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Porównanie plonu nasion oraz zawartości tłuszczu i kwasów tłuszczowych w 

krajowych odmianach soi 
 

Seed yield, fat content, and fatty acid composition of fat in the five registered Polish soybean cultivars 
 
 
W badaniach  przeprowadzonych w latach 1995-97 
porównywano plony nasion i tłuszczu, zawartość 
oraz skład kwasów tłuszczowych w nasionach 
następujących odmian soi: Aldana, Polan, Progres i 
Nawiko. Przeprowadzone analizy wykazały brak 
istotnych różnic w zawartości tłuszczu pomiędzy 
odmianami. Stwierdzono natomiast zróżnicowany 
udział poszczególnych grup kwasów tłuszczowych 
(nasycone, jednonienasycone, wielonienasycone) w 
porównywanych odmianach. Najwięcej nasyconych 
i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych miały 
nasiona odmiany Aldana (odpowiednio 21,9 i 
31,8%), a wielonienasyconych (PUFA) odmiana 
Nawiko (58,9%). U wszystkich badanych odmian 
stwierdzono wysoki udział wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych (46,3-58,9%), o 
optymalnym w żywieniu człowieka stosunku PUFA 
n-6 do n-3.  

Field experiments were conducted from 1995 to 
1997 in order to evaluate seed yield, fat yield, and 
fatty acid (FA) composition of fat in the following 
soybean cultivars: Aldana, Polan, Progres, and 
Nawiko. There were no differences between the 
cultivars in fat content. At the same time, the 
cultivars showed different FA composition i.e. the 
variable ratio of saturated : monounsaturated : 
polyunsaturated FA. Of the studied cultivars, cv. 
Aldana had the highest proportion of saturated and 
monounsaturated FA (21,9 and 31,8%, 
respectively), whereas cv. Nawiko showed the 
highest proportion of polyunsaturated FA (58,9%). 
All studied cultivars were rich in polyunsaturated 
FA (the relative content ranging from 46,3 - 58,9 
%), and had the required ratio of families n-6 : n-3  
FA. 

 
 

Wstęp 
 

Kwasy tłuszczowe zawarte w tłuszczach pokarmowych uważano do niedawna 
jedynie za główny składnik energetyczny diety ludzi i zwierząt (Kulasek i Bartnikowska 
1994, Ziemlański 1997). Jednakże tzw. niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) 
nie są syntetyzowane w organiźmie, chociaż pełnią w nim wiele biologicznie ważnych funkcji 
i muszą być dostarczane z pożywieniem. Najcenniejszymi nienasyconymi kwasami 
tłuszczowymi (NNKT), zalecanymi do spożycia, mającymi korzystne działanie zdrowotne 
(właściwości hypocholesteremiczne) są kwasy linolowy (18:2) i linolenowy (18:3) 
(Kolanowski i Świderski 1997). Obecnie uważa się, że kwasy te są inhibitorami enzymu 
odpowiedzialnego za ilość syntetyzowanego w wątrobie cholesterolu (Barowicz i in. 1998). 
Liczne badania wykonane na zwierzętach dowodzą, że nienasycone kwasy tłuszczowe 
zawarte w oleju wiesiołka dwuletniego obniżały poziom cholesterolu zarówno w surowicy 
krwi jak i wątrobie zwierząt doświadczalnych. Również doświadczenia z pełnymi nasionami 
lnu (Barowicz i in. 1998), ze śrutą lnianą, olejem rzepakowym (Ajuyaha i in. 1991) oraz 
makuchami z nasion rzepaku „00” (Grela i in. 1995) dawały podobne rezultaty.  

Do surowców roślinnych o najwyższej wydajności tłuszczu z 1ha należy olej 
palmowy - ok. 4 t., następnie rzepakowy - 600 kg/ha, a dopiero później sojowy - 400 kg/ha 
(Krygier 1997). Pomimo tego soja zajmuje ciągle pierwsze miejsce w świecie jako surowiec 
do produkcji oleju (Rejman 1997). Soja należy do najcenniejszych gatunków w grupie roślin 
oleistych. Olej sojowy zawiera stosunkowo duże ilości niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (NNKT), potrzebnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju ludzi i zwierząt. W 



nasionach soi zawartość tłuszczu w ilości ok. 20% suchej masy charakteryzuje się bardzo 
korzystnym składem kwasów tłuszczowych, spośród których dominującym jest kwas 
linolowy, a przeciętna zawartość NNKT wynosi ok. 50% ogólnej sumy kwasów (Świderski i 
Waszkiewicz-Robak 1996).   

Celem podjętych badań było porównanie plonu tłuszczu, jego zawartości w 
nasionach oraz udziału poszczególnych kwasów tłuszczowych w sumie kwasów, w nasionach 
aktualnie zarejestrowanych polskich odmianach soi. 
 

 Materiał i metodyka badań 
W badaniach wykonanych w latach 1995-1997 porównywano plon nasion, zawartość 

tłuszczu, plon tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w następujących odmianach soi: 
Aldana, Polan, Progres i Nawiko. Doświadczenia polowe przeprowadzono w Stacji 
Doświadczalnej Prusy koło Krakowa na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu, 
w 4 powtórzeniach, na poletkach o wielkości do zbioru 6m2. Zasobność gleby o pH w 1n KCl 
wynoszącym 6,1, w podstawowe składniki pokarmowe przedstawiała się następująco: 0,07% 
N ogółem, 24,0 mg P2O5 , 21,0 mg  K2O, 14,1mg Mg/100g gleby. Agrotechnika stosowana w 
doświadczeniach nie odbiegała od zasad przyjętych w uprawie soi. Przedsiewnie, wiosną 
zastosowano nawożenie azotowe w ilości 30 kg N/ha w postaci saletry amonowej oraz 
nawożenie fosforowe-potasowe w ilości: 70 kg/ha P2O5 w formie superfosfatu potrójnego i  
120 kg/ha K2O w postaci 57% soli potasowej.  Jednoczynnikowe doświadczenia polowe 
zakładano corocznie metodą losowanych bloków. Uzyskane plony nasion i plony tłuszczu 
obliczano statystycznie przy użyciu analizy wariancji, wykorzystując do obliczeń program 
STAT (Skierniewice) a istotność różnic pomiędzy średnimi oceniano testem Duncana, na 
poziomie P=0,05. Zawartość tłuszczu w porównywanych odmianach soi oznaczano 
standartową metodą AOAC (1990). Skład kwasów tłuszczowych wykonano na próbach 
średnich z 4 powtórzeń z 1997 roku metodą chromatografii gazowej przy użyciu aparatu typ 
Varian 3400. 
  

Wyniki 
 

Istotnie zróżnicowane plony nasion czterech odmian soi (Aldana, Polan, Progres i 
Nawiko), porównywane w 3-letnich badaniach przedstawiono w tabeli 1. W zależności od 
odmiany, średnie z 3 lat plony nasion soi wahały się od 1,17 do 1,94 t/ha, przy czym zależne 
były także, od przebiegu pogody w okresie wegetacji w poszczególnych latach badań (ryc. 1). 
Najwierniej plonowała grubonasienna odmiana Aldana, a najwrażliwsze na przebieg 
warunków pogodowych okazały się odmiany Nawiko i Polan. Uzyskane plony nasion 
badanych odmian były niższe w porównaniu z plonami podanymi dla nich w literaturze. W 
doświadczeniach porównawczych COBORU prowadzonych w latach 1989-91 odmiany soi  
wyhodowane w IHAR (Aldana, Polan i Progres) plonowały na poziomie 2,2-2,4t/ha, a 
odmiana Nawiko dała 1,9t/ha (Szyrmer i Boros 1996). Jasińska, Kotecki i Kozak (1996) w 
badaniach nad reakcją soi odmiany Polan na nawożenie azotem i mikroelementami, uzyskali 
średni plon nasion przy nawożeniu 30kg N/ha 1,9t/ha. Wydaje się, że różnice w plonowaniu 
porównywanych odmian z danymi literaturowymi, wynikają przede wszystkim z 
niekorzystnego dla soi przebiegu warunków atmosferycznych w latach 1996 i 97, a 
szczególnie nadmiernej ilości opadów. 

Badane odmiany soi nie różniły się natomiast istotnie zawartością tłuszczu surowego 
w nasionach (tab. 2). Uzyskane wyniki potwierdzają zawartość tego składnika w polskich 
odmianach soi na poziomie około 20% (Jasińska i in. 1996, Szyrmer i Boros 1996, Ziółek i in. 
1996, Pisulewska i in. 1997.). 
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Ryc. A Plony nasion badanych odmian soi w zależności od lat prowadzenia badań / Seed 
yield of soybean cultivars as affected on years 
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Ryc. B Plony tłuszczu badanych odmian soi w zależności od lat prowadzenia badań / Fat 
yield of soybean cultivars as affected by years 

 



 
Tabela 1 /Table 1 
Plony nasion (t/ha), zawartość tłuszczu (%) oraz plony tłuszczu (kg/ha) porównywanych 
odmian soi /Seed yield (t/ha), fat content (%) and fat yield (kg/ha) of soybean cultivars 
 
Odmiana 
Cultivar 

Plon nasion soi 
Seed yield of soybeen

Zawartość tłuszczu 
surowego 

Content of ether extract 

Plon tłuszczu 
Fat yield 

Aldana 1,91 19,6 375 
Polan 1,17 22,9 269 
Progres 1,42 20,7 295 
Nawiko 1,94 18,1 351 
NIR P.=0,05 0,27 r.n. - n.s. 55,4 
 

 
Tabela 2 / Table 2 
Porównanie zawartości kwasów tłuszczowych (% sumy) w nasionach badanych odmian soi 
Fatty acid composition (% total fat) of soybean cultivars 
 

Kwasy tłuszczowe Odmiany soi / Soybean cultivars  
Fatty acids Aldana Polan Progres Nawiko

C12 : 0 Laurynowy Lauric 1,10 0,10 0,83 0,78
C14 : 0 Mirystynowy Myristic 0,44 0,11 0,76 0,26
C16 : 0 Palmitynowy Palmitic 14,77 11,85 13,96 14,17 
C16 : 1 Palmitooleinowy Palmitoleic 2,38 0,10 0,16 0,11
C18 : 0 Stearynowy Stearic 5,05 3,96 4,85 4,56
C18 : 1 Oleinowy Oleic 28,64 27,04 21,36 19,86 
C18 : 2 Linolowy Linoleic 39,49 47,69 45,83 49,30 
C18 : 3 Linolenowy Linolenic 6,26 7,38 9,50 9,50
C20 : 0 Eikozenowy Eicosenoic 0,28 0,38 0,45 0,44
C20 : 1 Gadoleinowy Gadoleic 0,70 0,24 0,70 0,23
C20 : 2 Eikozadienowy Eicosadienoic 0,11 - - - 
C20 : 3 Eikozatrienowy Eicosatrienoic 0,17 - - - 
C20 : 4 Arachidonowy Arachidonic 0,12 - - - 
C22 : 0 Behenowy Behenic 0,23 0,39 0,45 0,51
 

 
Pomiędzy porównywanymi w doświadczeniach odmianami stwierdzono istotne 

statystycznie różnice w plonach tłuszczu (tab. 2). Plony te są wypadkową plonu nasion i 
zawartości w nich tłuszczu surowego. Uzyskane w doświadczeniach plony tłuszczu były 
nieco niższe od podanych w literaturze i wahały się od 201-375 kg/ha (tab.2). Spośród 
porównywanych odmian najwyższe plony tłuszczu dała odmiana Aldana, a następnie 
odmiany Nawiko, Progres i Polan. Plony tłuszczu były uzależnione przede wszystkim od 
plonów nasion soi. W prowadzonych badaniach stwierdzono także współdziałanie lat 
prowadzenia doświadczeń z plonami tłuszczu (ryc. 2). Podobnie jak w przypadku plonów 
nasion najbardziej stabilne plony tłuszczu, bez względu na przebieg warunków 
atmosferycznych w poszczególnych latach prowadzenia doświadczeń, dała odmiana Aldana, 
a najbardziej zróżnicowane w latach odmiana Nawiko.  



O jakości oleju sojowego decyduje skład kwasów tłuszczowych. Z czterech 
porównywanych w badaniach odmian soi, Aldana charakteryzowała się największą 
różnorodnością kwasów tłuszczowych. Jako jedyna z odmian zawierała trzy 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe: kwas eikozadienowy (C20:2), kwas eikozatrienowy 
(C20:3) oraz kwas arachidonowy (C20:4). 

Zalecana aktualnie zawartość tłuszczu w dziennej racji pokarmowej dla człowieka 
nie powinna przekraczać 30% zapotrzebowania energetycznego, przy czym winny być 
zachowane właściwe proporcje pomiędzy kwasami nasyconymi (8-10%), 
jednonienasyconymi (16%) i wielonienasyconymi (6%) (Ziemlański 1997). Przewiduje się 
ponadto ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie w przypadku 
skłonności do nadmiernego gromadzenia cholesterolu w organiźmie (hipercholesterolemia). 
Porównywane odmiany soi różniły się udziałem poszczególnych grup kwasów w ogólnej 
zawartości tłuszczu surowego (tab. 3).  Suma nasyconych kwasów tłuszczowych w badanych 
odmianach soi wahała się od 16,9 do 21,9%, a suma kwasów hipercholesterolemicznych od 
12 do 16,3%. W porównaniu z tłuszczem rzepaku „00”, całkowita zawartość kwasów 
nasyconych jak i kwasów hipercholesterolemicznych była od 1,5 do 2,5 razy wyższa (Korol i 
in. 1994, Borowiec i in. 1997). Odmiana Polan posiadała najmniejszą ilość nasyconych 
kwasów tłuszczowych (16,79%) co i tak dwukrotnie przekraczało ich zawartość w rzepaku 
(średnia dla 5 „00” odmian 7,8%, Korol i in. 1994). Natomiast odmiana Aldana 
charakteryzowała się największą zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych (21,87%) i 
przekraczała ich poziom w rzepaku trzykrotnie. Przeprowadzone analizy potwierdziły 
natomiast wysoki udział nienasyconych kwasów tłuszczowych w ogólnej sumie tłuszczu 
nasion soi, przy czym najwięcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych zawierały 
nasiona odmiany Aldana, a wielonienasyconych (PUFA z ang. polyunsaturated fatty acids)) 
odmiany Nawiko. Podstawowe różnice w składzie nienasyconych kwasów tłuszczowych 
pomiędzy rzepakiem a soją polegają na różnym stosunku jednonienasyconych do 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w ogólnej sumie tłuszczu. Rzepak zawiera ponad 
dwukrotnie więcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (58,4% średnia z 5 odmian 
„00”) w porównaniu z soją (25,2% średnia dla badanych odmian), natomiast soja prawie 
dwukrotnie więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (rzepak - 31,8%, soja - 
54,4%).  

Współczesne zalecenia żywieniowe dla ludzi przyjmują także określony stosunek 
PUFA z rodziny n-6 do PUFA z rodziny n-3 (Kolanowski i Świderski 1997). Ze względu na 
korzystne działanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na organizm człowieka ich 
optymalna zawartość w dziennych racjach pokarmowych powinna wynosić w zależności od 
grupy wiekowej 6-7% energii całkowitej, a wzajemne proporcje PUFA n-6 do PUFA n-3 
winny kształtować się jak 4-6:1 (Ziemlański 1997). Wszystkie porównywane odmiany soi 
mieściły się w optymalnych proporcjach podanych w  zaleceniach żywieniowych odnośnie 
stosunku kwasów tłuszczowych z rodziny n-6 do n-3. Stosunek ten kształtował się 
następująco dla poszczególnych odmian: Aldana 6,3:1, Polan 6,46:1, Progres 4,8:1 i Nawiko 
5,1:1. W przypadku rzepaku stosunek ten kształtuje się jak 2:1. 

Ze względu na bardzo wysoki udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w 
ogólnej sumie tłuszczu nasion soi, można ją traktować jako główne źródło tych substancji w 
żywieniu człowieka. Przyjmując powyższe kryterium stwierdzono że, najkorzystniejszy skład 
kwasów tłuszczowych miała odmiana Polan, a następnie odmiany Nawiko, Progres i Aldana 
(tab. 3). 

Wydaje się zatem, że soja pomimo wyższych ilości nasyconych kwasów 
tłuszczowych w porównaniu z rzepakiem, jest trudnym do zastąpienia źródłem 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o optymalnym, zalecanym w żywieniu człowieka 
stosunku PUFA z rodzny n-6 do PUFA z rodziny n-3. 



 
Tabela 3 / Table 3 
Zawartość nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w 
nasionach badanych odmian soi i rzepaku 
The content of saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids in soybean and 
rape seeds 
 
Odmiana  Kwasy tłuszczowe / Fatly acids (%) 
Cultivar nasycone 

saturated 
jednonienasy

cone 
monounsatur

ated 

wielonienasy
cone 

polyunsatur 
ated 

hipocholestero-
lemiczne 

hipocholestero-
lenic 

hipercholestero-
lemiczne 

hipercholestero-
lenic 

Aldana 21,9 31,8 46,3 82,9 16,3 
Polan 16,9 27,6 55,5 86,4 12,1 
Progres 21,4 23,2 55,4 83,2 15,5 
Nawiko 20,8 20,3 58,9 83,6 15,2 
Średnio dla 
odmian  
Mean for 
cultivars 

20,1 25,3 54,6 84,2 14,7 

Rzepak „00” 
Rape „00” 

7,9 59,2 32,9 90,5 5,26 

 
 

 
 

Wnioski 
 
1. 1. Plony nasion i tłuszczu badanych odmian soi były istotnie zróżnicowane i w znacznej 
mierze zależne od przebiegu warunków atmosferycznych w okresie wegetacji. Ponadto 
wyższe plony nasion (o 0,5 t/ha) i tłuszczu (o około 100 kg/ha) uzyskano z nowszych odmian 
soi (Nawiko i Aldana), a niższe z odmian starszych (Progres i Polan). 
 
2. Porównywane odmiany soi nie różniły się zawartością tłuszczu surowego w nasionach, a 
przeprowadzone analizy potwierdziły jego zawartość w aktualnie zarejestrowanych 
odmianach soi na poziomie około 20%. 
 
3. Wszystkie porównywane odmiany soi są bogatym źródłem wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych o optymalnym stosunku PUFA z rodziny n-6 do n-3 zalecanym w żywieniu 
człowieka.   
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