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W nasionach rzepaku ozimego pokolenia potomnego pochodzących z doświadczenia polowego 

oznaczono zawartość i skład niektórych kwasów tłuszczowych (C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3, 

C20:0, C20:1, C18:2/C18:3). Czynnikami doświadczenia były odmiany rzepaku ozimego (Californium, 

Pomorzanin, Kronos, Spencer) i przedsiewna stymulacja nasion światłem czerwonym emitowanym 

przez generator fal elektromagnetycznych (GFE). W obrębie każdej odmiany wyróżniono kombinację 

kontrolną (bez naświetlania) i trzy obiekty z 1-, 3- i 5-krotnym naświetlaniem. 

Na zawartość i skład kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku istotny wpływ miała odmiana  

i warunki meteorologiczne. Czynnik odmianowy modyfikował głównie zawartość kwasów jedno-  

i wielonienasyconych w nasionach. Warunki pogodowe natomiast wpływały głównie na zawartość 

kwasów tłuszczowych nasyconych. Przedsiewna stymulacja światłem czerwonym nie miała istotnego 

wpływu na zawartość i skład kwasów tłuszczowych. 
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Winter rape seeds have been examined to determine the content and composition of some fatty 

acids (C16:0, C16:1, C18:0, C18:1,C18:2, C18:3, C20:0, C20:1, C18:2/C18:3). The experimental factors included 

winter rape cultivars (Californium, Pomorzanin, Kronos, Spencer) and the pre-sowing stimulation  

of seeds with red light emitted by an electromagnetic wave generator (EWG).Within each cultivar,  

a control combination (unradiated) and three objects with 1-, 3- and 5-time radiation were 

distinguished. 

It was found that a cultivar and meteorological conditions had significant effect on fatty acids 

content and composition in winter rape seeds. A cultivar factor modified a content of mono- and 

polyunsaturated fatty acids chiefly in the seeds. The pre-sowing stimulation with red light radiation 

did not have any significant impact on fatty acids content or composition. 

Fatty acids composition was significantly affected by a cultivar and weather conditions. 
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The cultivar factor modified primarily the content of mono- and polyunsaturated fatty acids, 

especially linoleic acid (C18:3) as evidenced by the highest value of variation coefficient. 

The meteorological conditions primarily affected saturated fatty acids content, i.e. palmitic (C16:0), 

stearic (C18:0) and arachidic (C20:0). Pre-sowing stimulation with red light only slightly modified the 

content of individual fatty acids in winter rape seeds of the issue generation. 

Wstęp 

Podstawowym kryterium oceny jakości oleju jest skład kwasów tłuszczowych, 

który decyduje o sposobie wykorzystania oleju. Prace hodowlane zapoczątkowane 

w latach 60. ubiegłego wieku doprowadziły do zasadniczych zmian składu 

chemicznego nasion rzepaku (eliminacja kwasu erukowego i obniżenie zawartości 

glukozynolanów w śrucie). W ten sposób zwiększyły się możliwości wykorzystania 

zarówno oleju rzepakowego na różne cele, jak i śruty poekstrakcyjnej (makuch) na 

cele paszowe. Aktualnie w uprawie występują wyłącznie odmiany podwójnie 

ulepszone („00”) o śladowych ilościach kwasu erukowego i niskiej zawartości 

glukozynolanów (Lista opisowa odmian 2010). 

O przydatności i wykorzystaniu oleju rzepakowego w żywieniu oraz diecie 

człowieka w zasadniczej mierze decyduje profil kwasów tłuszczowych o różnym 

stopniu nasycenia i korzystnej dla organizmu ludzkiego aktywności biologicznej 

(Rakowska 1987, Ackman 1990, Ziemlański i Budzyńska-Topolewska 1991). 

Olej rzepakowy z nasion odmian podwójnie ulepszonych jest zaliczany do 

najcenniejszych tłuszczów jadalnych, o czym decydują przede wszystkim korzystne 

proporcje kwasów nienasyconych do nasyconych (Diepenbrock i Wilson 1987, 

Ackman 1990, Shahidi 1990, Jerzewska i Ptasznik 2000). Odmiany rzepaku stano-

wiąc cenne źródło kwasów tłuszczowych są w coraz większym stopniu poszuki-

wane nie tylko przez przemysł spożywczy, lecz także chemiczny, farmaceutyczny  

i paliwowy (Krzymański 2000). 

Spośród wszystkich olejów, olej rzepakowy zawiera najwięcej jednonienasy-

conych kwasów tłuszczowych i najmniej kwasów nasyconych. Jest dobrym źródłem 

witaminy E i dostarcza sporo kwasu omega-3. Dodany do potraw przedłuża ich 

trwałość. Jest mniej podatny na światło i temperaturę niż inne oleje, także dłużej 

zachowuje świeżość (Maruszczyk 2007). Wysokie walory żywieniowe naturalnego 

oleju rzepakowego, z chwilą wprowadzenia nasion odmian podwójnie ulepszo-

nych, nie podlegają już żadnej kwestii. Dlatego uzasadnione jest nazwanie oleju 

rzepakowego „oliwką północy” (Jerzewska i Ptasznik 2000). 

Celem badań była ocena oddziaływania przedsiewnej stymulacji nasion 

światłem czerwonym na zawartość i skład kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej 

w nasionach rzepaku ozimego pokolenia potomnego. 
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Materiał i metody 

Materiał badawczy stanowiły nasiona rzepaku ozimego pochodzące z doświad-

czenia polowego (Dziamba i in. 2009). Czynnikami doświadczenia były odmiany 

rzepaku ozimego (Californium, Pomorzanin, Kronos, Spencer) i przedsiewna stymu-

lacja nasion światłem czerwonym emitowanym przez generator fal elektromagne-

tycznych (GFE). W obrębie każdej odmiany wyróżniono kombinację kontrolną 

(bez naświetlania) i trzy obiekty z 1-, 3- i 5-krotnym naświetlaniem. Sposób 

naświetlania polegał na naświetleniu płaskiej strugi nasion z obu stron światłem 

czerwonym o gęstości strumienia przypadającej na jedną stronę strugi równej  

110–130 W/m
2
 dla fal o długości 650–670 nm. 

Charakterystykę warunków meteorologicznych prowadzenia doświadczenia 

przedstawiono w części pierwszej dotyczącej zawartości podstawowych składników 

pokarmowych. 

Skład kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej w nasionach rzepaku ozimego 

oznaczono metodą chromatografii gazowej na aparacie GC-505M. Wyniki poddano 

analizie wariancji, a ich weryfikację oparto na teście T-Tukey’a. 

Wyniki i dyskusja 

Omówienie wyników badań ograniczono jedynie do czynników doświadczal-

nych (odmiana, naświetlanie) i pozadoświadczalnych (lata), ze względu na brak 

istotnych różnic w interakcjach tych czynników (tab. 1). 

Zdaniem wielu autorów (Wielebski i Wójtowicz 2004, Rybacki 2003, Malarz 

i in. 2006, Pogorzelec 2007) na skład kwasów tłuszczowych istotny wpływ mają 

przede wszystkim warunki pogodowe i czynnik odmianowy. 

W naszych badaniach największy wpływ na skład kwasów tłuszczowych 

miały warunki meteorologiczne, które w różnym stopniu wpływały na zawartość  

poszczególnych kwasów tłuszczowych w oleju. Pod względem intensywności 

oddziaływania warunków pogodowych na zawartość kwasów tłuszczowych mierzoną 

wielkością współczynnika zmienności kwasy te można podzielić na cztery grupy: 

 o największym oddziaływaniu (kwas C20:1), gdzie wartość współczynnika zmien-

ności wynosiła ponad 100% (W = 120,48%); 

 o średnim oddziaływaniu (kwasy C20:0, C18:0, C16:1) o wartości współczynnika 

zmienności w granicach od 38,1% (kwas C16:1) do 67,05% (kwas C20:0); 

 o mniejszym oddziaływaniu (kwasy C16:0, C18:1), gdzie wartość współczynnika 

zmienności zawierała się w przedziale od 16,7% (C16:0) do 28,1% (C18:1); 

 o najmniejszym oddziaływaniu (kwasy C18:3, C18:2), w tym przypadku wartości 

współczynnika zmienności miały najniższe wartości i wynosiły odpowiednio 

10,33 i 4,3%. 



Joanna Dziamba ... 252 

 

Tabela 1 

Zawartość kwasów tłuszczowych (%) w tłuszczu z nasion rzepaku ozimego w zależności 

od odmiany, krotności naświetleń i okresu wegetacji — Fatty acids content (%) in winter 

rape seed fat in relation to cultivar, radiation repetition rate and vegetation season 

Czynnik  

Factor 

Kwasy tłuszczowe — Fatty acids [%] 

C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C18:2/C18:3 

Odmiany — Cultivars 

Californium 4,12 0,22 1,87 50,21 14,98 6,53 0,54 0,72 2,32 

Pomorzanin 4,10 0,22 1,83 52,70 14,73 4,94 0,58 1,05 3,07 

Kronos 4,03 0,20 1,98 53,51 14,84 5,34 0,58 0,79 2,92 

Spencer 4,05 0,21 1,86 54,35 15,88 4,12 0,70 0,75 3,95 

NIR — LSD 0,05 rn rn rn 1,48 1,13 1,05 rn 0,31 0,59 

Krotność naświetleń — Irradiation 

0 4,12 0,22 1,86 52,86 15,21 5,10 0,54 0,83 3,20 

1 x 4,13 0,21 1,86 51,95 14,74 5,10 0,67 0,85 3,03 

3 x 4,00 0,21 1,92 53,10 15,28 5,32 0,57 0,80 3,04 

5 x 4,04 0,21 1,86 52,86 15,21 5,40 0,61 0,82 2,98 

NIR — LSD 0,05 rn. rn rn rn rn rn rn rn rn 

Lata — Years 

2004 3,52 0,16 1,51 45,49 14,77 5,63 0,37 1,20 2,84 

2005 3,90 0,20 1,60 48,28 15,68 4,98 0,96 0,04 3,35 

2006 4,80 0,27 2,55 64,30 14,94 5,06 0,46 1,24 3,00 

NIR — LSD 0,05 0,24 0,03 0,13 0,95 0,73 rn 0,14 0,20 0,46 

rn — różnica nieistotna — difference insignificant 

 

Na zawartość tej ostatniej grupy kwasów (C18:3 i C18:2) większy wpływ miał 

czynnik odmianowy, szczególnie w przypadku zawartości kwasu C18:3, gdzie współ-

czynnik zmienności wynosił aż 34,61%, gdy tymczasem dla kwasu C18:2 tylko 

nieco powyżej 5% (W = 6,29%) (tab. 2).  

Kotecki i in. (2002) wykazali, że przebieg pogody różnicował w największym 

stopniu zawartość kwasu oleinowego (o 4,43%), a następnie w coraz mniejszym 

linolowego (o 2,67%), linolenowego (o 1,07%) i arachidowego (o 0,31%). Natomiast 

w badaniach Pogorzelec (2007) przebieg pogody różnicował w największym 

stopniu zawartość kwasu linolenowego (o 2,54%) i linolowego (o 2,13%) a następnie 

w coraz mniejszym stopniu oleinowego (o 1,67%), palmitynowego (o 0,82%) 

 i stearynowego (o 0,08%). 
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Tabela 2 

Statystyczna charakterystyka zmiennych niezależnych 

Statistical characteristics of independent variables 

Kwas 

Acid 

Średnia 

Mean 

[%] 

Źródła zmienności — Sources of variability 

ogólna  

general 

lata 

years 

odmiany 

cultivars 

naświetlanie 

irradiation 

S W% S W% S W% S W% 

C16:0  4,07 0,62 15,13 0,68 16,69 0,04 1,05 0,10 2,46 

C16:1  0,21 0,06 29,60 0,08 36,89 0,00 0,00 0,03 14,36 

C18:0  1,88 0,51 26,97 0,84 44,84 0,12 6,21 0,07 3,93 

C18:1  52,69 8,62 16,37 14,82 28,13 3,23 6,14 0,92 1,74 

C18:2  15,11 1,08 7,16 0,66 4,38 0,95 6,28 0,45 2,99 

C18:3  5,23 1,23 23,54 0,54 10,30 1,81 34,61 0,27 5,19 

C20:0  0,68 0,33 48,16 0,46 68,03 0,12 18,28 0,10 5,36 

C20:1  0,83 0,63 75,75 1,00 120,64 0,27 32,49 0,03 3,63 

C18:2 / C18:3  3,06 0,85 27,68 0,38 12,46 1,22 39,87 0,17 5,66 

S — odchylenie standardowe — standard deviation 

W — współczynnik zmienności — coefficient of variation 

 

Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion na zawartość kwasów tłuszczowych  

w nasionach był zróżnicowany i zależał głównie od odmiany. Pod wpływem tego 

zabiegu w nasionach rzepaku pokolenia potomnego odnotowywano zarówno wzrost, 

spadek, jak i brak istotnych różnic w zawartości poszczególnych kwasów. 

W naszych badaniach odmiana Spencer wyróżniała się istotnie wyższą zawar-

tością kwasu oleinowego (54,35%) i linolowego (15,88%) oraz najniższą zawartością 

kwasu linolenowego (4,12%). Odmiana Californium zawierała najwięcej kwasu 

palmitynowego (4,12%) i linolenowego (6,53%), natomiast odmiana Pomorzanin 

gadoleinowego (1,05%). Z kolei odmiana Kronos cechowała się najniższą zawar-

tością kwasu palmitynowego (4,03%). W badaniach Murawy (1990) zawartość 

kwasów nienasyconych (C18:1, C18:2, C18:3, C22:1) w tłuszczu uwarunkowana była 

również właściwościami odmianowymi. Podobnie w badaniach COBORU (Lista 

opisowa odmian 2000) istotne różnice pomiędzy odmianami wystąpiły w zawartości 

kwasów: oleinowego (57,6–70,2%), linolowego (10,2–22,6%), linolenowego (8,8–

10,4%) i erukowego (0,0–0,1%). Pod względem zróżnicowania zawartości tych 

kwasów u badanych odmian w stosunku do średniej ogólnej, kwasy te można 

uszeregować w kolejności od największej do najmniejszej zmienności: linolowy 

(66,7%), oleinowy (25,8%), linolenowy (19,8%) i erukowy (0,0%). W warunkach 

doświadczalnych większą zmiennością charakteryzowały się kwasy: gadoleinowy 
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(75,75%) i arachidowy (48,16%), mniejszą natomiast zmienność wykazywały 

kwasy: linolowy (7,16%), palmitynowy (15,13%) i oleinowy (16,37%).  

Stosunek kwasu C18:2 do C18:3 w naszych badaniach był zróżnicowany i zależał 

w sposób istotny zarówno od warunków pogodowych jak i odmiany. Większy wpływ 

w tym przypadku miał jednak czynnik odmianowy, o czym dobitnie świadczy 

wartość współczynnika zmienności: dla warunków pogodowych W = 12,42%, zaś 

dla odmiany W = 39,8%. Najkorzystniejszy stosunek kwasu C18:2 do C18:3 był  

w 2005 roku (3,35 : 1) oraz w tłuszczu odmiany Spencer (3,95 : 1) i Pomorzanin 

(3,07 : 1). 

W olejach przeznaczonych na cele spożywcze stosunek kwasu linolowego  

do linolenowego zamiast obecnej wartości 2 : 1 powinien zamykać się w granicach 

od 6 : 1 do 3 : 1 (Krzymański 1993, Krzymański i Wałkowski 1998). 

Dla oleju sałatkowego używanego na zimno byłaby pożądana wyższa od 

obecnej zawartość kwasów wielonienasyconych, natomiast w oleju do smażenia  

i do utwardzania konieczna jest większa zawartość kwasu oleinowego. Podobne 

wymagania stawia się olejowi przeznaczonemu do produkcji estrów jako paliwa do 

silników wysokoprężnych. Z kolei olej do produkcji farb i lakierów powinien 

zawierać jak najwięcej kwasów wielonienasyconych (Krzymański i Wałkowski 

1998). Jak wykazały badania Bartkowiak-Brody i Krzymańskiego (1981) skład 

kwasów tłuszczowych zmienia się w czasie formowania i dojrzewania nasion.  

W procesie dojrzewania nasion bezerukowego rzepaku ozimego spada zawartość 

kwasów: palmitynowego z 14,1 do 4,2%, stearynowego z 4,9 do1,5%, linolowego 

z 42,8 do 21,5%, linolenowego z 15,6 do 10,5% oraz wzrasta intensywne groma-

dzenie kwasu oleinowego z 21,0 do 60,7%. Kwas eikozenowy zachowuje się 

podobnie jak oleinowy, jednak różnice pomiędzy poszczególnymi kwasami są 

nieznaczne, gdyż jego zawartość utrzymuje się na poziomie około 1%. Proporcje 

między poszczególnymi kwasami ustalają się bardzo szybko, bo już między 31 i 38 

dniem po kwitnieniu. 

Zdaniem Dembińskiego i in. (1967) czynniki agrotechniczne praktycznie nie 

mają wpływu na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu. 

Poprzez dobór odpowiednich pasz, zawierających tłuszcze o korzystnej dla 

człowieka zawartości kwasów wielonienasyconych, możliwe jest zwiększenie ich 

udziału w tłuszczu mleka i mięsa (Żebrowska 1998). 
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Wnioski 

1. Na skład kwasów tłuszczowych istotny wpływ miała odmiana i warunki 

meteorologiczne. 

2. Czynnik odmianowy modyfikował głównie zawartość kwasów jedno- i wielo-

nienasyconych, a zwłaszcza kwasu linolowego (C18:3), o czym świadczy 

najwyższa wartość współczynnika zmienności. 

3. Warunki pogodowe wpływały przede wszystkim na zawartość kwasów nasy-

conych: palmitynowego (C16:0), stearynowego (C18:0) i arachidowego (C20:0). 

4. Przedsiewna stymulacja nasion światłem czerwonym tylko nieznacznie (różnice 

statystycznie nieistotne) modyfikowała zawartość poszczególnych kwasów  

w nasionach rzepaku pokolenia potomnego  
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