaku na poziomie 36,5 – 

46,7% s.m. Średnią zawartość oleju w rzepaku kształtującą się na poziomie 40,0 - 40,9% 

odnotowali w roku 2002 Tys i Jankowski, natomiast Tańska i Rotkiewicz (2003b) uzyskały 

rzepak o zaolejeniu na poziomie od 35,72 do 43,42% s.m. w zależności od wielkości nasion. 

Zawartość oleju w rzepaku zależy od wielkości nasion (najdrobniejsze posiadają mniejszą 

zawartość tłuszczu), ponieważ zawierają stosunkowo większy udział okrywy nasiennej  

w niewielkim stopniu zawierającą tłuszcz (poniżej 15%) (Rotkiewicz i in., 2002) oraz 

charakteryzują się niewielką wielkością zarodka, który charakteryzuje się wysoką zawartością 

tłuszczu (około 50%). Ilość tłuszczu w nasionach rzepaku związana jest z przebiegiem 

warunków glebowo – klimatycznych w okresie wegetacji, czynnikami agrotechnicznymi oraz 

zastosowaniem nawozów azotowych. Niedobory wody, zwłaszcza w okresie dojrzewania 

powodują zwiększenie udziału białka w nasionach rzepaku, co ujemnie wpływa na zawartość 

oleju. Odpowiednia dawka nawozów azotowych w połączniu z rozkładem sumy opadów  

w okresie wegetacji wpływa pozytywnie na udział oleju w rzepaku. Duże znaczenie mające 

wpływ na zawartość kwasów tłuszczowych NNKT o działaniu prozdrowotnym na organizm 

człowieka w rzepaku posiada odpowiednia podaż siarki (Brunel-Muguet i in., 2015; Tańska  

i Rotkiewicz, 2003a). 

W analizowanych latach najwięcej rolników dostarczyło rzepak w przedziale wagowym 

do 5 ton. Surowiec ten miał gorsze średnie parametry jakościowe w porównaniu z dostawami 

nasion o masie netto powyżej 10 ton (Tab. 2.). Odnotowano różnice dla parametru 

zanieczyszczenia ogółem w latach – 2015, 2016 i 2018 przy dostawach rzepaku powyżej 20 

ton. Zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku w każdym przedziale wagowym dostaw był 

wyrównany i kształtował się na podobnym poziomie. Niewielkie różnice wynikały  

z charakterystyki przebiegu warunków klimatycznych w okresie wegetacji w poszczególnych 

latach oraz samej gleby. 

Obliczone współczynniki korelacji liniowej Pearsona (Tab. 3.) wskazują na umiarkowaną, 

dodatnią korelację pomiędzy wilgotnością nasion rzepaku i gęstością nasion w stanie 

zsypnym, co wskazuje, że im niższa zawartość wody, tym większa masa hektolitra nasion 

rzepaku (gęstość nasion). Pozostałe badane cechy jakościowe ziarna rzepaku są skorelowane 

w sposób słaby i nikły, a korelacje nie były istotne statystycznie 
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Tab. 2. Wpływ wielkości dostawy rzepaku [t] dostarczonego do SR SAN na wybrane średnie parametry 

jakościowe w latach 2015 – 2019 (opracowanie własne) 

 

Lata 

Ustalony 

przedział 

wagowy 

dostarczanego 

rzepaku 

 

[t] 

 

Ilość 

dostawców 

 

 

 

[szt.] 

Średnie wartości wybranych parametrów jakościowych nasion 

rzepaku 

 

wilgotność 

 

 

[%] 

 

zanieczyszczenia 

ogółem 

 

 

[%] 

 

tłuszcz 

 

 

[%s.m.] 

2015 0,5-5 

5,01-10 

10,01-20 

>20 

136 

68 

63 

43 

8,53 ±1,64 

8,60 ±1,24 

8,37 ±1,37 

7,93 ±1,19 

3,87 ± 1,57 

3,40 ±1,28 

3,10 ±0,80 

3,72 ±1,22 

42,98 ±0,89 

42,98 ±0,80 

42,80 ±0,67 

42,52 ±0,51 

2016 0,5-5 

5,01-10 

10,01-20 

>20 

94 

70 

77 

61 

8,83 ±1,46 

8,42 ±1,41 

8,00 ±0,87 

8,27 ±0,98 

4,78 ± 2,13 

3,67 ±1,80 

3,31 ±0,94 

3,76 ±1,89 

43,87 ±0,86 

44,18 ±0,62 

44,07 ±0,72 

44,18 ±0,58 

2017 0,5-5 

5,01-10 

10,01-20 

>20 

253 

108 

84 

73 

9,69 ±1,17 

9,49 ±1,14 

9,31 ±0,79 

9,19 ±0,56 

3,75 ±1,02 

3,68 ±1,17 

3,43 ±0,59 

3,49 ±0,78 

44,23 ±0,50 

44,21 ±0,64 

44,19 ±0,63 

44,05 ±0,47 

2018 0,5-5 

5,01-10 

10,01-20 

>20 

241 

142 

87 

38 

8,83 ±1,85 

8,04 ±1,41 

8,12 ±1,63 

7,71 ±1,23 

3,89 ±1,67 

3,69 ±1,34 

3,73 ±1,20 

4,30 ±1,24 

43,94 ±2,71 

44,20 ±0,61 

44,24 ±0,49 

44,37 ±0,26 

2019 0,5-5 

5,01-10 

10,01-20 

>20 

221 

104 

107 

30 

9,55 ±1,77 

8,43 ±1,21 

8,39 ±1,26 

8,42 ±1,00 

4,01 ± 1,61 

3,41 ±0,94 

3,35 ±0,83 

3,10 ±0,55 

41,49 ±1,91 

41,27 ±1,64 

40,55 ±1,32 

40,44 ±0,62 

 

Tab. 3. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami jakościowymi nasion rzepaku (średnie z lat 2015 – 

2019) przy poziomie istotności p<0,05 (opracowanie własne) 

 Wilgotność nasion Zanieczyszczenia ogółem Zawartość oleju 

Zanieczyszczenia 

ogółem 
-0,476535   

Zawartość oleju -0,058869 0,505345  
Gęstość nasion w 

stanie zsypnym 
0,684332 -0,105890 -0,451359 

 

4. Wnioski 

1. W analizowanych latach badań nasiona rzepaku dostarczone do Spółdzielni Rolników 

SAN cechowały się niewielkim zróżnicowaniem parametrów jakościowych, głównie 

dotyczących zanieczyszczeń ogółem. 

2. W roku 2019 dla części dostaw rzepaku odnotowano zawartość oleju poniżej normy 

wynoszącej 40% s.m..  

3. Nasiona rzepaku dostarczane przez rolników do Spółdzielni Rolników SAN w dużych 

partiach (powyżej 10 ton) charakteryzowały się wyższymi parametrami jakościowymi.  
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Streszczenie 

W roku 2019 na funkcjonujących jeszcze rolniczo terenach Wrocławia przeprowadzono badania, których celem 

było zidentyfikowanie typów zadrzewień występujących na tym obszarze oraz ustalenie różnorodności 

gatunkowej i ekologicznej ich flory. Opisano 84 obiekty; najwięcej było zadrzewień liniowych związanych  

z drobnymi ciekami i rowami; rzadziej występują zadrzewienia powierzchniowe o różnej genezie. Łącznie 

stwierdzono 432 gatunki roślin. Wśród wielu pospolitych i typowych dla krajobrazu rolniczego gatunków 

stwierdzono też stanowiska roślin rzadkich w regionie (10 zagrożonych i 3 chronionych), których występowanie 

krótko opisano. Największym rarytasem florystycznym jest Carex bueckii, gatunek do niedawna uważany za 

wymarły na Dolnym Śląsku. Inne gatunki warte wskazania to: Epipactis helleborine, Salvinia natans, 

Centaurium erythraea, Euphorbia lucida, Lathyrus latifolius, czy Consolida regalis. Przeprowadzone badania 

pokazały, że na terenie rolniczych peryferii Wrocławia zadrzewienia śródpolne pełnią ważną funkcję  

w zachowaniu różnorodności biologicznej i powinny być objęte jakąś formą ochrony oraz monitoringiem. 

 

Słowa kluczowe: bioróżnorodność terenów rolniczych, flora Wrocławia, Dolny Śląsk 

 

Mid-field tree-stands on the agricultural peripheries of Wrocław as 

enclaves of endangered and rare plant species in the region 

 

Summary 

In 2019, research was carried out in the agricultural areas of Wrocław that were still functioning, the purpose of 

which was to identify the types of tree stands in this area and to determine the species and ecological diversity of 

their flora. 84 objects were described; the most were linear tree stands associated with small streams and ditches; 

surface trees with different genesis are less common. In total, 432 plant species were found. Among many 

common and typical for the agricultural landscape species, there were also found rare plants in the region  

(10 endangered and 3 protected), the occurrence of which was briefly described. Carex bueckii, the species until 

recently considered extinct in Lower Silesia, is the floristic rarity. Other species worth mentioning are: Epipactis 

helleborine, Salvinia natans, Centaurium erythraea, Euphorbia lucida, Lathyrus latifolius and Consolida 

regalis. The conducted research showed that in the agricultural periphery of Wrocław, mid-field tree stands play 

an important role in maintaining biodiversity and should be covered by some form of protection and monitoring. 

 

Key words: biodiversity of rural lands, flora of Wrocław, Lower Silesia 

 

1.Wstęp 

We współczesnych koncepcjach planistycznych tereny rolnicze pełnią wiele funkcji – 

produkcja żywności jest tylko jedną z nich (Scherr i McNeely, 2008). Ograniczanie emisji 

dwutlenku węgla, zapobieganie erozji gleby, zatrzymywanie wody opadowej i utrzymywanie 

poziomu wody, a także ochrona bioróżnorodności, to tylko niektóre ze wskazywanych 

pozaprodukcyjnych funkcji tych obszarów (Le Coeur i in., 2002; Sobczyk, 2013). Wynikają 

mailto:magda.podlaska@upwr.edu.pl
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one z obecności pokrywy roślinnej, dlatego obserwuje się propagowanie nowych rozwiązań 

agrotechnicznych, takich jak uprawa międzyplonów, rezygnacja z głębokiej orki etc. 

Trwała pokrywa roślinna w krajobrazie rolniczym związana jest też z siedliskami 

marginalnymi, do których zaliczane są m.in. zadrzewienia śródpolne. Mają one zarówno 

charakter reliktowy (pozostałości dawnych naturalnych biocenoz leśnych), jak i wtórny, 

związany z celowymi nasadzeniami, lub sukcesją na porzuconych polach. W ostatnich dwóch 

dekadach przeprowadzono wiele badań wskazujących, że na terenach wiejskich zadrzewienia 

śródpolne pełnią ważne funkcje ochronne, zarówno dla środowiska abiotycznego, jak  

i różnorodności biologicznej (m.in. Marshall i Moonen 2002; Fudali i in., 2015; 

Tomaszewska i in. 2016 – i literatura tam cytowana). Przywołane prace odnoszą się  

w większości do tradycyjnych regionów rolniczych. Jak dotąd niewiele badań dotyczyło 

terenów wiejskich sąsiadujących z dużymi ośrodkami miejskimi. 

Jeszcze na początku XXI w. blisko 44% powierzchni Wrocławia (w jego granicach 

administracyjnych) miało charakter wiejski, a 36% zajmowały użytki rolne (Lewicki, 2014). 

W ciągu ostatniej dekady duża część tego areału została zabudowana. Rolnicze peryferia 

Wrocławia nie były dotąd zbadane pod kątem występowania i różnorodności flory zadrzewień 

śródpolnych, a tylko nieliczne prace dotyczyły składu gatunkowego dendroflory  

w krajobrazie pól uprawnych otaczających miasto (Orłowski i Nowak 2005; Podolska, 2013). 

Dlatego w roku 2019 podjęto badania florystyczne na funkcjonujących jeszcze rolniczo 

terenach Wrocławia. Ich celem było: 1) zidentyfikowanie typów zadrzewień występujących 

na badanym terenie, 2) określenie różnorodności gatunkowej i socjo-ekologicznej roślin oraz 

3) ustalenie, czy flora zadrzewień położonych na urbanizujących się rolniczych peryferiach 

zawiera zagrożone i rzadkie w regionie gatunki roślin, czy też uległa ona trywializacji. 

Celem artykułu jest prezentacja wyników tych badań ze szczególnym uwzględnieniem 

charakterystyki stwierdzonych botanicznych rzadkości. 

2. Teren badań, materiał i metody 

Od lat 90. XX w. we Wrocławiu widoczne jest eliminowanie terenów rolniczych 

poprzez systematyczną zabudowę peryferii, w związku, z czym znikają z krajobrazu 

zadrzewienia śródpolne. Wiele zachowanych do tej pory pól uprawnych i towarzyszących im 

zadrzewień położonych jest w terenie trudnym do zabudowy, bo w bezpośrednim sąsiedztwie 

licznych we Wrocławiu rzek. Tereny te obejmują dolinę Odry i jej głównych dopływów, oraz 

wielu mniejszych cieków i strug, które na terenach użytkowanych rolniczo wpięto w system 

rowów melioracyjnych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Struga_(hydrologia)
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Obiekty badań (zadrzewienia śródpolne) wstępnie wytypowano na podstawie zdjęć 

satelitarnych (www.1), a następnie zweryfikowano w terenie, dokonując przy tym spisu flory. 

Weryfikacja miała na celu ustalenie, czy obiekt jest zadrzewieniem położonym wśród pól 

uprawnych. Stawianym kryteriom odpowiadały 84 lokalizacje. Większość zadrzewień 

położona była w północnej i północno-zachodniej części miasta. 

Badania florystyczne przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2019 metodą 

marszrutową, zapisując wszystkie zaobserwowane gatunki, osobno w każdej z warstw 

roślinności (drzewa, krzewy, rośliny zielne, mszaki). W terenie oceniano także procent 

pokrycia przez roślinność w każdej z warstw. 

Przynależność socjo-ekologiczną gatunków określono wykorzystując dostępną 

literaturę fitosocjologiczną (Matuszkiewicz, 2008; Oberdorfer, 2001); status zagrożenia na 

Dolnym Śląsku podano za Kąckim i in. (2003), w skali kraju za Kaźmierczakową i in. 

(2016); status ochrony za Rozporządzeniem w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Rozporządzenie… 2014). Informacje o ekologii gatunków podano za Zając i Zając (2019). 

3. Wyniki 

3.1 Typy zadrzewień 

Zarejestrowano 10 różnych form zadrzewień, reprezentujących trzy główne typy:  

1) jedno lub dwurzędowe nasadzenia wzdłuż dróg, cieków lub granicy między polami,  

2) zadrzewione pasy roślinności o szerokości 5-7 m towarzyszące ciekom oraz  

3) powierzchniowe zgrupowania drzew (Tab. 1). 

Tabela 1. Charakterystyka form zadrzewień zarejestrowanych na rolniczych peryferiach Wrocławia 

Typ i forma zadrzewienia Liczba 

RZĘDOWE 34 

wzdłuż polnych dróg (bez rowu) 1 

wzdłuż rowu na poboczu drogi 8 

wzdłuż granicy pól (bez dróg i rowów) 3 

wzdłuż cieków i rowów w polu 22 

PASOWE 16 

POWIERZCHNIOWE 34 

zagłębienie terenu wśród pól 21 

uprawa leśna wśród pól 4 

zadrzewienie na siedlisku ruderalnym 3 

ze zbiornikiem wodnym 3 

z zachowanym fragmentem cieku 3 
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3.2 Florystyczna charakterystyka zadrzewień 

Łącznie stwierdzono obecność 432 gatunków: 406 to rośliny nasienne (1 przedstawiciel 

nagozalążkowych), 6 to paprotniki (3 skrzypy; 3 paprocie) oraz 20 to mszak (2 wątrobowce  

i 18 mchów). 

Odnotowano 41 gatunków drzew; 36 występowało w typie obiektów 

powierzchniowych, 29 – pasowych i 34 – rzędowych. Największą ogólną frekwencją 

względną odznaczał się Quercus robur (76,2% zbadanych zadrzewień) oraz Fraxinus 

excelsior (47,6%) i Padus avium (46,4%). 11 gatunków wystąpiło w nie więcej niż  

5 obiektach. Były wśród nich rzadkie introdukowane gatunki: Quercus palustris i Fraxinus 

latifolia. 

Zdecydowana większość zadrzewień powierzchniowych (74%) charakteryzowała się 

ubóstwem gatunkowym warstwy drzew, od 1 do 3 gatunków, i tylko nieliczne miały bogatszy 

drzewostan (5-8). Zadrzewienia pasowe składały się zazwyczaj z 2-4 gatunków, a rzędowe  

z 1-2. Zwarcie drzew było zróżnicowane, od 10 do 100%, najczęściej w przedziale 40-90%, 

przy czym w rzędowych rzadko przekraczało 60%. 

Warstwę krzewów tworzyły 33 gatunki. Niemal stałym elementem zadrzewień, 

niezależnie od ich typu, były Crataegus monogyna (89%) i Sambucus nigra (82%).  

W połowie obiektów odnotowano Padus serotina. 16 gatunków wystąpiło w nie więcej niż  

5 lokalizacjach; część z nich to gatunki introdukowane, np. Aronia melanocarpa, Ligustrum 

vulgare, Rhus typhina, Cydonia oblonga, Sorbaria sorbifolia, Symphoricarpos albus. Zwarcie 

warstwy krzewów było silnie zróżnicowane, od 5-100%, niezależnie od typu zadrzewienia. 

W warstwie zielnej odnotowano łącznie 338 gatunków, przy czym żaden z nich nie był 

obecny we wszystkich zbadanych zadrzewieniach, a 60% pojawiło się w nie więcej niż pięciu 

obiektach. W ponad połowie zaobserwowano m.in. Urtica dioica, Solidago gigantea, Geum 

urbanum, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Humulus lupulus, Impatiens parviflora, 

Elymus repens, Calamagrostis epigejos i Galium aparine. Pokrycie warstwy zielnej  

w zadrzewieniach wyraźnie zależało od ich typu: najwyższe było w rzędowych (60-90%),  

a niskie w wielu powierzchniowych (5-20%). Porównanie flory zielnej wyróżnionych typów 

zadrzewień pokazało, że 86 (25%) gatunków odnotowano wyłącznie w jednym z typów: po 

28 w powierzchniowych i pasowych, 24 w rzędowych. 

Obecność warstwy mszystej zarejestrowano tylko w 21 obiektach, 13 z nich to 

zadrzewienia powierzchniowe. Najczęstszym gatunkiem był Brachythecium rutabulum. 

Flora badanych zadrzewień okazała się różnorodna pod względem przynależności 

fitosocjologicznej (20 klas roślinności) oraz socjo-ekologicznym (9 grup) (Ryc. 1). 
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Ryc. 1. Liczba gatunków reprezentujących poszczególne grupy socjo-ekologiczne 

 

Wśród wielu pospolitych i typowych dla krajobrazu rolniczego gatunków stwierdzono 

stanowiska 13 roślin rzadkich w regionie, które poniżej krótko opisano. 

 Gatunki o wysokim statusie zagrożenia 

Turzyca Buecka Carex bueckii Wimm. – podawana do tej pory, jako wymarła na Dolnym 

Śląsku (kategoria RE – wymarły w regionie). W skali całego kraju kategoria zagrożenia tego 

gatunku jest niższa (kategoria NT – bliski zagrożenia). Typowa dla dolin rzecznych, brzegów 

wód, mokradeł, obrzeży lasów łęgowych. Preferuje siedliska żyzne. W ostatnich dekadach 

coraz częściej spotykana, również na Dolnym Śląsku. Stwierdzona w obrębie 3 zadrzewień  

(2 powierzchniowe i 1 pasowe). 

Groszek szerokolistny Lathyrus latifolius L. – krytycznie zagrożony w skali kraju (kategoria 

CR), występujący na siedliskach naturalnych jedynie w Niecce Nidziańskiej, w pozostałych 

częściach kraju uprawiany i dziczejący. Na siedliskach wtórnych występuje w obrębie 

ciepłych okrajków ziołoroślowych. Stwierdzony w 2 obiektach rzędowych. 

Kropidło piszczałkowate Oenanthe fistulosa L. – wymierające na Dolnym Śląsku (kategoria 

EN), w skali kraju – narażony (kategoria VU). Spotykane jest w zbiorowiskach 

wielkoturzycowych, przy brzegach wód (naturalnych i pochodzenia antropogenicznego), na 

mokradłach oraz na okresowo zalewanych, żyznych i ciepłych siedliskach. Stwierdzone  

w 1 zadrzewieniu powierzchniowym z oczkiem wodnym. 
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Stokłosa polna Bromus arvensis L. – narażona w skali kraju (kategoria VU). Chwast polny 

spotykany w zbiorowiskach ruderalnych i zasiewach zbóż ozimych, na siedliskach żyznych  

i umiarkowanie suchych. Stwierdzona w 3 obiektach rzędowych. 

Stokłosa gałęzista Bromus ramosus Huds. – narażona zarówno w skali Dolnego Śląska, jak  

i całego kraju (kategoria VU). Spotykana w lasach liściastych i mieszanych, o bogatym runie 

zielnym, wzdłuż duktów i dróg leśnych, na żyznych, półcienistych stanowiskach. Stwierdzona 

w 1 obiekcie powierzchniowym. 

Salwinia pływająca Salvinia natans (L.) All. – narażona w skali Dolnego Śląska (kategoria 

VU), podlegający ochronie ścisłej. Jest składnikiem zbiorowisk pleustonowych, wnika 

również w szuwar. Spotykana w osłoniętych od wiatru, żyznych i ciepłych starorzeczach. 

Gatunek w ostatnich latach zwiększa zasięg i częstość występowania na terenie kraju, także 

na Dolnym Śląsku. Stwierdzona w 1 zadrzewieniu powierzchniowym z oczkiem wodnym. 

 Gatunki o niższym ryzyku wymarcia 

Koniopłoch łąkowy Silaum silaus (L.) Schniz & Thell. – bliski zagrożenia w skali kraju 

(kategoria NT). Spotykany na mokrych łąkach, na siedliskach ciepłych i żyznych. 

Stwierdzony w 6 obiektach pasowych. 

Czartawa pośrednia Circaea intermedia Ehrh. – słabo zagrożona na Dolnym Śląsku 

(kategoria LC). Spotykana w wilgotnych lasach liściastych, na siedliskach żyznych, 

zacienionych lub półcienistych. Stwierdzona w 2 zadrzewieniach (1 powierzchniowe;  

1 pasowe). 

Ostróżeczka polna Consolida regalis S.F. Gray – chwast polny, oceniany, jako gatunek słabo 

zagrożony w skali Dolnego Śląska (kategoria LC). Spotykana na polach i ugorach, rzadziej na 

siedliskach ruderalnych, w miejscach ciepłych i żyznych. Stwierdzona w 2 obiektach  

(1 pasowe; 1 rzędowe). 

Wilczomlecz błyszczący Euphorbia lucida Waldst. et Kit. – słabo zagrożony w skali Dolnego 

Śląska (kategoria LC), w skali kraju bliski zagrożenia (kategoria NT). Spotykany na 

siedliskach żyznych, głównie w dolinach rzecznych, m.in. w okrajkach łozowisk i lasów 

łęgowych, na brzegach wód oraz wilgotnych łąkach. Stwierdzony w 3 obiektach  

(2 powierzchniowe; 1 pasowe). 

Komosa solniskowa Chenopodium botryodes (L.) Aellen – gatunek o nieznanym stopniu 

zagrożenia w skali kraju ze względu na brak danych (kategoria DD). Podawany z terenów 

zasolonych w okolicach Łęczycy, a także z wilgotnych i żyznych siedlisk ruderalnych. 

Stwierdzony w 1 zadrzewieniu powierzchniowym. 
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 Gatunki chronione 

Centuria pospolita Centaurium erythraea Rafn – objęta ochroną częściową. Występuje na 

ciepłych, nasłonecznionych zrębach, obrzeżach lasów, polanach i murawach, również na 

łąkach, pastwiskach i ugorach. Stwierdzona w 2 obiektach powierzchniowych. 

Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (L.) Crantz – gatunek storczyka objęty 

ochroną częściową. Występuje w lasach liściastych (dąbrowach, buczynach) i mieszanych,  

o bogatym runie zielnym, także w zaroślach i okrajkach. Stwierdzony w 2 obiektach 

pasowych. 

5. Dyskusja i wnioski 

Przeprowadzone badania wykazały, że ponad połowa omawianych obiektów to 

zadrzewienia związane z ciekami i rowami. Tymczasem na terenie rolniczych gmin 

ościennych zadrzewienia pasowe wzdłuż rowów mają podobny udział jak zadrzewienia 

grupowe oraz związane ze szlakami komunikacyjnymi (Orłowski i Nowak, 2005). Dane  

z innych regionów kraju pokazują dużą zmienność w tym zakresie, np. na Pojezierzu 

Mrągowskim najczęściej spotykaną formą zadrzewień są śródpolne wąwozy (Fenyk i in., 

2010). Z Żuław Wiślanych (Afranowicz-Cieślak, 2011) opisano podobne relacje jak z gmin 

przylegających do Wrocławia. Z kolei Gamrat i Kochanowska (1999) stwierdziły w gminie 

Dobra Szczecińska dominujący udział zadrzewień przydrożnych i niemal brak drzew wzdłuż 

rowów. Na Pomorzu Szczecińskim, jako częste opisano układy kompleksowe, łączące  

w sobie różne formy użytków ekologicznych (Kochanowska i Gamrat, 2003). 

Niezależnie od dominującej formy zadrzewień, we wszystkich przytoczonych 

badaniach stwierdzano sumarycznie bogatą i różnorodną ekologicznie florę oraz obecność 

gatunków roślin zagrożonych i chronionych, a także regionalnie rzadkich. Podobne 

doniesienia o kluczowym znaczeniu śródpolnych zagajników dla występowania niektórych 

gatunków lokalnie lub w skali kraju rzadkich przedstawiono z Norwegii (Edvardsen i in. 

2010). Uzyskane w naszych badaniach dane także potwierdziły, że krajobraz pól uprawnych 

peryferii Wrocławia wciąż jeszcze pełni funkcje ochronne dla bioróżnorodności, pomimo 

nasilonej presji urbanizacyjnej. 

Porównanie wyników badań z różnych regionów wykazuje też odmienność florystyczną 

warstwy drzew w zadrzewieniach śródpolnych; np. na Pojezierzu Mrągowskim najczęściej 

spotykane gatunki to Acer platanoides, Populus tremula i Betula pendula (Fenyk i in., 2010), 

na Równinie Wełtyńskiej – Populus tremula, Betula pendula i Fraxinus excelsior (Gamrat  

i Burczyk, 2007), w gminie Dobra Szczecińska – Quercus robur, Acer platanoides i Fraxinus 

excelsior wzdłuż dróg, natomiast Betula pendula i Robinia pseudoacacia w zadrzewieniach 
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powierzchniowych (Gamrat i Kochanowska, 1999). Na peryferiach Wrocławia we wszystkich 

typach dominował Quercus robur z częstym udziałem Fraxinus excelsior, Padus avium  

i Salix fragilis. 

Wykazano dużą różnorodność socjo-ekologiczną flory badanych zadrzewień oraz ich 

odrębność florystyczną – 60% gatunków odnotowano w nie więcej niż 5 obiektach, 

jednocześnie liczba gatunków wyłącznych w każdym typie zadrzewień była zbliżona. Wydaje 

się, więc, że występowanie gatunków rzadkich w ujęciu krajobrazowym jest bardziej zależne 

od właściwości siedliska (np. obecności wody, warunków świetlnych, czy zachowanego 

banku nasion), niż formy zadrzewienia. Czyli to różnorodność, mikrosiedlisk w obrębie 

zadrzewień śródpolnych zapewnia występowanie roślin o zróżnicowanej ekologii. Dlatego 

wszystkie istniejące wśród pól formy zadrzewień powinny być zachowane. Ten postulat 

wpisuje się w założenia koncepcji „ecoagriculture landscape”, w myśl, której „przekształcenie 

produkcji rolnej z jednego z największych zagrożeń dla globalnej różnorodności i usług 

ekosystemowych w główny czynnik przyczyniający się do integralności ekosystemu jest 

kluczowym wyzwaniem obecnego stulecia. Wiele elementów krajobrazów ekologicznych 

może również pomóc w osiągnięciu kluczowych celów zrównoważonego rolnictwa  

w zakresie odporności systemu żywnościowego i adaptacji do zmian klimatu” (Scherr, 

McNelly 2008). 
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Summary 

The aim of the analyses conducted by the authors was to determine contents of selected heavy metals in Chinese 

tea (Camellia sinensis (L.) O. Kunze) from China. Samples of the tea were taken from different markets 

distributed in China. In order to determine total forms of heavy metals, they were mineralized in a mixture of 

nitric and perchloric acids. Following mineralization Cu, Mn, Ni, Fe, Zn, Cd, Pb and Cr contents were 

determined by atomic absorption spectrometry (FAAS). The metal content in the tea infusions for individual 

samples included (mg•kg
-1

 d.m.): Cu 13.59-43.24, Mn 306.99-332.00, Ni 2.33-13.20, Fe 80.97-463.76, Zn 

29.36-82.64, Cd 0.08-1.30, Pb 2.47-11.49 and Cr 2.49-5.32. 

 

Keywords: copper, manganese, nickel, iron, zinc, cadmium, lead, chromium, Chinese tea 

 

Zawartość metali ciężkich w herbacie (Camellia sinensis (L.) O. Kunze) 

pochodzącej z Chin 

 

Streszczenie 

Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości wybranych metali ciężkich w chińskiej herbacie 

(Camellia sinensis (L.) O. Kunze) z Chin. Próbki herbaty pobrano z różnych rynków dystrybuowanych  

w Chinach. Aby określić całkowite formy metali ciężkich, próbki herbaty zmineralizowano w mieszaninie 

kwasów azotowego i nadchlorowego. Po mineralizacji zawartość Cu, Mn, Ni, Fe, Zn, Cd, Pb i Cr oznaczono 

metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS). Zawartość metalu w naparze herbacianym dla 

poszczególnych próbek obejmowała (mg • kg-1 dm): Cu 13,59-43.24, Mn 306,99-332.00, Ni 2,33-13,20, Fe 

80,97-463,76, Zn 29,36-82,64, Cd 0,08-1,30, Pb 2,47-11,49 i Cr 2,49-5,32. 

 

Słowa kluczowe: miedź, mangan, nikiel, żelazo, cynk, kadm, ołów, chrom, chińska herbata 

 

1. Introduction 

The only important economically species of tea in China is Chinese tea (Camellia 

sinensis (L.) O. Kunze) (Purseglove, 1987). It is an evergreen tropical plant sometimes mixed 

in trade with two other less important in China tea species: C. assamica and  

C. cambodiensis. Tea plants are commercially grown in more than 36 countries spread over 

all continents (Jeszka-Skowron et al., 2015). Tea is (after water) the most popular consumed, 

nonalcoholic beverage in the world. Tea beverages are processed by utilizing young tea leaves 

and flower buds, through an approach that brews boiling drinking water to create a tea 

infusion. In 2018, tea was grown in China on 2.36 million ha, which was over 55% of the 

world’s total area of its production (FAOstat, 2020). Tea market consumption has reached 

1.46 million tons per year and tea exportation has reached 320 tons per year. Annual per 
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capita tea consumption in China in 2016 demonstrated that the average Chinese person 

consumed 1.25 pounds of tea each day (https://www.statista.com). The tea plant originated 

from the Yunnan province in South-Western China, where there is the highest abundance of 

tea genetic resource in the entire world (Hashimoto and Takashi, 1978; Yu 1986,). Tea leaves 

contains all kinds of trace element and minerals such as tea polyphenols (catechins), amino 

acids, tannic acid, epigallocatechin-3-gallate, antioxidants (Miśkowiec et al., 2015), 

cholesterol-lowering (Department of the Environment Tehran, 2005), hepatoprotective 

(Satarug et al., 2003) and anti-cancer properties (Choi et al., 2012). Moreover, its detoxifying 

properties are essential for the elimination of alcohol and toxins (Satarug et. al. 2003, Choi et 

al., 2012). Drinking tea can provide refreshment and even mild stimulant effects (Guerra et. 

al. 2017). Tea is also used in folk medicine for the treatment of medical conditions such as: 

headache, digestion issues, diuresis, enhancement of immune defence, and to prolong life 

(Ferrara et al., 2001, Gezgin et al., 2006). Previous research indicates that drinking tea can 

prevent Alzheimer’s disease, high blood pressure, and obesity (Choi et. al., 2012). In recent 

years, the in-depth development of industry and agriculture have demonstrated numerous 

reports that show tea as one of main quality problems due to the contamination of excessive 

heavy metals. The large application of chemical fertilizers and pesticides in tea plantations 

has caused the soil environment of tea crops to be harmed by heavy metals to different 

degrees. Throughout years of accumulation, toxic heavy metal elements (such as Pb, Ni, As, 

Cr and Cd) in tea exceed the standard limit, which not only affects the final taste of the tea, 

but reduces its nutritional value and quality and also causes the tea to absorb heavy metals as 

the “soil-plant-human body” approach enters the human body and poses a potential threat to 

human health.  

In this study, 12 samples of Chinese tea marketed by different companies throughout 

different provinces in China were collected and analyzed for the presence of manganese, 

cadmium, chromium, lead, nickel, iron, zinc and copper by flame atomic absorption 

spectrometry. 

2. Material and methods 

The experiment was carried out in the Department of Horticultural Plant Fertilization, 

University of Life Sciences in Poznań. Samples of teas were purchased from tea shops (tea of 

certified origin) and markets (marketed tea) in China. All samples were loose form that are 

packaged into tea bags which were chosen to represent the variety of tea products available on 

the Chinese market. The names and the province of production the teas used in the experiment 

are shown in table 1.  
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Samples of Chinese tea were taken from different markets distributed in China. For the 

purpose of this study, the material was prepared in the same way as it is done for 

consumption, i.e. tea leaves were fragmented and dried in an exhaust drier. The collected 

material was dried at 105⁰C and then homogenized. In order to determine total forms of heavy 

metals, they were mineralized in a mixture of nitric and perchloric acids (v:v=3:1). Following 

mineralization Cu, Mn, Ni, Fe, Zn, Cd, Pb and Cr contents were determined by atomic 

absorption spectrometry (FAAS) in a Carl Zeiss Jena (AAS-5) apparatus.  

Table 1. Names and provinces of production of the different teas used in the experiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The values determined in blank samples were subtracted from recorded heavy metal 

contents. The statistical processing of the results included analysis of standard deviation, 

coefficient of variation and mean content of copper, manganese, nickel, iron, zinc, cadmium, 

lead, and chromium.  

  

Code Chinese name  Commercial name – Pinyin and English   Province  

1 普洱茶 Pu’er cha  

(Puer Tea) 

Yunnan  

2 金俊眉 Jin Junmei  

(Green tea) 

Zhejiang  

3 金丝红 Jin Sihong  Yunnan  

4 武夷大红袍 Da Hongpao  

(Dark Oolong)  

Zhejiang  

5 铁观音 Tie Guanyin  

(Oolong)  

Yunnan  

6 竹叶青 Zhu Yeqing  Sichuan  

7 糯米香沱 Nuomixiang  Yunnan  

8 六安瓜片 Liu’an Guapian  Anhui  

9 早春毛峰 Zaochun Maofeng  Yunnan  

10 黄山毛峰 Huangshan Maofeng  Anhui  

11 峨眉雪雅 Emei Xueya  Sichuan  

12 白牡丹 Bai Mudan 

(White Tea) 

Zhejiang  
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3. Results and discussion 

 Copper 

Copper (Cu) is an essential trace element in human organism. Its function relies on its 

redox activity. Copper plays a physiological role, its essential component of metalloenzymes 

participates in redox reactions and Cu is an essential component of macromolecules, by 

providing the appropriate coordination chemistry to maintain higher order structure such as 

cellular respiration, peptide amidation, neurotransmitter biosynthesis, pigment formation, and 

connective tissue strength (Puig and Thiele, 2002; Szymański et al., 2012). In the case of Cu, 

deficiency and excess can produce adverse health effects. Cu deficiency can cause anemia, 

neutropenia, bone abnormalities, and damage to the central nervous system (Danks, 1988). 

Though Cu is one of many metal ions that are required for essential body functions, it can be 

toxic in excess (Cox and Moore, 2002; Madsen and Gitlin, 2007).  

The levels of copper in tea were in the range of 13.56-43.24 mg kg
-1

. The coefficient of 

variation for copper was medium variable, similar to that calculated for zinc, amounting to 

CV 31.91%, (table 2).  

Table 2. Content of heavy metals in selected Chinese teas (mg•kg
-1

 d.m.) 

No. 
Name  

 

Content of heavy metal (mg•kg
-1 

d.m.) 

Cu Mn Ni Fe Zn Cd Pb Cr 

1 Puer Tea 40.62 329.18 4.69 258.13 51.64 0.08 4.57 2.82 

2 Green Tea 40.05 325.66 2.68 100.23 48.10 0.11 4.49 2.80 

3 Jinsilong Tea 29.81 322.77 3.75 140.03 51.96 0.26 3.61 2.87 

4 Dark Oolong Tea 18.95 306.99 3.12 188.05 72.40 0.37 2.47 2.49 

5 Oolong Tea 33.02 319.01 4.12 118.91 41.04 0.50 6.91 3.33 

6 Zhuyeqing Tea 27.39 316.76 13.2 80.97 64.79 0.82 6.19 3.65 

7 Nuomixiang Tea 43.24 330.47 2.72 463.76 48.23 0.39 3.70 2.98 

8 Liu’an Guapian Tea 31.93 326.77 5.73 161.92 43.11 0.62 3.97 3.46 

9 Zaochun Maofeng Tea 37.40 326.08 5.64 150.08 64.90 0.81 8.52 5.32 

10 Huangshan Maofeng Tea 13.56 332.00 2.33 119.61 29.36 0.66 10.89 3.86 

11 Emei Xueya Tea 21.22 327.31 6.77 103.91 60.85 1.30 10.59 3.92 

12 White Tea 21.70 328.66 6.62 132.91 82.64 1.24 11.49 3.64 

Minimum 13.56 306.99 2.33 80.97 29.36 0.08 2.47 2.49 

Maximum 43.24 332.00 13.20 463.76 82.64 1.30 11.49 5.32 

Mean 29.91 324.31 5.11 168.21 54.92 0.60 6.45 3.43 

Standard deviation 9.54 7.05 2.98 104.18 14.78 0.40 3.19 0.75 

Coefficient of variation (%) 31.91 2.17 58.20 61.94 26.91 66.45 49.43 22.02 
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The variability of levels for this metal was relatively medium-ranged. The highest and 

lowest levels of copper was found in samples no.7 and 10. The mean content of Cu in tea was 

29.91 mg kg
-1

 d.m. According to the postulated spectrum of Cu metabolism (Aggett, 1999), it 

is noted that Cu toxicity can occur when daily intake exceeds 5.0 mg/kg body weight and can 

cause toxicosis cupric us. The appropriate daily intake of Cu ranges from 9-100 µg/kg body 

weight. When Cu doses are adequate, adverse health effects are not expected. The range of 

appropriate copper daily intakes is below 8.5 ug/kg body weight. Excess can cause negative 

copper balance, functional defects, even death.  

 Manganese 

Manganese (Mn) is an essential micro-element for humans. The intake method of 

manganese into the human body is obtained through inhalation and ingestion. The main 

uptake is from the general vegetable because higher levels of manganese occur in food of 

plant or drink. Available data clearly demonstrates that excessive uptake of manganese can 

cause brain disease and lead to damage of the central nervous system with manifestations to 

some extent similar to the Parkinson’s disease (PD), (Barry and William, 2013).  

Manganese content in tea fell within the range of 306.99 - 332.00 mg Mn kg
-1

 and it 

was of low variable (CV= 2.17%, table 2). The average content of manganese in tea was 

found 324.31 mg kg
-1

. The highest and lowest levels of manganese were found no. 10 and no. 

4, respectively. Manganese is an essential trace metal with an estimated daily human 

nutritional requirement of 30-50 mg/kg of body weight. No formal recommended dietary 

allowance (RDA) has been established by the U.S. National Research Council (Freeland-

Graves 1994). The safe and adequate dietary intake for adults is 2-5 mg per day. Mn levels are 

known to be high in tea (0.4-1.3 mg per cup) as well as in dietary supplements of 5-20 mg 

(Rollin, 2011). Thus, the conclusion from our study is that Mn intake from tea is negligible 

compared to the demand. The amount of manganese intake from tea during a year does not 

cover even a small percentage of the annual demand for this element.  

 Nickel  

Nickel (Ni) is an essential trace-element in several animal species, plants, and 

prokaryotic organisms. Nickel influences iron absorption and indirectly affects metabolism 

and the hematopoietic process. Although there is no specific data that demonstrates the 

presence of true nickel deficiency in humans, the research indicates that the highest 

concentrations of nickel are found in many parts of the human body such as bone, lung, 

kidney, liver, brain, endocrine glands, and also in breast milk, saliva, nails and hair. Nickel is 

excreted in urine, feces, bile, and sweat (Valko et. al., 2005). Thus, nickel appears to be 
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essential for humans. The International Agency for Research on Cancer (IARC) has 

understood the carcinogenicity of nickel and certain nickel compounds. An uptake of too 

large quantities of nickel can be a danger to human health. The following consequences 

include: lung embolism, birth defects, respiratory failure, asthma, chronic bronchitis, allergic 

reactions, the development of lung, larynx and prostate cancers, and heart disorders. 

The levels of nickel present in the sample teas was in the range of 2.33 to  

13.20 mg Ni kg
-1

, at the same time being highly variable (CV=58.20%, table 2). The average 

content of Ni in tea was found 324.31 mg kg
-1

. The highest and lowest levels of nickel were 

found in samples no.6 and 10, respectively. The tolerable upper daily limit for nickel intake in 

foodstuffs is less than 300 µg/day, and the drinking-water is less than 20 µg/day (Sunderman 

et. al. 1988). The results therefore suggest that Ni intake from tea in China did not exceed the 

tolerable upper nickel intake in all teas, with the exception of the no. 6 sample which could 

cause a little effect on health. All the remaining samples will have negligible effects on health.  

 Iron  

Iron (Fe) is a necessary element in the human body. It is a biologically essential 

component of every living organism (Aisen et. al., 2001). It is an essential component of 

numerous proteins and enzymes that are involved in oxygen transport and storage 

(hemoglobin, myoglobin), electron transfer and drug metabolism (cytochrome c), and signal 

transduction (nitric oxide synthases, Sousa et. al., 2018). The research shows that iron is 

absorbed from the diet at a rate of 1 to 2 mg/day, and the rate of loss is almost equivalent to 

the rate of absorption (Lertsuwan et. al., 2018). Iron deficiency can exist with or without 

anemia. The most functional deficits appear to occur with the development of anemia. Iron 

deficiency anemia can be associated with functional impairments that affects cognitive 

development (Beard and Connor 2003), immunity mechanisms (Failla, 2003), and work 

capacity (Viteri and Torun 1974). Iron overload (hemochromatosis) can be stored in the liver, 

pancreas, heart and other organs, which may lead to chronic liver disease or cirrhosis, diabetes 

and heart disease. In addition, excessive iron is toxic to the kidney (Baliga et al., 1996)  

(50-54), heart (Ambrosio et al., 1987), endothelium (Won et. al., 2011; Van Eijk et al., 2014), 

and other tissues due to its ability to cause oxidative damage to cellular membranes and 

proteins. 

Iron content in tea ranged from 80.97 to 463.76 mg Fe kg
-1

, at the same time being 

highly variable (CV=61.94%, table 2). The highest and lowest levels of iron were found in 

samples no. 7 and 6, respectively. The average content of Fe in tea was found 168.21 mg kg
-1

. 

The USA and Canada have reports that show that the recommended dietary allowance (RDA) 
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for iron was most recently established by the Institute of Medicine (IOM) in 2001 (Sousa et 

al., 2018). The RDA for men and postmenopausal women is 8 mg/day; the RDA for 

premenopausal women is 18 mg/day. The RDA for iron is greater for premenopausal women 

than for men due primarily to blood losses that occur through menstruation. The RDA 

increases to 27 mg/day during pregnancy to meet the gestational needs of the fetus and drops 

to 9 mg/ day during lactation. The results therefore suggest that iron intake from tea in China 

does not exceed tolerable upper iron intake in all samples. All of samples will have negligible 

effects on health. 

 Zinc 

Zinc (Zn) is an essential trace element not only for humans. It also appears in all 

organisms, and it is found in nearly 90% of muscle and bone (Wastney et al., 1986). It plays 

an indispensable role in human health, and it is an integral component for more than 300 

enzymes and an even greater number of other proteins, optimal nucleic acid and protein 

metabolism, as well as cell growth, division, and function, which requires sufficient 

availability of zinc (Vallee and Falchuk, 1993). The three major routes of zinc entry into the 

human body; by inhalation, through the skin, or by ingestion (TPZ, 2005). The research 

shows that deficiency of zinc can cause loss of appetite, and an inability to gain weight. 

Skeletal abnormalities, parakeratotic esophageal and skin lesions, hair abnormalities, and 

inhibition of sexual maturation can occur. An excess of zinc can cause lethargy, respiratory 

disorder, diarrhea, and an elevated risk of prostate cancer (Porea et al., 2000).  

The recorded zinc content ranged from 29.36 to 82.64 mg Zn kg
-1

. The variability of 

levels for this metal was relatively medium-ranged (CV=26.91%, table 2). The highest and 

lowest levels of manganese were found in samples no. 12 and 10. The average content of Zn 

in tea was found 54.92 mg kg
-1

. According to the recommended dietary allowance (RDA) 

data, the recommended values for zinc are 11 mg/day for men and 8 mg/day for women 

(Porea et al., 2000). Lower zinc intake is recommended for infants (2–3 mg/day) and children 

(5-9 mg/day) because of their lower average body weights (Trumbo et al., 2001). The results 

therefore suggest that zinc intake from tea in china does not exceed tolerable upper zinc intake 

in all samples. All of samples will have negligible effects on health. 

 Cadmium   

Cadmium (Cd) is a nonessential trace-element for humans. It is vastly used in human 

life for products such as batteries, coating, plating, alloys, etc. The main intake method of Cd 

into the human body are via routes of inhalation and ingestion. Cadmium through inhalation 

of fumes or dust in occupational settings has long been known to cause adverse health effects 
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on the lungs and kidneys (Nordberg et al., 2015). Cadmium is absorbed via ingestion by 

means of beverages, diet, and cigarettes (Barregard et al., 2010). Cadmium is recognized as a 

human carcinogen, and long-term exposure to cadmium in occupational and general 

environments can lead to lung cancer, kidney cancer (Pesch et al., 2000), adverse effect of 

bone such as osteomalacia and osteoporosis (Itai-itai disease; Chen et al., 2009; Nawrot et al., 

2010), renal anemia (Hiratsuka et al., 1996), and hemolytic anemia (Kunimoto and Miura, 

1986). 

Cadmium content in tea fell within the range of 0.08 - 1.30 mg Cd kg
-1

 and it was of 

highly variable (CV= 66.45%, table 2). The highest and lowest levels of cadmium were found 

in the samples no.11 and 1, respectively. The average content of Cd in tea was found 0.60 mg 

kg
-1

. European countries and the USA have the report showing that the average cadmium 

daily intake is below 20 µg day
−1

. Some exceptions are observed in countries such as Greece, 

the Netherlands, and Italy, where somewhat higher values have been reported (JECFA, 2016). 

The results, therefore, suggest that cadmium intake from tea in China did not exceed the 

tolerable upper cadmium intake in all samples. All of samples will have negligible effects on 

health.  

 Lead 

Lead is a naturally occurring metal that is manufactured due to its soft, ductile, and 

corrosion resistant properties. It is widely used in batteries, cable sheathing, machinery 

manufacturing, shipbuilding, light industry, lead oxide, radiation protection, and other 

industries. Exposure to lead can be hazardous to health. People can absorb lead into their 

bodies by breathing air containing very fine particles, or by swallowing contaminated dust, 

soil, water, or food. Children can be at risk by swallowing objects such as toys 

(https://www.nhmrc.gov.au/). Short-term exposure to high levels of lead can cause symptoms 

such as vomiting, diarrhea, convulsions, coma, and death. Long-term exposure to lead can 

cause appetite loss, abdominal pain, constipation, fatigue, sleeplessness, irritability, headache, 

and damage the brain and nervous system (Dsouza et al., 2011; Baranowska-Bosiacka et al., 

2013). Exposure to lead in pregnant women can also pose a risk to the health of unborn 

children and affect their intellectual development. 

Lead content in the tea samples ranged from 2.47 to 11.49 mg Pb kg
-1

, at the same time 

being highly variable (CV=49.43%, table 2). The highest and lowest levels of lead were found 

in the samples no. 12 and 4, respectively. The average content of Pb in tea was found 6.45 mg 

kg
-1

. The higher lead content was found in the tea samples no. 10, 11 and 12. Publications 

from the Government of Canada indicate that the average daily lead intake should be below  
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9 µg day
−1
. All of samples will have negligible effects on the human’s health. Children are not 

suitable for excessive tea drinking because the Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry have reports that show lead poisoning as defined by a blood lead concentration 

above 25 μg/dl for adults and 5 μg/dl for children (ATSDR, 2007), so children are less 

resistant to metallic lead metal toxins than adults.  

 Chromium 

Chromium (Cr) is a trace-element. It is ubiquitous and widely exists in water, soil, and 

biological systems. Trivalent chromium [Cr(III)] is an essential trace element in the human 

body, the research shows that [Cr(III)] ions have been shown to bind very strongly to nucleic 

acids, and may prevent RNA from heat-induced denaturation (Pechova and Pavlata, 2007). 

However, hexavalent chromium [Cr(VI)] compounds are recognized as carcinogens. In the 

body metabolism pathway, the low concentration of chromium is involved in natural human 

lipid and protein metabolism, [Cr(III)] ions can bind to proteins to form complex proteins 

(ATSDR, 2012). [Cr(VI)] ions are strongly oxidizing compared with [Cr(III)] ions, and Cr 

(VI) is more readily uptake into the human body than [Cr(III)] because the active form of [Cr 

(VI)] as chromate resembles sulphate structurally and therefore, easily penetrates cell 

membranes, including those of red blood cells, by sulphate transporters (Zhang et al., 2011, 

Henkler et al., 2010). In general, Chromium is absorbed into the human body via means of 

inhalation and ingestion or through skin contact (Graham, 1999). Statistics indicate that 

chromium ions are exposed in the bone marrow, lungs, lymph nodes, spleen, kidneys, and 

liver, with the highest observed concentration seen in the lung cells (ATSDR, 2012). Short-

term exposure to high levels of chromium can cause outbreaks of respiratory disease such as 

asthma, chronic bronchitis, chronic irritation, chronic pharyngitis, chronic rhinitis, congestion 

and hyperemia, polyps in the upper respiratory tract, tracheobronchitis, and ulceration of the 

mucous nasal membranes with the possibility of septal perforation (Zhang et al., 2011; 

SCHER, 2015). Prolonged periods of exposure to high levels of chromium can mainly lead to 

lung, nasal, and sinus cancers. 

Content of Cr in tea fell within the range of 2.49 - 5.32 mg Cr kg
-1

 and it was of low 

variable (CV= 22.02%). The highest and lowest levels of chromium were found in the 

samples no. 9 and 4, respectively (table 2). The average content of Cr in the teas was found 

3.43 mg kg
-1

. According to WHO research, the chromium average daily intakes range of 0.03-

0.13μg/kg body weight per day, the safe daily chromium dose intakes for a 60 kg person to 2-

8μg per day (Lucchetti et al. 2015). The results therefore suggest that chromium intake from 

all sample tea in China did not exceed tolerable upper level of chromium intake. All of the 
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samples will have negligible effects on health. 

4. Conclusions  

The contents (mg•kg
-1

 d.m.) of heavy metals in the tea infusions for the individual 

samples included: Cu 13.59-43.24, Mn 306.99-332.00, Ni 2.33-13.20, Fe 80.97-463.76,  

Zn 29.36-82.64, Cd 0.08-1.30, Pb 2.47-11.49 and Cr 2.49-5.32. The contents of cadmium, 

iron, nickel and lead were found the most variable. The contents of copper and zinc were 

found medium variable and contents of chromium and manganese were found the least 

variable.  
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Streszczenie 

Konsumenci poszukują żywności bogatej w składniki prozdrowotne. W Polsce wzrosło zainteresowanie 

zapomnianymi gatunkami zbóż rzekomych, takimi jak: gryka zwyczajna, komosa ryżowa i amarantus. 

Amarantus należy do żywności tzw. "superfood".  Jego nasiona zawierają cenne składniki bioaktywne i są 

spożywane w formie kasz, mąki, płatków i poppingu.  Liście amarantusa są mało popularne w diecie a także są 

źródłem substancji bioaktywnych. Zawierają chlorofile, związki fenolowe, antyoksydanty zawierające grupy 

tiolowe, takie jak np. glutation, skwalen, kwas foliowy, witaminy: C, E, PP, i B6.W pracy przedstawiono 

aktualne dane na temat składu chemicznego nasion i liści amarantusa. Przedstawiono możliwości wykorzystania 

amarantusa w żywieniu i w profilaktyce chorób. Opisano także zawartość substancji bioaktywnych i substancji 

antyodżywczych w amarantusie. Zaproponowano również szereg zastosowań kulinarnych dających możliwości 

szerszego stosowania liści amarantusa naturalnych i fermentowanych w żywieniu.  

 

Słowa kluczowe: zboża, amarantus, związki bioaktywne, „superfood”, przepisy kulinarne 

 

Amaranth leaves and seeds - characteristics of the nutritional value and 

possibilities of use in nutrition 

 

Summary 

Due to the rise in popularity of a more health conscious lifestyle, consumers today are looking for foods rich in 

health-promoting ingredients. Poland has seen a rise in popularity in cereal species such as, buckwheat, quinoa 

and amaranth. Amaranth has been deemed a so-called "Superfood," its seeds contain valuable bioactive 

ingredients. The seeds are consumed in the form of groats, flour, flakes and popping. Unlike the seeds, Amaranth 

leaves are not commomly consumed, even though they are a good source of bioactive substances. Amaranth 

leaves contain chlorophylls, phenolic compounds, antioxidants containing thiol groups such as e.g. glutathione, 

squalene, folic acid, vitamins C, E,  PP, and B6. This paper will present the nutritional benefits of comsuming 

amaranth and it's possible prophylactic characteristics.  

The possibilities of using the nutritional benefits of amaranth in disease prevention were presented. The content 

of bioactive substances and non-nutritive substances in amaranth was also described. A number of recipes using 

fresh and fermented amaranth leaves have been proposed, which opens a wider range of usages of amaranth for 

its nutrient value. 

 

Keywords: grain, amaranth, bioactive compounds, “superfood”, culinary recipes 

 

1. Wstęp 

W Polsce wzrosło zainteresowanie amarantusem, zbożem rzekomym, popularnymze 

względu na dużą zawartość składników odżywczych, możliwość wykorzystania w przemyśle 

farmaceutycznym, kosmetycznym oraz rolnictwie. Zainteresowanie to może również wynikać 

z faktu dużej popularności diety bezglutenowej [34].  

Amarantus należy do żywności tzw. "superfood", jego nasiona i liście mogą być 

wykorzystane do tworzenia zbilansowanej diety. Zarówno nasiona jak i liście posiadają 
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szczególnego właściwości prozdrowotne, potwierdzone badaniami naukowymi. Bardziej 

popularne w diecie są nasiona, ale i liście amarantusa są cennym warzywem. Świeże  

i fermentowane liście amarantusa mogą być wykorzystane w przepisach kulinarnych i stać się 

nowym źródłem substancji bioaktywnych. Szarłat inaczej amarantus jest uprawiany  

z przeznaczeniem na ziarno lub jako jarzyna, niektóre odmiany są roślinami ozdobnymi, 

wśród szarłatów są także gatunki uznawane za chwasty [17, 36]. Wyróżnia się około  

60 gatunków amarantusa [35]. W Afryce, Ameryce Południowej, Meksyku, jako jarzynę 

wykorzystuje się A. cruentus, A. hypochondriacus, A. caudatus, A. blitum, A. tricolor,  

A. dubis, A. hybridus, A. retroflexus, A. spinosus i A. viridis [5]. Najwyższymi wartościami 

żywieniowymi charakteryzują się Amaranthus hypochondriacus, Amaranthus caudatus, 

Amaranthus cruentus [4]. W Polsce głownie uprawia się głównie Amaranthus cruentus [35, 

38]. Należy do roślin odpornych na suszę, nie potrzebuje dużej ilości wody i osiąga dużą ilość 

plonów [33]. Jest rośliną bardzo wydajną, nasiona szarłatu zbiera się w październiku lub 

listopadzie [40].  

2. Nasiona i liście amarantusa jako cenne źródło składników odżywczych i substancji 

bioaktywnych o prozdrowotnym działaniu 

Amarantus należy do roślin o szerokim spektrum zastosowania. Używa się go  

w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, w medycynie [28, 35, 39]. 

Ziarno amarantusa, zawiera w swoim składzie dużą zawartość białka i posiada 

korzystny skład aminokwasowy [4, 30, 31, 33, 39]. Białko z amarantusa mieści się w jego 

okrywie i głównie w zarodku, a nie jak w innych zbożach w bielmie [4]. Szarłat w swoim 

składzie zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, dużą ilość lizyny, aminokwasów 

siarkowych, tryptofanu [26, 28, 30]. Przez dużą zawartość w swoim składzie lizyny, bo aż 

363-421 mg g
-1

N, dorównuje soi [11, 18, 35]. Białka amarantusa mają dużą zdolność 

emulgującą, tworzenie i stabilizowanie pian i są bardzie odporne na ogrzewanie [10, 15, 27]. 

Ziarno charakteryzuje się sporą ilością lipidów, zawiera głównie nienasycone kwasy 

tłuszczowe takie jak: kwas linolowy (62%), oleinowy (20,4%), linolenowy (1,1%) oraz 

niewielkie ilości kwasów nasyconych [12, 26]. W ziarnie szarłatu można znaleźć także takie 

składniki bioaktywne jak tokoferol, tokotrienole, fitosterole, fosfolipidy, glikolipidy. 

Witamina E oraz tokotrienole posiadają właściwości przeciwutleniające [11, 18]. 

Wysokie zawartości w nasionach amarantusa błonnika pokarmowego (2,2% - 8,1%) 

suchej masy wpływają na jego właściwości prozdrowotne [28]. Błonnik w przewodzie 

pokarmowym pod wpływem działania bakterii jelitowych ulega rozkładowi na kwas: octowy, 

masłowy i propionowy, przez co hamuje biosyntezę cholesterolu [28, 39]. Nasiona szarłatu w 
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swoim składzie posiadają wysoką zawartość składników mineralnych, które łatwo się 

przyswajają, a należą do nich magnez, żelazo oraz wapń [4]. Dlatego też produkty  

z dodatkiem amarantusa polecane są dla kobiet w ciąży, osób starszych, na diecie oraz  

z problemami kostnymi [21, 26, 39]. Zawartość żelaza w nasionach amarantusa jest wyższa 

niż w pozostałych zbożach, a nawet mięsie. Wywar otrzymywany podczas gotowania nasion 

w medycynie ludowej stosowany jest na problemy z gardłem, zapalenie błony śluzowej, 

podczas krwotoków lub na trudno gojące się rany [26]. Wśród najcenniejszych frakcji 

lipidowych oleju pozyskiwanego z amarantusa należy skwalen [28, 35]. Zawartość skwalenu 

w szarłacie jest dziesięciokrotnie wyższa niż np. w oliwie z oliwek [28]. Skwalen posiada 

właściwości antyoksydacyjne [28, 35]. Pobudza aktywność makrofagów, zwiększa odporność 

organizmu, pozytywnie wpływa na szpik kostny, nadnercza oraz węzły chłonne [21]. 

Dodatkowo chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi i wchodzi w skład mleka kobiecego 

[35]. Skwalen izolowany z nasion amarantusa stosuje się w produkcji kosmetycznej  

i farmaceutycznej [31]. 

Szarłat jest bogaty w witaminy takie jak witamina C, E, PP, i B6, najwięcej w ziarnie 

amarantusa jest witaminy C- 4,2 mg∙100g
-1

 produktu, innych witamin jest znacznie mniej 

[10]. Zawartość witamin w szarłacie jest bardzo podobna, co w innych zbożach, jedyną 

różnicą jest ilość kwasu foliowego, ponieważ szarłat zawiera go dwa razy więcej niż 

pozostałe ziarna zbóż [11]. Amarantus zawiera mniej węglowodanów niż pozostałe zboża.  

W składzie chemicznym amarantusa przeważaja skrobia, zlokalizowana głównie w bielmie 

[11, 15].  

Oprócz nasion w celach konsumpcyjnych wykorzystuje się także liście szarłatu. 

Zawierają one od 17,5 do 38% białka, od 1 do 10% tłuszczu i od 5,4 do 24,6 % błonnika 

pokarmowego. Liście posiadają wysoką zawartość popiołu, co świadczy o wysokiej 

zawartości związków mineralnych. W liściach amarantusa znajduje się duża ilość wapnia, 

żelaza, cynku, potasu i magnezu. Liście posiadają także stosunkowo większą zawartość 

witaminy C niż np. szczaw, szpinak, sałata. Świeże liście mogą zaspokoić dzienną rację na 

witaminę C dla dorosłego człowieka [41]. 

Białko z liści pomaga obniżyć poziom insuliny we krwi, a także uwalnia hormon, który 

łagodzi głód i zapobiega nadmiernemu jedzeniu. Jedną z kluczowych korzyści dla zdrowia 

związaną ze spożywaniem liści amaranusa jest obniżanie poziomu LDL we krwi i możliwość 

utraty wagi. Bogate w żelazo czerwone liście szarłatu zwiększają zawartość hemoglobiny 

oraz liczbę czerwonych krwinek. Jest to również doskonałe źródło kwasu foliowego, który 

jest niezbędny do zwiększenia poziomu hemoglobiny we krwi. Liście są doskonałym źródłem 
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fitosteroli w diecie, które obniżają ciśnienie krwi i zapobiegają dolegliwościom serca, w tym 

wylewowi. Obecność lizyny wraz z witaminą E, żelazem, magnezem, fosforem, potasem  

i witaminą C, pomaga w walce z wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za starzenie się  

i w walce z rakiem. Wysoka zawartość wapnia w liściach amarantusa (dwa razy większa niż 

w mleku) pomaga zmniejszyć ryzyko osteoporozy i innych zaburzeń związanych  

z niedoborem wapnia. Liście amarantusa są doskonałym źródłem β-karotenu. Włączenie liści 

amarantowych do codziennej diety może pomóc w zapobieganiu niedoborom witaminy  

A. Stwierdzono, że częstość występowania ślepoty u dzieci z powodu niedożywienia 

zmniejszyła się wraz ze spożyciem 50-100 g liści amarantowych na dobę [6]. 

Szarłat jest wykorzystywany w profilaktyce wielu chorób, zwłaszcza w przypadku osób 

z chorobą trzewną i cukrzycą [19-20]. Szarłat wykazuje także właściwości redukujące 

stężenie cholesterolu LDL oraz całkowitego, triglicerydów w surowicy oraz wątrobie.  

W licznych badaniach zostało to potwierdzone na różnych zwierzętach laboratoryjnych,  

m.in. na szczurach [19] i królikach [32]  

Wykazano, że suplementacja olejem z szarłatu u osób otyłych, z nadciśnieniem  

i chorobą wieńcową, przy zastosowaniu diety antymiażdżycowej, powodowała redukcję 

cholesterolu całkowitego nawet o 20% i wpływa na stabilizację ciśnienia tętniczego [12]. 

Amarantus posiada właściwości przeciwnowotworowe. Dzięki dużej zawartości białka i jego 

bardzo dobrej przyswajalności i wysokim stężeniu wapnia, amarantus powinien znaleźć się  

w diecie dzieci, po to, aby wspomagać prawidłowe kształtowanie kości i rozwój małego 

organizmu. To także ważny składnik diety kobiet podczas menopauzy, jako środek 

zapobiegający osteoporozie [42]. 

W szarłacie znajdują się substancje uważane za antyodżywcze i należą do nich: 

inhibitory trypsyny i chymotrypsyny, saponiny i taniny, fityniany, fitohemaglutaniny, kwas 

szczawiowy, tioglikozydy [2]. Zawartość tych związków jest bardzo zróżnicowana  

w zależności od odmiany [11, 35]. Rośliny w zielonych jadalnych częściach mogą zawierać 

tioglikozydy, które ulegają rozkładowi do tiocyjanianów, substancji wpływających na 

gospodarkę jodem w organizmie, ograniczającymi jego wchłanianie.  

Najbardziej niepożądaną substancja w liściach i nasionach amarantusa są saponiny, 

jednak zawierają je w niewielkiej ilości i nie wpływa to w toksyczny sposób na organizm 

człowieka jak i zwierząt [29]. Wpływają one w sposób niekorzystny na przewód pokarmowy, 

ponieważ działają na niego drażniąco, powodują hemolizę czerwonych krwinek, a dodatkowo 

powodują zaburzenia w przenoszeniu bodźców nerwowych [23]. 
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3. Zastosowanie nasion i liści amarantusa 

Szarłat wykorzystuje się w przemyśle spożywczym do produkcji płatków, mąki i nasion 

ekspandowanych. Płatki lub mąka z nasion amarantusa wykorzystywane są w cukiernictwie 

oraz piekarnictwie, jako dodatek do mąki pszennej, aby podnieść jej walory żywieniowe. 

Obecnie na rynku są także dostępne oleje z nasion amarantusa [39]. 

Nasiona amarantusa dzięki swoim wysokim wartościom odżywczym wykorzystuje się 

do produkcji żywności bezglutenowej, bogatej w białka albuminy i globuliny. Szarłat  

w zależności od gatunku zawiera lub nie zawiera prolaminy, które u osób z chorobą trzewną 

stanowią czynnik toksyczny [4, 6, 7, 39]. Duża ilość gatunków szarłatu zawiera mniej niż 20 

ppm białek glutenowych w 100 g suchej masy, co stanowi wartość bezpieczną dla osób 

borykających się z celiakią [6].  

Z nasion szarłatu możemy również produkować mąkę instantyzowaną, którą po 

przemiale poddaje się obróbce termicznej. Mąkę taką wykorzystuje się przy produkcji 

odżywek i koncentratów [11].  Obecnie szarłatu nie stosuje się na kasze, jednakże produkt ten 

wydaje się dobrym surowcem na kasze drobne. Można byłoby go wykorzystać, jako dodatek 

do zup, swoją wielkością przypominałaby kaszę mannę [16]. 

Amarantus znalazł również zastosowanie w piekarstwie, jako dodatek do pieczywa [11, 

5-9]. Ze względu na swoją wysoką wartość odżywczą nasiona szarłatu oraz jego produkty 

stosowane do produkcji pieczywa [8, 14]. Dodatek mąki z szarłatu w ilości 10% wpływa 

korzystnie na szybkość fermentacji ciasta, zwiększenie się jego objętości [16].  

Nasiona szarłatu wykorzystuje się także w ciastkarstwie i cukiernictwie. Częściowe 

zastąpienie mąki pszennej herbatnikowej typu 650 nasionami szarłatu w postaci zmielonej 

zwiększyło zawartość białka, obniżyło zawartość glutenu i nie wpłynęło w niekorzystny 

sposób na konsystencję ciasta [37]. Szarłat wykorzystuje się także do produkcji produktów 

ekspandowanych, w cukiernictwie nadają orzechowy posmak [1].  

Oprócz ziaren amarantusa w diecie wykorzystuje się także jego liście, można je 

gotować jak szpinak. Liście różnych odmian amarantusa mają zróżnicowane walory 

smakowe. Dzięki zawartości witamin liście amarantusa chronią przed zaburzeniami widzenia, 

infekcjami dróg oddechowych, nawracającym przeziębieniem, opóźnionym wzrostem  

i przedwczesnym starzeniem [2]. Liście są dostępne, tanie i łatwe w przygotowaniu, mogą 

być dodatkiem do każdego posiłku [13].  

Z liści można wykonać sok, będzie on wartościowym napojem bogatym substancje 

mineralne, błonnik i chlorofil. W kosmetyce sok z liści szarłatu wykorzystuje się, jako tonik, 

wzmacniający i zapobiegający wypadaniu włosów [42]. Suszone liście amarantusa znalazły 
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zastosowanie, jako dodatek do wyrobu makaronu, konsumenci ocenili ten produkt, jako 

równie smaczny jak makaron przygotowywany z dodatkiem suszonego szpinaku [24]. 

Ciekawym sposobem na wprowadzenie do diety wartościowych produktów jest fermentacja 

liści amarantusa. Liście amarantusa zbiera się w stadium dojrzałości (30 dni), płucze w 

wodzie, następnie dodaje 2,5% NaCl i pakuje do słoików fermentacyjnych, zapewniając 

warunki beztlenowe. Po fermentacji (w temperaturze pokojowej przez 5 dni) otrzymuje się 

naturalny produkt probiotyczny zawierający dodatkowo bakterie fermentacji mlekowej. 

Konsumenci w większości akceptowali walory smakowe fermentowanych liści. Miały one też 

prozdrowotne właściwości gdyż obniżały poziom cholesterolu LDL [25]. 

4. Wnioski 

Liście i nasiona amarantusa znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu,  

w produktach żywnościowych, medycynie oraz przemyśle kosmetycznym. Szarłat ze względu 

na bogactwo substancji bioaktywnych i korzystny wpływ na zdrowie należy do żywności 

„superfood”. Liście amarantusa są niedocenianym warzywem. Zastosowanie w diecie 

znalazły nie tylko świeże, ale także fermentowane liście amarantusa.  
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Summary 

Although cleaning cucumber (Cucumis sativus L.) seeds has been done for years, still there  

is a strong need to improve their cleaning final effect, especially for small hybrid cultivar seed lots, precious 

or/and expensive for both plant breeders and seed distributors. The aim of the experiment was to adopt for this 

purpose a rinsing device (washer) used for rinsing and grading tomato seeds. The experiment was carried out on 

the cucumber hybrid cultivar ‘Śremski F1 seeds received from a plant breeder (seed company) from commercial 

production. In the first two experiments, seeds with flesh were rinsed at an angle to the ground of 35°  

and 53°, respectively. The third one consisted in doing it on the seeds without flash at 53°. The device designed 

for tomato was effectively used to clean and grade cucumber seeds, if it is set at 53°. In the treatment of rinsing 

seeds with the flesh and without it, in the best fractions, the seed germination increased by 20% and over 34%, 

respectively. The best germinating seeds, separated on the device, had also the highest 1000 seed weight. 

 

Keywords: seed quality, seed rinsing, seed grading, seed washer, cucumber seed production  

 

Poprawa jakości nasion ogórka (Cucumis sativus L.) poprzez ich płukanie 

po fermentacji 

 

Streszczenie 

Pomimo tego, że czyszczenie nasion ogórka (Cucumis sativus L.) odbywa się od lat, nadal istnieje potrzeba do 

poprawy końcowego efektu, szczególnie w przypadku małych partii nasion odmian mieszańcowych, cennych 

i/lub drogich zarówno dla hodowców roślin, jak i dystrybutorów nasion. Celem doświadczenia było sprawdzenie 

wykorzystania płuczki do nasion pomidora, także do nasion ogórka. Doświadczenie przeprowadzono na 

hybrydowej odmianie nasion ogórka ‘Śremski F1’ otrzymanej od hodowcy roślin (firmy nasiennej) z produkcji 

komercyjnej. Pierwszy i drugi wariant doświadczenia obejmował czyszczenie i frakcjonowanie nasion, przy 

kącie nachylenia płuczki do podłoża wynoszącym 35° i 53°. Trzeci wariant obejmował tylko frakcjonowanie 

nasion bez miąższu przy kącie nachylenia płuczki do podłoża wynoszącym 53°. Płuczka do nasion pomidora 

może być wykorzystana także do czyszczenia nasion ogórka, jeśli ustawimy ją pod kątem 53°. Po płukaniu 

nasion z miąższem i bez niego, w najlepszych frakcjach, zaobserwowano wzrost kiełkowania o 20 % i ponad 34 

%. Nasiona najlepiej kiełkujące po rozdzieleniu na płuczce miały też najwyższą masę 1000 nasion. 

 

Słowa kluczowe: jakość nasion, płukanie nasion, klasyfikacja nasion, płuczka, produkcja nasion ogórka 

 

1. Introduction  

There has been a huge and important seed market for cucumber seeds in the world. 

Most of them are nowadays hybrid cultivars and their seeds are also quite expensive. When 

producing small amounts of them, sometimes for breeders or seed distributors, special 

cleaning methods are needed to precisely extract all seeds from fruit flesh and grade them to 

improve their quality. Unlike in many vegetable seed production methods, in which seeds are 

threshed much later from dry fruits, in cucumber and other cucurbit species seed production, 
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seed extraction from fruit is carried out immediately after post-mature ripening (Weiner and 

Szymonowicz, 2005; Szpakowska and Hołubowicz, 2012).  

For small batches of cucumber fruits, seeds are hollowed out manually, and in the case of 

larger quantities, they are chopped and then mechanically separated from the shell, e.g. by 

centrifuges. The next step is to remove the gelatinous coating that surrounds them. This can 

be done by fermentation or chemical processes (Kelly and George, 1998). Fermentation is 

usually done in barrels or special tanks. The optimal fermentation time for cucumber seed 

pulp, at which the seeds are separated from the pulp without adversely affecting the seeds, is 

about 3-4 days at 25°C. Prolonging this process may result in reducing both final seed 

germination and seed vigour. A properly done fermentation process has no effect on the 

germination of mature seeds. In routine cucumber seed production, after fermentation of the 

pulp with seeds, it is then washed and subjected to drying (Nienhuis and Lower 1981; Nerson, 

1991; Ponnuswami et al., 2012).  

The aim of the experiment was to adopt for this purpose a washer used for tomato seeds. 

2. Material and methods 

In these experiments, a washer designed and built by Paweł Nowicki (Nowicki and 

Hołubowicz, 2015) was used for cucumber seeds rinsing and grading. The prototype consisted 

of a divided box hinged to the base plate, a hose holder and supporting legs. The box base and 

partitions were made of OSB-3. It is a plate that is used in humid conditions. It consisted of 

pine chips connected with a special binder. The whole structure had the following 

dimensions: 100 cm long, 40 cm wide and 30 cm high. The main chest was divided into  

3 equal parts. The inside of the partitions was covered with silicone to seal the structure. For 

proper operation of the scrubber, it should be set at the right angle to the ground, which will 

cause water movement with the pulp (Fig. 1). The slope varies depending on the cultivar used, 

which may differ in the degree of seed filling and shape. The slope is changed with  

a height-adjustable foot. A properly adjusted scrubber and a water stream separate the seeds in 

the pulp into 4 even fractions. The first one consists of the heaviest, most filled seeds that 

settle in the first chamber. In the next two, seeds with increasingly smaller fill and larger 

buoyancy settle. The last fraction consists of empty seeds, poorly filled, remnants of 

fermented pulp and impurities floating on water, which flow into a container delivered to the 

device. 

A practical scrubber test was carried out in the Polish plant breeding and seed production 

company "Spójnia", Ltd. in Nochowo (Western Poland). The device was set at two different 

angles of inclination to the ground of 35° and 53°. The slope of the scrubber was determined 
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based on preliminary tests. The 35° angle was the minimum setting, at which the seeds 

separated sufficiently. In turn, at 53°, it was the maximum angle of the scrubber to the ground 

that could be set. The machine was checked in 3 treatments: 1. Cleaning and grading of seeds 

with flesh (pulp) at 35° inclination of the rinsing device to the ground, 2. doing the same at 

53°, 3. grading the seeds without flesh, at 53°. For the first two treatments, fermented seed 

pulp was used to clean and grade the seeds. Pulp fermentation was carried out on-site by 

employees. Harvested cucumber fruits were fermented in barrels for 3 days at 30°C air 

temperature. The prepared this way pulp went to a working machine, in which the pulp was 

separated from the seeds and their groupings. Seeds from each grade were sampled for the 

laboratory test and then placed on a sieve outside the washer. Then, they were additionally 

cleaned by hand from the pulp residues, and then dried on a canvas frame in a floor dryer at 

30°C for 48 hours. For the third treatment, only seed grading was done. For this treatment, 

seeds previously cleaned manually on sieves were used. Then, the seeds were sampled for the 

laboratory test the same way as before. As a check, seeds were cleaned manually, without any 

rinsing or grading. 

 

Fig. 1. A scheme of a rinsing device (washer) for separating seeds of the species from  

the Solanaceae and Cucurbitaceae botanical families 1-feed hopper; 2- water tube;  

3- compartments for the seed fraction; 4- removing light seeds, fruit flesh and water;  

5- adjusting supporting stick; 6 - base 

 

Laboratory tests of the seeds included evaluating 3 quality parameters: seed germination rate 

(first counting), capacity (second counting) and 1000 seeds weights. All this was done 

following the International Seed Testing Association (ISTA) rules (Anonymous, 2012). Three 

hundred (6 x 50 seeds) seeds were collected from each treatment. The tests were carried out 
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on Petri dishes on the 6 layers of filter paper after soaking them with distilled water. Fifty 

seeds were placed on each Petri dish prepared this way and placed in the vegetation chamber 

at 25°C. Germination rate was evaluated 4 days after placing the seeds on the dishes. Seeds 

with at least 1 mm germ root which pierced through the seed coat were considered as 

germinated. The germination capacity was carried out 8 days after placing the seeds on the 

dishes. The final data included evaluating: the amount of normal seedlings, abnormal ones, 

healthy non-germinating (fresh) and dead seeds. Additionally, the weight of 1000 seeds was 

measured. All received data was evaluated statistically. For all of them, first variance and then 

the smallest significant differences were calculated based on the Duncan’s test for α=0.05.  

3. Results and discussion 

Cleaning and grading of the cucumber seeds on the Nowicki's rinsing device (Photo 1.) 

improved their germination rate for the first fraction of cleaned and graded seeds at the 

washer at both 35° and 53° (Fig. 2). In the first and second treatments of the cleaned and 

graded seeds, the best fraction showed an increase in the germination rate from 22.8% 

(control) to 35.5% (F1 fraction at 35°) and from 22.8% (control) to 45.3% (F1 fraction at 

53°), respectively. In the third treatment, the result was better than with the seeds from two 

previous ones. Grading cucumber seeds on a washer showed an improvement in their 

germination rate for both first and second grades (Fig. 2). In the best treatment with grading 

seeds without flesh at 53°, the germination rate increased from 22.8% (control) to 58.0% 

(fraction 1 BM at 53°) and 22.8% (control) to 37.3% (fraction 2 BM at 53°), respectively. 

 

Photo 1. Rinsing and grading cucumber seeds on the Nowicki’s washer (Photo K. Misiak)  
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Fig. 2. Effect of removing flesh (rinsing) and grading (F) and only grading (F BM) of Śremski F1 cucumber 

seeds using rinsing device (washer) on their germination rate (%). Abbreviations: K - control; F1 35° - F4 35° - 

fractions of cleaned and graded with a washer inclination seeds at a 35 ° inclination of the scrubber; F1 53° - F4 

53° - fractions of cleaned and graded seeds with a washer inclination of 53°; F1 BM 53° - F4 BM 53° - pure seed 

fractions (without pulp) graded at 53° inclination of the washer. Means marked with the same letters for the same 

treatment do not differ significantly from each other according to the Duncan’s test for α = 0.05 

 

Cleaning and grading of cucumber seeds on the washer with a rinsing device inclination at 

35° also improved the germination capacity of the first fraction seeds (Fig. 3). For the best 

fraction, it increased from 26.3 (control) to 37.3 (F1 fraction 35°). There was also a difference 

in the decrease of abnormal seedlings and control dead seeds and in F1 fraction at 35°. 

 

Fig. 3. Effect of cleaning and grading (F) of Śremski F1 cucumber seeds using rinsing device on their 

germination capacity. Groups of seeds (from left): germinating normally and abnormally, dead and fresh seeds.  

Abbreviations: K - control; F1 35° - F4 35° - fractions of cleaned and graded seeds at 35° inclination of the 

scrubber. Means marked with the same letters for the same variant do not differ significantly from each other 

according to the Duncan’s test for α = 0.05 
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The result of the second treatment, in which the Śremski F1 cucumber seeds were cleaned and 

graded on the washer at 53°, also improved the germination capacity of seeds producing 

normal seedlings (Fig. 4). In the best seed fraction, it increased from 26.3% (control) to 

46.5% (F1 fraction 53°). 

 
Fig. 4. Effect of cleaning and grading (F) of Śremski F1 cucumber seeds using rinsing device on their 

germination capacity. Groups of seeds from the left: germinating normally and abnormally, dead and fresh seeds. 

Abbreviations: K - control; F1 53° - F4 53° - fractions of cleaned and graded seeds with a washer inclination of 

53°. Means marked with the same letters for the same variant do not differ significantly from each other 

according to the Duncan’s test for α = 0.05 

 

Separation of seeds without flesh, only fractionated, of Śremski F1 cucumber at an inclination 

of 53° to the ground resulted in an improvement in their germination capacity of the first and 

second fractions (Fig. 5). In this variant, germination was the best of all variants, as it 

increased from 26.3% (control) to 61% (F1 BM 53°). An increase from 26.3 % (control) to 

39% (fraction F2 BM 53°) was also noted. 

The assessment of 1000 seed weight separated on the scrubber showed that well-filled seeds 

(Fig. 6) germinated better than less-filled or empty ones. In the first variant with cleaned and 

graded seeds, the seed weight increased from 17.6 g (control) to 22.4 g (F1 fraction 35°). The 

best results were obtained in the second variant with cleaned and graded seeds, in which 1000 

seeds weight increased from 17.6 g (control) to 21.8 g (F1 fraction 53°). In contrast, in the 

third variant, only fractionated seeds without flesh, in the first fraction: it increased from 17.5 

g (control) to 23.3 g (F1 BM 53°). 
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Fig. 5. Effect of grading (no pulp cleaning) (F BM) of Śremski F1 cucumber seeds using rinsing device on their 

germination capacity. Seed groups from the left: germinating normally and abnormally, dead and fresh seeds. 

Abbreviations: K - control; F1 BM 53°- F4 BM 53° - seed fractions without pulp, fractionated at 53° inclination 

of the washer. Means marked with the same letters for the same variant do not differ significantly from each 

other according to the Duncan’s test for α = 0.05 

 

 

Fig. 6. Effect of cleaning and grading (F) and only grading (no pulp) (F BM) of Śremski F1 cucumber seeds 

using rinsing device on their 1000 seeds weight. Abbreviations: K - control; F1 35° - F4 35° - fractions of 

cleaned and graded seeds at 35° inclination of the scrubber; F1 53° - F4 53° - fractions of cleaned and 

fractionated seeds with a washer inclination of 53 °; F1 BM 53° - F4 BM 53° - seed fractions without pulp 

fractionated at 53° inclination of the scrubber to the ground. Means marked with the same letters for the same 

variant do not differ significantly from each other according to the Duncan’s test for α = 0.05 

 

The results of washing tomato seeds on Nowicki rinsing device (Nowicki and Hołubowicz, 

2015) showed an improvement in the quality of tomato seeds of the 'Frodo' cultivar. Seeds in 

this experiment were divided into 4 fractions of different quality. The differences were in the 

scales of the scrubber. However, for tomato, the soil scrubber was set at 20°. For cucumber 
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seeds, the 53° angle was found to be better. The differences result in the size and buoyancy of 

cucumber and tomato seeds. Cleaning and grading improved the germination capacity of 

tomato seeds by 23.2% compared to seeds from the control combination. That was a better 

result than obtained in this work for cucumber seeds, whose germination in the best fraction 

increased by 20.3% compared to seeds from the control fraction. Graded tomato seeds 

improved the germination score for the best fraction by 28.2% compared to seeds from the 

control fraction. In the case of cucumber seeds in our experiment, the increase in seed 

germination was higher than for the tomato seeds. Another difference between the results of 

cucumber and tomato seeds on the same washer was that the germination capacity of the 

'Frodo' tomato seed did not always increase with heavier seeds. As in the case of tomato 

seeds, also in cucumber seeds, a large role in cleaning and fractionation was played by the 

strength of the water stream and the degree and method of fruit fermentation. One can only 

assume that that was a cultivar feature. Therefore, it is necessary to develop the right angle of 

inclination of the washer for other cultivars of cucumber. 

Weiner and Szymonowicz (2005) in their research developed apparatus for the enzymatic 

cleaning of cucumber seeds. They used a set of two tanks with a capacity of 0.25 m
3
 each, 

with an installation with water and compressed air attached to them. The full set also included 

dishes with a bottom sieve and a seed dryer. The working capacity of one tank was 25-50 kg. 

The content of the apparatus in enzymatic cleaning was in constant motion due to mixing by 

means of flowing air. The seeds were effectively washed and separated in the device. The 

whole process took 36 hours including drying. Cucumber seeds after the process of enzymatic 

hydrolysis in this device had high both germination rate and capacity, they were without 

discoloration and impurities, with a bright surface. The results of this experiment has shown 

that new ways of cleaning cucumber seeds could be developed and are in agreement with the 

results of our research.   

4. Conclusions 

It was possible to use tomato seed rinsing device to clean and grade cucumber seeds,  

if set at 53° to the ground. After rinsing the seeds with the flesh on the washer, the best seed 

fraction increased its germination by over 20%. After only seed grading (seeds with no flesh), 

in the best fraction, seed germination increased over 34%. The best germinating seeds  

got from the rinsing device had also the highest weight of 1000 seeds. 
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Streszczenie 

Mikroelementy stanowią nierozłączną cześć szeregu enzymów, biorących udział w licznych procesach 

biochemicznych. Warunkują przebieg syntezy białek, metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i kwasów 

nukleinowych. Spełniają podstawową rolę w procesach przyrostu tkanek, reprodukcji i czynnościach 

ośrodkowego układu nerwowego. W żywieniu wysokoprodukcyjnych zwierząt ważną rolę odgrywa właściwe 

ich zaopatrzenie m.in. w mikroelementy. Badania wskazują, że mikroelementy z form mineralnych są 

wykorzystywane na niskim poziomie. Stopień przyswajalności znacząco zależy od ich rozpuszczalności  

w wodzie lub rozcieńczonych kwasach. Pozostała część składników mineralnych wraz z odchodami trafia do 

środowiska, kumulując się w glebie, przechodząc do wód gruntowych i roślin. W wielu ośrodkach prowadzone 

są badania nad poszukiwaniem takich form związków mineralnych, których dostępność będzie wyższa. Należą 

do nich organiczne związki, powstałe w wyniku kompleksowania oraz chelatowania rozpuszczalnych soli metalu 

z aminokwasami i/lub częściowo zhydrolizowanym białkiem, lub roztworem polisacharydu. Większość 

przeprowadzonych badań potwierdza korzyści wynikające ze stosowania organicznych form mikroelementów. 

 

Słowa kluczowe: mikroelementy, miedź, cynk, mangan, wyniki produkcyjne, świnie 

 

The role of selected microelements in swine nutrition 

 

Summary 

Microelements are part of a numerous enzymes and coordinate a great number of biochemical processes. They 

condition protein synthesis, carbohydrate, fat and nucleic acid metabolism. They play a major role in tissue 

growth processes, reproduction and central nervous system functions. Their proper level plays an important role 

in high-yield animals nutrition. Research indicates that microelements from mineral forms are utilized at a low 

level. The degree of bioavailability depends on their solubility in water or dilute acids. Same parts of 

microelements, that have not been utilize in the body, accumulating in the plants and groundwater and soil. In 

many centers research is being conducted on the study for such forms of mineral compounds whose availability 

will be higher. These include organic compounds resulting from the complexation and chelation of soluble metal 

salts with amino acids and / or partially hydrolyzed protein or polysaccharide solution. Most of the conducted 

research confirms the benefits of using organic forms of microelements. 

 

Keywords: microelements, copper, zinc, manganese, growth performance, swine 

 

1. Wstęp 

Zwierzęta do prawidłowego wzrostu i rozwoju wymagają odpowiedniego poziomu 

składników mineralnych. Mikroelementy w organizmie stanowią nierozłączną cześć szeregu 

enzymów, biorących udział w licznych procesach biochemicznych. Warunkują przebieg 

syntezy białek, metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i kwasów nukleinowych. Spełniają 

podstawową rolę w procesach przyrostu tkanek, reprodukcji i czynnościach ośrodkowego 

układu nerwowego (James, 2010; Mondal i in., 2010).  

Stopień zaopatrzenia organizmu w mikroelementy (z pasz roślinnych, zwierzęcych  

i mineralnych) w dużej mierze zależy od zawartości ich w mieszankach paszowych. Cześć 
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mikroelementów w surowcach roślinnych występują w trudno przyswajalnej formie np. 

fitynianów, szczawianów, które obniżają przyswajalność, zmniejszają ich poziom w tkankach 

i organach, a tym samym zaburzają ich gospodarkę w organizmie. Zatem, niedobór 

mikroelementów może wynikać ze zbyt małej podaży ich w diecie oraz z powodu 

antagonistycznego oddziaływania innych pierwiastków. Dlatego też niedobory składników 

mineralnych w paszy uzupełniane są poprzez zastosowanie dodatków mineralnych. Na rynku 

paszowym dostępne są różne formy chemiczne mikroelementów (formy nieorganiczne: 

tlenki, węglany, chlorki, siarczany oraz formy organiczne np. chelaty).  

Stosowanie preparatów zawierający mikroelementy w postaci związków organicznych 

budzi wciąż zainteresowanie. Wiele badań wskazuje, że pierwiastki w formie organicznej 

mogą być lepiej wykorzystywane przez organizm niż w formie nieorganicznej (Burrell i in., 

2004). Optymalne pokrycie potrzeb na składniki mineralne zapewnia poprawę wyników 

produkcyjnych (lepsze tempo wzrostu, stopień wykorzystania paszy oraz jakość produktu 

finalnego oraz zdrowie zwierząt) (Szuba-Trznadel, 2007; Zhu i in., 2019). 

Należy zwrócić szczególną uwagę, że mikroelementy przez wiele lat były stosowane  

w większym udziale niż wynikało to z zaopatrzenia zwierząt. Stosując lecznicze dawki cynku 

ograniczane jest występowanie biegunek u prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym (Hill i in., 

2000; Hill i in., 2001; Carlson i in., 2004). Unia Europejska od dawna rekomenduje 

konieczność obniżania maksymalnych dopuszczalnych poziomów składników mineralnych  

w paszach. Stąd też zainteresowanie takimi formami związków chemicznych, z których 

wykorzystanie składników mineralnych jest znacząco wyższe. 

2. Rola wybranych składników mineralnych w organizmie 

a. Cynk 

Cynk jest aktywatorem licznych enzymów związanych z przemianą białek, 

węglowodanów i lipidów. Bierze udział m.in. w metabolizmie kwasów nukleinowych. 

Odgrywa szczególną rolę w proliferacji i dojrzewaniu komórek. Jest niezbędny do 

prawidłowego wzrostu organizmu. Spełnia istotną funkcję w procesach odpornościowych. 

Jest pierwiastkiem wykazującym działanie przeciwutleniające. Zapewnia prawidłowe 

funkcjonowanie skóry i błon śluzowych. Mikroelement ten zapobiega i leczy schorzenia 

skóry u świń, reguluje zakłócenia procesów rogowacenia naskórka tzw. parakeratozę. 

Pierwiastek ten spełnia także ważną funkcję przy rozróżnianiu smaku i zapachu. Cynk jest 

składnikiem białka znajdującego się w receptorach smakowych, które warunkują prawidłową 

czynność kubków smakowych (Ibs i Rink, 2003; Pardo i Selman, 2005; Song i in., 2009). 
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Związki cynku wpływają selektywnie na mikroorganizmy przewodu pokarmowego. 

Efekt antybakteryjny, poprzez oddziaływanie na populację E. coli, ogranicza kliniczne  

i subkliniczne stany zapalne przewodu pokarmowego oraz spadek przyrostów masy ciała, 

będących konsekwencją biegunek występujących w okresie odsadzeniowym (Poulsen, 1989). 

b. Miedź 

Miedź jest również składnikiem wielu enzymów. Pierwiastek ten odpowiada za 

prawidłowe funkcjonowanie centralnego system nerwowego i układu sercowo-naczyniowego; 

jest niezbędny do wytwarzania i dojrzewania erytrocytów w szpiku, a także do syntezy hemu  

i hemoglobiny. Uczestniczy w wymianie gazowej organizmu. Miedź niezbędna jest także  

w reakcjach enzymatycznych, które warunkują, m.in. mineralizację kośćca i elastyczność 

tkanki łącznej zawierającej kolagen. Uczestniczy również, razem z cynkiem, w biosyntezie 

keratyny, która kumulowana jest głównie w mięśniach szkieletowych i powoduje przyrost 

masy ciała. Ponadto miedź wzmacnia wytrzymałość ścięgien i ścian jelit, które stają się 

bardziej elastyczne. Znane jest również ochronne działanie antyoksydacyjne  

i antymikrobiologiczne miedzi. Dzięki czemu ogranicza występowanie biegunek. Jest 

traktowana, jako jeden z głównych stymulatorów wzrostu (Hill i in., 2000; Lee i in., 2001; 

Armstrong i in., 2004). 

c. Mangan 

Mangan występuje w organizmie w małych ilościach, ale za to prawie we wszystkich 

tkankach i narządach (najwięcej jest go w kościach, wątrobie, nerkach, trzustce i przysadce 

mózgowej). Łatwo przechodzi do mleka samic. Mangan jest niezbędny dla wzrostu (ma 

ważne znaczenie dla rozwoju kośćca), procesów reprodukcji i czynności ośrodkowego układu 

nerwowego. Podobnie jak inne mikroelementy, pełni zarówno funkcję aktywatora licznych 

reakcji enzymatycznych, jak również stanowi część składową niektórych metaloenzymów. 

Bierze udział w tworzeniu tkanki łącznej i chrząstek. Potrzebny jest do prawidłowego 

przebiegu metabolizmu tłuszczowców, węglowodanów. Pełni znaczącą rolę w syntezie 

białek, odpowiada za przenoszenie informacji genetycznej. Uczestniczy także w walce ze 

stresem oksydacyjnym (Mayne 2003; Iqbal i in., 2004; Formigari i in., 2007). 

3. Przyswajalność 

Biodostępność pierwiastków według Jamroz (2015) jest definiowana, jako różnica 

między pobraną ilością składnika a jego zużyciem w funkcjach fizjologicznych organizmu  

i w tworzeniu rezerw. Biodostępność mikroelementów jest ściśle uzależniona m.in. od 

gatunku zwierząt, źródła pierwiastków czyli od formy chemicznej związku, jego 

rozpuszczalności w przewodzie pokarmowym i interakcji antagonistycznych występujących 
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pomiędzy składnikami mineralnymi oraz czynników utrudniających wchłanianie. 

Dwuwartościowe pierwiastki łatwo wchodzi w połączenia m.in. z kwasem fitynowym, 

tworząc kompleksy, które obniżają wykorzystanie tych mikroelementów. W paszy, oprócz 

fitynianów, występują także inne czynniki chelatujące, m.in. szczawiany, włókno surowe, 

glukozynolany, alkilorezorcynole, związki latyrogenne czy antybiotyki (Aoygai i in., 1993; 

Szkudelski, 1995). Czynnikiem ograniczającym absorpcję m.in. Cu jest również nadmierna 

lepkość treści jelita cienkiego wywołana obecnością rozpuszczalnych frakcji arabinoksylanów 

i innych polisacharydów (Bedford i in., 1991). 

W organizmie zwierząt między jonami pierwiastków występują interakcje, które mogą 

zahamowywać lub ułatwiać przyswajalność niezbędnych dla organizmu składników 

mineralnych. Między Cu a Zn istnieje antagonizm, polegający na konkurencji tych 

pierwiastków o miejsce w metalotioneinie. Zn indukuje syntezę metalotioneiny, ale Cu 

zajmuje miejsce Zn i pozostaje w błonie śluzowej zamiast przechodzić do krwi. Wysoka 

dawka Zn powoduje obniżenie ilości Cu we krwi i wątrobie (Smith i in., 1997; Brzozowska, 

1998; Carlson i in., 1999). Badania prowadzone nad trwałością różnych związków 

chelatowych wykazały, że Cu tworzy kompleksy o najwyższej trwałości ze wszystkich metali 

(Toroszyńska i in., 1992). Wysoka wartość trwałości dla Cu powoduje, że pierwiastek ten 

podczas tworzenia kompleksów z różnymi ligandami wypiera inne metale, jak: Zn, Fe, Mn, 

Mg, Co. Dlatego też u zwierząt monogastrycznych, głównie ptaków, może wystąpić niedobór 

miedzi (Makarski, 2002).  

Przyswajalność Mn u zwierząt monogastrycznych z pasz naturalnych i soli 

manganowych jest znikoma, wynosi około 2 - 3%. Intensywność wchłaniania i wykorzystania 

manganu przez zwierzę uzależniona jest przede wszystkim od koncentracji tego pierwiastka  

w dawce pokarmowej [L nnerdal 1994, Fairweather-Tait i Hurrell 1996]. Duża ilość Ca, P  

i Fe w mieszance obniża przyswajalność tego pierwiastka. Z dostępnej literatury wynika, że 

między Mn a Fe, jak również między Mn a Co istnieje antagonizm, polegający na konkurencji 

tych pierwiastków o miejsce w nabłonku jelita. Fe i Co, zajmując miejsce Mn, pozostają w 

błonie śluzowej zamiast przechodzić do krwi, a tym samym blokują proces absorpcji tego 

mikroelementu (Hurley i Keen, 1987). Podobnie kwas fitynowy i włókno wpływają 

niekorzystnie na przyswajalność Mn, obniżając jego wchłanianie nawet o 40% (Fly i in., 

1989).  

a. Formy nieorganiczne mikroelementów 

W żywieniu świń siarczan miedzi charakteryzuje się wyższą dostępnością niż siarczek 

miedzi i tlenek miedzi (Sazzad i in., 1993; Cromwell i in., 1998). Podobne zależności 
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obserwowano dla związków Zn. Siarczan cynku wykazywał lepszą biodostępność w stosunku 

do tlenku cynku (Wedekind i in., 1992). Z innych badań wynika, że średnia biodostępność 

tego pierwiastka z ZnO została określona na poziomie 22%; z siarczanu cynku - 23% oraz 

octanu cynku - 19% [Poulsen i Larsen 1995]. Natomiast dostępność Mn z soli mineralnych  

w porównaniu z siarczanem manganu wynosiła 100% dla chlorku manganu, 66% dla tlenku 

manganu, 40% dla węglanu manganu i poniżej 30% dla dwutlenku manganu (Hurley i Keen, 

1987). 

Ze względu na zróżnicowaną zawartość mikroelementów w różnych formach 

chemicznych oraz antagonistyczne reakcje zachodzące między jonami pierwiastków, trudno 

jest jednoznacznie podać, jaki jest stopień przyswajalności mikroelementów  

z poszczególnych źródeł. Wysokie poziomy nieorganicznych pierwiastków stosowane 

w mieszankach, w celu pokrycia zapotrzebowanie zwierząt w te składniki oraz prawidłowego 

przebiegu procesów metabolicznych, nie są zatrzymane w organizmie, lecz przechodzą 

tranzytem przez przewód pokarmowy i trafiają do środowiska wraz z odchodami (Armstrong 

i in., 2004; Veum i in., 2004). 

b. Formy organiczne mikroelementów 

W wielu ośrodkach badawczych prowadzono badania nad poszukiwaniem takich form 

związków mineralnych, których wykorzystanie, dostępność i stopień absorpcji z treści 

przewodu pokarmowego, będzie przebiegać na wyższym poziomie. Z badań 

przeprowadzonych na szczurach wynikało, iż jednoczesne podawanie w mieszance 

tryptofanu, histydyny i proliny z siarczanem cynku znacznie poprawiło wykorzystanie Zn 

(Wapnir i Stiel, 1986; Wapnir i Balkman, 1990). Podobnie, dodatek 0,4% cysteiny do 

mieszanki dla kurcząt, zawierającej siarczan cynku istotnie poprawił dostępność tego 

pierwiastka (Hortin i in., 1991). Stąd też zaczęto stosować związki chelatowe w żywieniu 

zwierząt. Chemicznie są to połączenia otrzymywane przez chelatowanie metalu z częściowo 

zhydrolizowanym białkiem lub polisacharydem. Wspólną cechą tych związków jest 

występowanie wiązań koordynacyjnych (kowalencyjnych). Ponieważ związki te 

charakteryzują się wyższym poziomem wykorzystania, można zredukować ich koncentrację 

w dawkach pokarmowych, a tym samym obniżyć emisję niewykorzystanych pierwiastków do 

środowiska (Sutton i Richert, 2004). 

Kompleksy Cu z L-aminokwasami są znacznie lepiej absorbowane, niż jako połączenia 

z D-aminokwasami. Cu w połączeniach z aminokwasami może być wchłonięta  

w niezmienionej formie przez śluzówkę jelita w wyniku biochemicznego mechanizmu 

transportu charakterystycznego dla aminokwasów (Ashmead, 1993; Pott i in., 1994). 
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Ponieważ postaci organiczne mogą być znacznie lepiej wykorzystywane i tolerowane przez 

zwierzęta stwierdzono, że podawanie mikroelementów w tej formie chemicznej zwiększa ich 

biodostępność oraz wzrost retencji. U prosiąt, warchlaków oraz cieląt po podaniu Cu  

w formie organicznej stwierdzono wzrost jej poziomu we krwi, wątrobie i żółci  

w porównaniu do form nieorganicznych. Na podstawie dostępnych badań można stwierdzić 

lepszą biodostępność z form chelatowych Cu, związków Cu z lizyną, w porównaniu do soli 

siarczanowych tego pierwiastka (Lee i in., 2001).  

Badania wskazują również na znacznie lepszą biodostępnością Zn z produktów 

powstałych w wyniku chelatowania [Cousins i McMahon 2000]. Najwyższą biodostępność 

wykazywały organiczne kompleksy Zn-Met, a następnie Zn-Liz (Schell i Kornegay, 1996).  

Wyniki badań wskazują również, że Mn jest bardziej dostępny dla kur z organicznego 

związku. Biodostępność Mn z chelatu aminokwasowego (Mn-Met) w porównaniu do tlenku 

manganu i uwodnionej soli siarczanowej wynosiła 120 i 90%, odpowiednio (Fly i in., 1989). 

Wyższa absorpcja manganu obserwowana również była w obecności niskocząsteczkowych 

ligandów, jak: L-histydyny i cytrynianu (Hurley i Keen, 1987). 

Tabela 1. Biodostępnością Zn z produktów powstałych w wyniku chelatowania w porównaniu do siarczanu 

cynku, (dla którego biodostępność przyjęto 100%) 

Forma chemiczna Biodostępność Gatunek Autor, rok 

Zn-Met 206% 

kurczęta Wedekind i in. 1992 

ZnAA 219% 

Chelat Zn 227% 

Polisacharyd Zn 227% 

Proteinian Zn 159% 

Zn-Met 106% kurczęta Anonymous 1996 

Chelat Zn 227% szczury Anonymous 1992 

Proteinian Zn 159% szczury Power i in. 1994  
 

Z podanych powyżej danych wynika, że formy organiczne są dwukrotnie lepiej 

biodostępne niż nieorganiczne. Do najskuteczniej wchłanianych związków należą, chelaty 

aminokwasowe i cytryniany (np. cytrynian cynku) – Tabela 1. Wyższa biodostępność 

organicznych związków może wskazywać na odmienne szlaki metabolizmu i absorpcji  

w stosunku do nieorganicznych form, co przypuszczalnie przyczynia się do bezpośredniego 

dostarczania do tkanek niezbędnych mikroelementów, będących w połączeniach  

z organicznymi ligandami (Manner i in., 2006). 
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Streszczenie  

Pole magnetyczne może być stosowane, jako fizyczny czynnik do poprawy zdolności kiełkowania, wzrostu  

i rozwoju roślin. W celu określenia wpływu stymulacji polem magnetycznym i nawożenia na plonowanie  

i jakość korzeni buraków cukrowych przeprowadzono doświadczenie polowe z trzema odmianami buraków 

cukrowych, dla dwóch wariantów stymulacji magnetycznej nasion: stymulowane w polu magnetycznym  

o wartości 40 mT i kontrolne (bez stymulacji) oraz dla dwóch wariantów nawożenia mineralnego: optymalne 

opracowane na podstawie zasobności gleby w składniki pokarmowe i kontrolne (bez nawożenia). Określono 

plon korzeni i liści, zawartość makro i mikro składników oraz cukru. Obserwacje przeprowadzone po zbiorach 

pokazały, że zastosowane czynniki zmienne w doświadczeniu tj. przedsiewna stymulacja polem magnetycznym 

oraz optymalne nawożenie pozytywnie wpływają na parametry wzrostu i rozwoju roślin oraz na zawartość cukru 

w badanych korzeniach buraków cukrowych. Jednocześnie przedsiewna stymulacja magnetyczna nasion buraka 

cukrowego spowodowała ograniczenie transferu pierwiastków z gleby do rośliny. 

 

Słowa kluczowe: burak cukrowy, pole magnetyczne, plon, cukier 

 

Effect of selected factors agrotechnical and magnetic-stimulation on the 

yield and physico-chemical properties of sugar beet roots 

 

Summary 

The magnetic field can be used as a physical factor to improve the germination, growth and development of 

plants. In order to determine the effect of magnetic field stimulation and fertilization on the yielding and quality 

of sugar beet roots, a field experiment was carried out during which three sugar beet varieties were tested two 

variants of magnetic stimulation of seeds: stimulated in a magnetic field of 40 mT and control (without 

stimulation) and two variants of mineral fertilization: optimal developed on the basis of soil richness in nutrients 

and controls (without fertilization). Root and leaf yield, content of macro and micro ingredients as well as sugar 

were determined. Observations carried out after the harvest showed that the factors used in the experiment, i.e. 

pre-sowing magnetic field stimulation and optimal fertilization, have a positive effect on the parameters of plant 

growth and development and on the sugar content in the sugar beet roots tested. In addition, pre-sowing 

magnetic stimulation of sugar beet seeds caused a reduction in the transfer of elements from the soil to the plant. 

 

1.Wstęp 

Buraki cukrowe (Beta vulgaris L.) to roślina dwuletnia, w pierwszym roku produkuje 

korzeń spichrzowy, w drugim roku pęd kwiatowy z nasionami (Ostrowska i Artyszak, 2005). 

Burak cukrowy jest odmianą buraka zwyczajnego (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris),  

a zarazem rośliną przemysłową, okopową stanowiącą jedno z głównych źródeł cukru w skali 

światowej (Szajner i Hryszko, 2013). 

Nowoczesne rolnictwo ciągle szuka „bezpiecznych" sposobów zwiększania i poprawy 

jakości plonów uprawianych roślin wykorzystując dostępne instrumenty różnych rodzajów 
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nauk. Jednymi z ważniejszych czynników plonotwórczych są dobra jakość i właściwe 

przygotowanie materiału siewnego. Obecnie zauważalna jest tendencja odchodzenia od 

chemicznych metod stymulacji materiału siewnego oraz roślin, na korzyść metod fizycznych, 

które nie zmieniają cechy fizykochemiczne gleby, przez co są uważane za bezpieczne dla 

środowiska (Bujak i Frant, 2010).  

Zarówno nasiona jak i organizmy roślinne można traktować, jako odbiorniki fal 

elektromagnetycznych ze środowiska zewnętrznego (Byczkowska-Lipińska i Wojnarowska, 

2009). Pierwszą pracę odnoszącą się do wpływu pola magnetycznego na rozwój roślin datuje 

się na 1876, autorem pracy jest J. Reinke. W swoich doświadczeniach nie odnotował jednak 

nawet znikomego oddziaływania pola magnetycznego na kiełkowanie nasion oraz wzrost 

roślin. Kilkanaście lat później, w 1893 roku, Tolomei wydał pracę, dając informację nt. 

pozytywnego wpływu pola magnetycznego na szybkość wzrostu roślin (Galland i Pazur, 

2005; Pietruszewski, 1999). 

Wpływ pola magnetycznego na organizmy żywe poznano już w XIX wieku. Stymulacja 

magnetyczna poprawiała kiełkowanie nasion i wzrost roślin (Cieśla i Skowron, 2007).  

Z oddziaływań elektromagnetycznych stosowanych na materiał nasienny różnych gatunków 

roślin używane są: pola magnetyczne stałe – rozpiętość wartości indukcji sięga od kilku mT 

aż do bardzo dużych pól rzędu 1T, pola magnetyczne zmienne o częstotliwościach nie 

przekraczających 100 Hz (najczęściej 50 Hz i 16 Hz) oraz indukcjach od 60nT do 100mT, 

pole elektryczne stałe, pole elektryczne zmienne (o częstotliwości 50Hz), promieniowanie 

mikrofalowe oraz światło laserowe (Rybiński i in., 2005; Dziwulska-Hunek i in., 2009)  

i promienie gamma (Rybiński i in., 2004). 

Najczęściej badanymi roślinami pod kątem wpływu stymulacji magnetycznej są zboża. 

Pierwsze potwierdzone badania nad wpływem pola magnetycznego na pszenice wykonał 

Savostin. Uzyskał siewki pszenicy o 100% dłuższe od przeciętnych (Presman, 1971). 

Inni naukowcy zachęceni korzystnymi wynikami zaczęli badania wpływu pola 

magnetycznego na kiełkowanie różnych roślin. Materiał nasienny poddawano indukcji stałego 

oraz zmiennego pola o wartości w przedziale od kilku μT do 10 T i różnych czasów trwania 

ekspozycji od kilku sekund, a w niektórych przypadkach aż do końca trwania eksperymentu. 

Większość badań wykazała pozytywny wpływ pola magnetycznego na parametry takie jak: 

szybkość i zdolność kiełkowania oraz energię kiełkowania (Aladjadjiyan, 2010; Marks  

i Szecówka, 2010; Pietruszewski i Kania, 2010).                 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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W literaturze przedstawiono również badania, które nie potwierdziły dodatniego 

wpływu pola magnetycznego na kiełkowanie ziarniaków i wzrost siewek pszenicy (Bujak  

i Frant, 2010).   

Innym zbożem szeroko wykorzystywanym w przemyśle spożywczym jest kukurydza. 

Ziarniaki kukurydzy były przedsiewnie stymulowane polem magnetycznym stałym oraz 

zmiennym o wartości indukcji od 5 mT do 1 T, następnie określono siłę i energię kiełkowania 

(Anand i in., 2012). 

W Polsce głównie badano wpływ stałego oraz zmiennego pola magnetycznego  

o częstotliwości 50 Hz na wybrane rośliny tj. pszenicę jarą, pszenicę ozimą, jęczmień, 

kukurydzę, grykę, słonecznik, rzodkiew, fasolę, fasolę szparagową, groszek, bób, bobik, 

kolendrę, kapustę włoską, ogórek, pomidor, cebulę, sałatę lodową, marchew oraz buraka 

cukrowego (Kornarzyński i Pietruszewski, 2008; Podleśny i Podleśna, 2004). Wyniki  

z doświadczeń potwierdzają pozytywny wpływ pola magnetycznego np. lepsze wchłanianie 

wody, równiejsze i lepsze kiełkowanie nasion przesiewnie stymulowanych.  

Inni autorzy poddawali przedsiewnej biostymulacji nasiona buraka cukrowego. 

Rochalska i Orzeszko-Rywka (2008) zastosowały zmienne pole magnetyczne niskiej 

częstotliwości 16 Hz przez okres 2 godzin, z kolei Zardzewiały i in. (2016) zastosowali pole 

magnetyczne o indukcji 40 mT, czas ekspozycji wynosił 40 sekund. Wyniki pokazały wzrost 

plonów oraz zawartości cukru w korzeniach wyrosłych z nasion przedsiewnie 

stymulowanych. 

Aladjadjiyan i Ylieva (2003) określali w swoich badaniach wpływ stymulacji stałym 

polem magnetycznym o wartości indukcji 150 mT, czas ekspozycji 10, 20 i 40 minut na 

nasiona tytoniu. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano pozytywny wpływ każdego 

rodzaju przedsiewnej stymulacji nasion na energię i zdolność kiełkowania nasion. 

Traktowanie nasion słonecznika polem magnetycznym o wartości od 0 do 250 mT  

zwiększyło szybkość kiełkowania, długość siewek oraz wagę roślin (Vashisth i Nagarajan, 

2010).  

2. Materiał i metody 

Do badań polowych użyto 3 odmiany buraka cukrowego dostępne dla rolników na rynku 

polskim. Były to następujące odmiany: Pikador, Silvetta, Delano.  

Pole magnetyczne o wartości 40mT w połączeniu z częstotliwością 50 Hz uzyskiwano 

przez zasilenie cewki indukcyjnej powietrznej, o średnicy wewnętrznej 11 cm oraz długości 

15 cm, ze źródłem prądu przemiennego jednofazowego (rys. 1). 
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Rys. 1. Stanowisko do indukowania pola magnetycznego wolnozmiennego dużego (źródło: Opracowanie 

własne). 

 

Doświadczenie polowe w 2014 roku realizowano na polu położonym w miejscowości Gać 

koło Przeworska (50°01′39″N, 22°21′40″E) na gruncie ornym klasy bonitacyjnej III b, 

kompleks przydatności rolniczej: kompleks żytni bardzo dobry. 

Doświadczenie obejmowało następujące 3 czynniki: 

1. Dwa warianty dotyczące czynnika jakim jest stymulacja magnetyczna:  

brak stymulacji, stymulacja polem o wartości 40 mT, 

2. Dwa poziomy nawożenia mineralnego:  

0-brak nawożenia I- optymalne nawożenie (dawki składników pokarmowych w oparciu  

o wyniki badań próbek gleby), 

3. Trzy odmiany buraka cukrowego. 

Układ doświadczenia  split plot - split block.  

Doświadczenie realizowano w trzech replikacjach. 

Końcem października 2013 roku pobrano próby glebowe. Z powierzchni pola pobrano 30 

próbek pojedynczych laską Egnera z warstwy ornej 0-20 cm, po przekątnych pola, na którym 

planowano założyć doświadczenie. Pobrana w ten sposób próbka gleby została poddana 

analizom w laboratorium. Zbadano odczyn gleby pH, zasolenie, N, P, K, Ca, Mg, Cl.  

W oparciu o wyniki badań opracowano zalecenia nawozowe do stosowania dla doświadczenia 

polowego. 

Ocena plonowania korzeni buraków cukrowych 

Rośliny buraka cukrowego zebrano z pola w październiku 2014 roku. Korzenie 

oczyszczano z ziemi i ważono. Na podstawie pomiarów wagi korzeni z poszczególnych 

poletek obliczono średnie wartości plonu korzeni. Następnie z poletek pobrano próby 

reprezentatywne korzeni, które zostały wykorzystane do dalszych badań laboratoryjnych. 
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Pobrane próby korzeni i liści poddano homogenizacji za pomocą urządzenia Theromix 

(rys. 2). 

 

Rys. 2. Theromix do homogenizacji próbek liści i korzeni. (Źródło: Opracowanie własne) 

 

Przygotowywanie próbek do analizy składu chemicznego odbywało się po wstępnej ich 

mineralizacji, w mineralizatorze mikrofalowym (rys. 3), metoda tzw. na mokro. Mineralizacja 

biomasy została przeprowadzona z wykorzystaniem kwasu azotowego (V). 

 

Rys. 3. Mineralizator Ethos One (Źródło: Opracowanie własne) 
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Po wykonaniu mineralizacji materiału roślinnego wykonano pomiary i analizę składu 

chemicznego na spektrometrze ICP-OES 6500 (rys. 4). 

 

Rys. 4. Spektrometr emisyjny ICP OES iCAP Dual 6500. (Źródło: Opracowanie własne) 

 

Do pomiaru zawartości cukrów w przygotowanych ekstraktach etanolowych 

wykorzystano wysokosprawny chromatograf cieczowy firmy Thermo Dionex Ultimate 3000 

(wg PN-EN 12630: 2002). 

Hipotezy statystyczne dotyczące wpływu odmian buraka cukrowego oraz czynników 

doświadczalnych, na badane parametry oraz oddziaływania pomiędzy odmianą i czynnikami 

weryfikowano za pomocą dwuczynnikowej analizy statystycznej ANOVA testem Fischera 

NIR z wykorzystaniem oprogramowania Statistica 12. Analizy wykonano oddzielnie dla 

każdego roku. Poziom istotności przyjęto, jako α≤0.05. 

3.Wyniki 

Ocena plonu korzeni  

W 2014 roku największy średni plon korzeni występował w przypadku stosowania 

optymalnego nawożenia dla wszystkich badanych odmian (rys.4). Średnia wartość plonu 

korzeni wahała się od 58,2 t
.
ha

-1
 dla próby kontrolnej, dla nasion stymulowanych wynosiła 

średnio 63,1 t
.
ha

-1
, dla zastosowanej stymulacji magnetycznej wraz z nawożeniem wartość ta 

wynosiła od 70,03 t
.
ha

-1 
do 76,2 t

.
ha

-1
 dla odmian optymalnie nawożonych. Zastosowane 

optymalne nawożenie zwiększyło plon korzeni średnio o 18,6 t
.
ha

-1
 w porównaniu do próby 

kontrolnej. Po zastosowaniu przedsiewnej stymulacji nasion plon korzeni badanych odmian 

wzrósł średnio o 4,9 t
.
ha

-1
 w porównaniu do kontroli.  
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Rys. 5.Wpływ stymulacji magnetycznej oraz nawożenia na plon korzeni buraków cukrowych w 2014 roku 

K- kontrola, MS-magnetyczna stymulacja, MS+N- magnetyczna stymulacja + nawożenie, N- nawożenie 

(Źródło: Opracowanie własne) 

 

Tab. 1. Wpływ stymulacji magnetycznej oraz nawożenia na zawartość cukru w korzeniach analizowanych 

odmian buraków cukrowych w roku 2014 

Rok Odmiana Zastosowany czynnik* 
Zawartość cukru Biologiczny plon cukru 

% 1000 kg ha
-1

 

2014 

Pikador 

K      16,2
cd

**    9,8
dc

 

MS   17,1
dbc

     10,9
bcdc

 

MS+N 17,7
d
    12,2

dbc
 

N 18,1
d
   14,0

db
 

Delano 

K 16,1
d
    9,5

c
 

MS     17,5
dbcd

   11,0
cdc

 

MS+N 18,0
d
    12,6

dbcd
 

N 18,2
d
 13,7

d
 

Silvetta 

K   16,0
bcd

      8,80
cdc

 

MS    17,2
dbcd

     10,9
bcdc

 

MS+N 17,9
db

     12,7
dbcd

 

N 18,4
d
   14,1

db
 

K- kontrola, MS-magnetyczna stymulacja, MS+N- magnetyczna stymulacja + nawożenie, N- nawożenie 

 

W roku 2014 najwyższą zawartością biologiczną cukru cechowały się korzenie odmian 

buraków po zastosowaniu optymalnego nawożenia (wyniki zawartości cukru nie różnią się 

istotnie pomiędzy odmianami buraków). Największą procentową zawartość cukru 

odnotowano po zastosowaniu nawożenia odmiany Silvetta. Biorąc pod uwagę biologiczny 

plon cukru w próbie kontrolnej najlepszy wynik odnotowano dla odmiany Pikador, 

nieznacznie mniejszy plon zaobserwowano u odmiany Delano. Biologiczna wydajność cukru 

była wyższa w wyniku stymulacji magnetycznej średnio dla badanych odmian o 1,52 t
.
ha

-1  

w porównaniu do próby kontrolnej. Po zastosowaniu nawożenia, odmiana Silvetta uzyskała 

znacząco lepsze wyniki biologicznego plonu cukru w porównaniu do pozostałych odmian. 
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Ponadto optymalne nawożenie zwiększyło biologiczny plon cukru średnio o 4,53 t
.
ha

-1
  

w porównaniu do kontroli.  

Tab. 2. Wpływ stymulacji magnetycznej oraz nawożenia na wybrane makroelementy w korzeniach 

analizowanych odmian buraka cukrowego w 2014 roku.  

R
o

k
 

O
d

m
ia

n
a 

Z
as

to
so

w
a

n
y

 

cz
y

n
n

ik
*
 Makroelementy w korzeniach 

Ca K Mg Na P S 

mg kg
-1

 

2
0

1
4
 

P
ik

ad
o

r 

K 720
abc

* 8150
abc

 2200
cd

 390
abc

 2580
ab

 94
cde

 

MS 640
d
 8050

bc
 2100

d
 3355

c
 2100

bcd
 82

e
 

MS +N 735
abc

 8250
abc

 2400
abc

 405
ab

 2350
abc

 109
abcd

 

N 765
a
 8450

ab
 2350

abc
 410

ab
 2550

ab
 114

abc
 

D
el

an
o

 

K 710
bc

 8300
abc

 2290
bcd

 390
abc

 2390
abcd

 90
de

 

MS 680
cd

 8100
abc

 2090
d
 365

c
 2140

cd
 80

e
 

MS +N 715
abc

 8350
abc

 2390
abc

 395
abc

 2300
abc

 118
ab

 

N 720
abc

 8500
ab

 2550
ab

 405
ab

 2600
a
 125

a
 

S
il

v
et

ta
 

K 730
abc

 8250
abc

 2330
bcd

 409
ab

 2050
cd

 108
bcde

 

MS 700
bc

 7950
c
 2100

d
 384

bc
 1900

d
 95

cde
 

MS +N 725
abc

 8400
abc

 2450
abc

 405
a
 2250

abcd
 110

abcd
 

N 755
ab

 8620
a
 2680

a
 410

a
 2450

abc
 124

a
 

K- kontrola, MS-magnetyczna stymulacja, MS+N- magnetyczna stymulacja + nawożenie, N- nawożenie 

 

Wpływ analizowanych czynników na ilości wybranych makroelementów w korzeniach 

buraków cukrowych przedstawia tabela 4. W 2014 roku zastosowanie stymulacji 

magnetycznej spowodowało spadek koncentracji w korzeniach buraka makroelementów dla 

każdej z badanych odmian.  

Po zastosowaniu stymulacji magnetycznej odnotowano spadek ilości wapnia  

w korzeniach buraka. Pikador, jako jedyna odmiana uzyskała średni wynik istotnie 

statystycznie odmienny od średniej wartości wapnia dla kontroli. W przypadku trzech odmian 

zastosowanie stymulacji magnetycznej wraz z nawożeniem spowodowało zmniejszenie ilości 

wapnia w korzeniach buraków cukrowych. W pozostałych przypadkach zastosowane 

nawożenie spowodowało zwiększenie ilości wapnia w korzeniach.  

Zastosowanie stymulacji magnetycznej spowodowałoowało spadek zawartości potasu  

w korzeniach analizowanych odmian buraka cukrowego. Wyniki osiągają podobne wartości 

w przypadku każdej z odmian i nie różniły się znacząco statystycznie od wyników 

kontrolnych. Najmniej potasu w korzeniach zanotowano dla odmiany Pikador. Zastosowanie 

czynników zmiennych wiązało się ze wzrostem koncentracji potasu w korzeniach u każdej  

z odmian buraka. Najwięcej potasu posiadały korzenie odmiany Silvetta po zastosowaniu 

nawożenia. Zastosowanie stymulacji magnetycznej zmniejszyło zawartość zarówno magnezu 

jak i siarki w korzeniach odmian. Uzyskane wartości magnezu i siarki w korzeniach nie 
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różniły się znacząco do wyników z pól kontrolnych. Pozostałe zastosowane czynniki 

powodowały wzrost koncentracji zarówno magnezu i siarki w korzeniach odmian buraków. 

Największy wzrost powodowało nawożenie. 

W przypadku fosforu i sodu, ich udział w korzeniach zwiększał się po zastosowaniu 

nawożenia dla każdej z odmian buraka. W przypadku odmian Delano i Silvetta zastosowanie 

stymulacji magnetycznej wraz z nawożeniem wpłynęło na większą kumulację ww. 

pierwiastków w korzeniach. Największy udział sodu i fosforu był spowodowany użyciem 

samego nawozu. Odmiana Pikador po zastosowaniu stymulacji magnetycznej wraz  

z nawożeniem w mniejszym stopniu akumulowała fosfor i sód. Stymulacja magnetyczna 

powodowała zmniejszenie ilości fosforu i sodu w korzeniach buraków. Najmniej sodu przy 

zastosowaniu tego rodzaju czynnika akumulowała odmiana Pikador i Delano. Najmniej 

fosforu posiadały korzenie odmiany Silvetta. 

4. Dyskusja 

W przeprowadzonym doświadczeniu polowym badano właściwości fizyko-chemiczne  

mające wpływ na wartość technologiczną 3 odmian korzeni buraków cukrowych w zależności 

od zastosowanej prestymulacji magnetycznej, kombinacji nawożenia mineralnego  

i prestymulacji magnetycznej oraz nawożenia mineralnego. 

Burak cukrowy jest rośliną odznaczająca się dużymi wymaganiami pokarmowymi oraz 

wysokim potencjałem produkcyjnym. Ogromne znaczenie z punktu widzenia uprawy 

buraków cukrowych ma zrównoważone nawożenie (Szczepaniak i in., 2012), które wpływa 

na zmiany w podstawowym składzie mineralnym korzeni (Rekowska i Jurga-Szlempo, 2011). 

Barłóg i in. (2013) badali wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na rozwój  

i plonowanie buraków cukrowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzili, że 

przede wszystkim zrównoważone nawożenie azotowe pozwala na uzyskanie wysokiej, 

jakości plonu korzeni. Zastosowane optymalne nawożenie zwiększyło plon buraków 

cukrowych w porównaniu do kontroli o 16,1 t·ha
-1

. Michalska-Klimczak i Wyszyński (2010) 

badali plon i jakość korzeni buraków cukrowych stosując w doświadczeniu zmienne warunki 

agrotechniki. Po zebraniu wyników stwierdzono, że nawożenie mineralne azotowe w dawce 

120 kg N·ha
-1 
w porównaniu z kontrolą zwiększyło plon korzeni o 15,1 t·ha

-1
. Artyszak 

(2014) badał wpływ dolistnego nawożenia borem na plon korzeni buraków cukrowych. Na 

podstawie otrzymanych wyników stwierdził, że bor wpływa na zwiększenie plonu korzeni 

buraków cukrowych średnio o 14,8 t·ha
-1

. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, że zastosowane optymalne nawożenie 

mineralne zwiększyło plon ogólny korzeni buraków cukrowych w stosunku do kontroli  



78 

 

w 2014 roku średnio o 18 t·ha
-1

 (30,00%). Podobne wyniki otrzymali Barłóg i in. (2013), 

Michalska-Klimczak i Wyszyński (2010). 

Wójcik (2006) badała wpływ pola magnetycznego o wartości 75 mT na jakość 

technologiczną korzeni buraków cukrowych. W wyniku przedsiewnej stymulacji nasion 

zawartość cukru wzrastała średnio dla odmiany Janus o 0,83%, zaś dla odmiany Polko  

o 0,48%. Prośba-Białczyk i in. (2013) badali wpływ przedsiewnej stymulacji nasion na 

zawartość cukru w korzeniach buraków cukrowych. Rośliny wyrosłe z nasion traktowanych 

przedsiewnie promieniowaniem laserowym charakteryzowały się wyższym plonem sacharozy 

niż rośliny rozwinięte z niestymulowanych nasion. W przypadku promieniowania laserowego 

biologiczny plon cukru wzrósł o 1,23 t·ha
-1

, z kolei technologiczny o 1,40 t·ha
-1

. Wyniki te 

znajdują potwierdzenie we wcześniejszych badaniach stymulacji nasion buraka (Prośba-

Białczyk i in. 2011).  

Dla analizowanych w pracy odmian buraków cukrowych przedsiewna stymulacja 

magnetyczna o wartości 40 mT wpłynęła na zwyżkę biologicznego plonu cukru w 2014 

średnio dla badanych odmian o 1,52 t·ha
-1

 (16,00 %), w porównaniu do próby kontrolnej. 

Zardzewiały i in. (2019) stwierdzili, że zastosowanie przedsiewnej symulacji 

magnetycznej nasion spowodowało obniżenie koncentracji sodu i potasu w korzeniach 

buraków cukrowych. Optymalne nawożenie z kolei zwiększyło zawartość ww. 

makroskładników wpływając tym samym na utrudnienie wydobycia cukru z buraków 

cukrowych w procesie technologicznym. Zastosowanie stymulacji magnetycznej zmniejszyło 

akumulację sodu i potasu średnio dla badanych odmian o 3,6%.  

W przypadku przeprowadzonych badań w 2014 roku analiza wykazała, że przedsiewna 

stymulacja magnetyczna wpływa na obniżenie koncentracji w korzeniach buraków 

cukrowych potasu średnio o 2,7 % oraz sodu o 5,8 % w porównaniu do kontroli.  

5. Wnioski 

1. W analizowanej technologii produkcji buraków cukrowych po zastosowaniu optymalnego 

nawożenia mineralnego w 2014 roku odnotowano wzrost plonu średnio o 18 t·ha
-1

.  

W przypadku przedsiewnej stymulacji magnetycznej wzrost plonu korzeni badanych odmian 

zwiększył się średnio o 4,9 t·ha
-1

. 

2. Po zastosowaniu nawożenia mineralnego przy uprawie analizowanych odmian nastąpił 

wzrost zawartości cukru w korzeniach średnio o 4,53 t·ha
-1 

w porównaniu do próby 

kontrolnej. Przedsiewna stymulacja magnetyczna wpłynęła na zwyżkę plonu cukru  

w badanych odmianach średnio o 1,52 t·ha
-1 
w porównaniu do kontroli. 
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3. Pole magnetyczne wpłynęło na obniżenie koncentracji makroskładników w korzeniach 

buraka cukrowego. 

4. Stwierdzono, że plon cukru w korzeniach analizowanych odmian jest zależny od ilości 

kumulowanych pierwiastków takich jak sód i potas.  

6. Literatura 

Aladjadjiyan A., 2010. Influence of stationary magnetic field on lentil seeds. International 

Agrophysics. vol. 24 (2010), 3: 321-324. 

Aladjadjiyan A., Ylieva T., 2003.  Influence of stationary magnetic field on the early stages of 

the development of tabacco seeds (nicotiana tabacum l.). Journal of Central European 

Agriculture Vol. 4, No. 2: 131-138. 

Anand A., Nagarajan S., Verma A., 2012. Pre-treatment of Seeds With Static Magnetic Field 

Ameliorates Soil Water Stress in Seedlings of Maize (Zea Mays L.). Indian J Biochem 

Biophys, 49(1): 63-70.  

Artyszak A., 2014. Efektywność nawożenia dolistnego dwóch odmian buraka cukrowego 

borem. Cz. I. Plonowanie i jakość technologiczna korzeni, Fragm. Agron. 31(3): 7–18.  

Barłog P., Grzebisz W., Pepliński K., Szczepaniak W., 2013. Sugar beet response to balanced 

nitrogen fertilization with phosphorus and potassium. Part I- dynamics of beet yield 

development, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (No 6): 1311-1318. 

Bujak K., Frant M., 2010. Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion zmiennym polem 

magnetycznym na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej” Acta 

Agrophysica vol. 15(2): 233-245. 

Byczkowska-Lipińska L., Wojnarowska A., 2009. Problemy kompatybilności 

elektromagnetycznej, Elektromagnetyczne oddziaływanie na obiekty biologiczne, PTZE, 

Warszawa. 

Cieśla A., Skowron M., 2007. The analysis of the static magnetic field in paramagnetic 

spheroids at the laminar structure on the example grain wheat. ISEF'2007 International 

Symposium on Electromagnetic Fields in mechatronics, electrical and electronic engineering, 

70–71. 

Dziwulska-Hunek A., Kornarzyński K., Matwijczuk A., Pietruszewski S., Szot B., 2009. 

Effect of laser and variable magnetic field simulation on amaranth seeds germination, 

International Agrophysics, 23, Lublin. 

Galland P., Pazur A., 2005. Magnetoreception in plants. J. Plant. Res., 118: 371–389. 



80 

 

Hryszko K., Szajner P., 2013. Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości 

uprawy buraków cukrowych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

Warszawa, 71.  

Kornarzyński K., Pietruszewski S., 2008. Wpływ zmiennego pola magnetycznego na 

kiełkowanie nasion o niskiej zdolności kiełkowania. Acta Agrophysica vol. 11(2):429-435. 

Marks N. Szecówka P., 2010. Impact of variable magnetic field stimulation on growth of 

aboveground parts of potato plants. Int. Agrophysics Vol. 24: 165-170. 

Michalska-Klimczak B., Wyszyński Z., 2010. Plonowanie buraka cukrowego  

w zmiennych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych. Cz I Plon i jakość korzeni  

a technologiczny plon cukru.Fragm Agron 27(1): 88–97. 

Ostrowska D., Artyszak A., 2005. Technologia produkcji buraka cukrowego, praca zbiorowa, 

Wieś Jutra, Warszawa 

Pietruszewski S., 1999. Magnetyczna biostymulacja materiału siewnego pszenicy jarej, AR 

Lublin, Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie. 

Pietruszewski S., Kania K., 2010. Effect of magnetic field on germination and yield of wheat. 

Int. Agrophysics Vol. 24: 297-302. 

Podleśny J., Podleśna A., 2004. Wpływ traktowania nasion polem magnetycznym na wzrost, 

rozwój i dynamikę gromadzenia masy bobiku, Acta Agrophysica 4(3), Lubin. 

Presman A.S., 1971. Pola elektromagnetyczne a żywa przyroda. Warszawa PWN.  

Prośba-Białczyk U., Szajsner H., Grzyś E., Demczuk A., Sacała E., 2011. Vliv stimulace 

osiva na produktivu cukrové řepy. Listy Cukrovar, Řep., 127: 344–347.  

Prośba-Białczyk U., Szajsner H., Grzyś E., Demczuk A., Sacała E., Bąk K., 2013. Effect of 

seed stimulation on germination and sugar beet yield. Int. Agrophys., 27:195-201.  

Rekowska E., Jurga-Szlempo B., 2011. Content of mineral components in roots of selected 

cultivars of beetroot. J. Elem. 16(2): 255-260. 

Rochalska M. Orzeszko-Rywka A., 2008. Influence of alternating magnetic field on 

respiration of sugar beet seeds.  Int. Agrophysics Vol. 22: 255-259. 

Rybiński W., Pietruszewski S., Kornarzyński K., 2005. Wpływ synergistycznych traktowań 

polem magnetycznym i chemomutagenem (MNU) na zmienność cech struktury lędźwianu 

siewnego, Acta Agrophysica 5(1), Lubin. 

Szczepaniak W., Grzebisz W., Barłóg P., Cyna K., Pepliński K., 2012. Effect of differentiated 

fertilizing systems on nitrogen accumulation patterns during the growing season – sugar beet 

as an example. J. Elem. 17(4): 669 - 688. 



81 

 

Vashisth A., Nagarajan S., 2010. Effect on germination and early growth characteristics in 

sunflower (Helianthus annuus) seeds exposed to static magnetic field, Journal of Plant 

Physiology vol. 167: 149–156. 

Wójcik S., 2001. Plonowanie i jakość korzeni kilku odmian buraka cukrowego w zależności 

od sposobu przedsiewnej biostymulacji nasion, Agrolaser 2001 Oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych na środowisko rolnicze Lublin, 113-120. 

Zardzewiały M., Saletnik B., Zaguła G., Puchalski Cz., 2016. Effects of mineral fertilization 

and pre-sowing magnetic stimulation on the yield and quality of sugarbeet roots. 

Econtechmod. An International Quarterly Journal, vol. 5, no. 3, 51-58 

 

 

 

 



82 

 

 


