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Wpływ odmiany i wielkości nasion rzepaku  
na ich charakterystykę fizykochemiczną 

Influence of variety and size of rapeseeds  
on their physico-chemical characteristic  

Badaniom poddano nasiona trzech podwójnie 
ulepszonych odmian rzepaku ozimego Mar, 
Polo i Leo oraz wydzielonych z nich frakcji 
o wielkości 2,0–2,5 mm i 1,6–2,0 mm, pod 
względem masy 1000 nasion i zawartości 
takich składników jak: sucha masa, tłuszcz, 
białko, włókno surowe, glukozynolany, kwas 
taninowy, taniny skondensowane, fityniany, 
żelazo, miedź i cynk. Stwierdzono ich typowy 
skład pod względem analizowanych składni-
ków, charakterystyczny dla tego surowca. 
Uzyskane wyniki nie pozwalają na wskazanie 
jednej z odmian wyróżniającej się wysoką 
zawartością składników pożądanych, a z 
drugiej strony niską zawartością składników 
nieodżywczych. Wielkość nasion wpływa na 
ich charakterystykę fizykochemiczną. Frakcja 
nasion dużych o wielkości 2,0–2,5 mm w 
stosunku do nasion małych 1,6–2,0 mm 
wykazywała w sposób statystycznie istotny 
wyższą masę 1000 nasion i zawierała więcej 
tłuszczu, białka, glukozynolanów oraz mniej 
włókna surowego. 

The study was carried out on seeds of three 
Polish double low varieties of winter rapeseed 
Mar, Polo and Leo and their fractions, size  
2.0–2.5 mm and 1.6–2.0 mm. The mass of 1000 
seeds and content of dry matter, oil, crude 
protein, glucosinolates, tannic acid, condensed 
tannins, phytate, iron, copper and zinc were 
investigated. Content of analyzed compounds 
was discussed. The results obtained do not 
allow to indicate one variety, which would have 
significantly higher content of desirable 
ingredients, and on the other hand, lower 
content of undesirable ingredients. The size of 
seeds influences their physico-chemical charac-
teristics. The fraction of big seeds (2.0–2.5 mm) 
compared to small seeds (1.6–2.0 mm) showed 
significantly higher mass of 1000 seeds and 
contained more fat, crude protein and 
glucosinolates and less crude fibre. 

Wstęp 

O przydatności technologicznej i żywieniowej nasion rzepaku decyduje ich 
charakterystyka fizykochemiczna, zwłaszcza zawartość podstawowych składników, 
takich jak: sucha masa, tłuszcz, białko, sacharydy, zawartość składników nieod-
żywczych — glukozynolanów, związków fenolowych, fitynianów, niektórych 
metali, a także dorodność nasion. Skład chemiczny suchej masy nasion jest ściśle 
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związany z ich przynależnością gatunkową, odmianową i zależy przede wszystkim 
od czynników genetycznych (Niewiadomski 1983). Dwa najważniejsze składniki 
nasienia: tłuszcz i białko stanowią 55–70% jego całkowitej masy (Niewiadomski 
1983). Odmiany podwójnie ulepszone zawierają zwykle 40–45% tłuszczu i 24–27% 
białka (Griffith, Russel 1995), a ich ilość powiązana jest także z wielkością nasion 
(Katzer i in. 1979, Jensen i in. 1995, Liu i wsp.1995). Najważniejszą pozycję 
wśród sacharydów stanowi błonnik, którego zawartość w zależności od odmiany, 
wielkości nasion, a także metody oznaczania może się znacznie wahać (Kozłowska 
1993, Bell 1993, Jensen i in. 1995, Slominski i wsp.1995). Spośród składników 
nieodżywczych najbardziej aktywne działanie wykazują glukozynolany, a ich ilość 
zależy przede wszystkim od czynników genetycznych (Krzymański 1994). Wśród 
związków fenolowych ważną rolę odgrywają taniny, hydrolizujące i skondenso-
wane, których zawartość określa się na 1,5–3,0% (Kozłowska 1993, Bell 1993). 
Fityniany stanowią kolejną grupę związków ograniczających wartość pokarmową 
nasion rzepaku (Shahidi i in. 1987, Kozłowska 1993). Ilość metali w nasionach 
rzutuje na ich zawartość w śrucie oraz w uzyskiwanym oleju surowym, a spośród 
nich zwłaszcza obecność żelaza i miedzi ogranicza stabilność oksydatywną 
produktów tłuszczowych. Jedną z ważnych fizycznych cech nasion, wpływającą na 
przydatność technologiczną surowca do przemysłowego przerobu jest ich 
dorodność, zależna w dużym stopniu od czynników genetycznych (Fornal i in. 
1991, Krzymański 1994).  

Celem pracy było określenie wpływu odmiany i wielkości nasion na ich 
charakterystykę fizykochemiczną, to jest masę 1000 nasion, zawartość tłuszczu, 
białka ogółem, włókna surowego, glukozynolanów, tanin hydrolizujących, tanin 
skondensowanych, fitynianów, żelaza, miedzi oraz cynku.  

Materiał i metody 

Materiałem do badań było 6 partii nasion siewnych trzech podwójnie 
ulepszonych krajowych odmian rzepaku ozimego Mar, Polo i Leo pochodzących  
z Central Nasiennych w Warszawie i Łodzi. Nasiona w trakcie prowadzonych 
badań przechowywano w komorze klimatyzacyjnej przy wilgotności względnej 
powietrza 75% i temperaturze 15°C.  

Poszczególne analizy wykonywano według następujących metod: 
— masa 1000 nasion — wg PN-68/R-74017;  
— zawartość wody i substancji lotnych — metodą suszarkową w temperaturze  

105°C, wg PN-62/R-64814; 
— zawartość tłuszczu — metodą ekstrakcyjną stosując eter naftowy w aparatach 

Butta, wg PN-73/R-66164, wyniki podano w % s.m.; 
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— zawartość białka ogółem — metodą Kjeldahla w aparacie Kjeltec, wyniki 
podano w % s.m.b. stosując współczynnik przeliczeniowy azotu na białko 6,25; 

— zawartość włókna surowego — metodą wagową, po gotowaniu próbki w roz-
cieńczonych roztworach H2SO4 i NaOH, wg PN-76/R-64814, wyniki podano  
w % s.m.b.; 

— zawartość glukozynolanów — metodą HPLC, wg PN-93/R-66166, wyniki 
podano w µmolach/g s.m.b.; 

— zawartość tanin oznaczono dwiema metodami: 
— jako kwas taninowy, metodą spektrofotometryczną, po reakcji z odczyn-

nikiem Folina-Denisa, przy długości fali 760 nm, wg AOAC, 1965,  
nr 952.03, z wstępnym wydobyciem tanin z odtłuszczonych próbek poprzez 
2-godzinne gotowanie z wodą destylowaną wg AOAC, 1965, nr 30.018; 

— jako taniny skondensowane, zmodyfikowaną metodą wanilinową wg 
Price,a (1978), z wstępną ekstrakcją tanin 70% wodnym roztworem ace-
tonu. Wyekstrahowane taniny po usunięciu acetonu rozpuszczano w 10 ml 
metanolu i po reakcji z waniliną oznaczano ich zawartość spektrofotome-
trycznie przy długości fali 500 nm. Wyniki podano w mg katechiny/100 g 
s.m.b.; 

— zawartość fitynianów — metodą anionowo-wymienną wg AOAC, 1990,  
nr 986.11. Fityniany ekstrahowano z odtłuszczonych próbek za pomocą 
roztworu HCl. Po wstępnym wydzieleniu fitynianów na kolumnie jonowy-
miennej, a następnie ich elucji, uwolniony z eluatu fosfor oznaczano spektro-
fotometrycznie, po reakcji z molibdenianem amonu,. przy długości fali 640 
nm. Wyniki podano w % s.m.b., stosując współczynnik przeliczeniowy fosforu 
na fityniany 1/0,282;  

— zawartość żelaza, miedzi i cynku — metodą spektrometrycznego pomiaru 
absorpcji atomowej w aparacie Philips 9800 wg AOAC, 1996, nr 975.03. 
Wyniki podano w mg/kg s.m.b. 
Odtłuszczanie próbek przed oznaczeniami prowadzono w aparacie Soxhleta 

za pomocą eteru naftowego przez 12 godzin, po uprzednim ich rozdrobnieniu za 
pomocą młynka do kawy w warunkach standardowych (próbka 20 g, czas 15 s). 
Próbki suszono za pomocą podmuchu powietrza w temperaturze 50oC przez  
18 godzin. 

W obliczeniach statystycznych korzystano z programu komputerowego 
Statgraphic 6.1, stosując procedurę One Way Anova – test LSD, przyjmując 
poziom istotności α = 0,05. 
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Wyniki i dyskusja  

Charakterystyka odmian 
Średnie wartości poszczególnych wskaźników jakościowych, a także ich 

porównanie pod względem statystycznym zamieszczono w tabeli 1.  
Masa 1000 nasion wynosiła średnio: dla odmiany Leo 4,32 g (4,19÷4,48), 

Mar 4,79 g (4,57÷5,09) i Polo 5,56 g (5,40÷5,91), a średnie wartości tego wskaźnika 
wykazywały statystycznie istotne różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami. 
Zakres ten niewiele odbiegał od typowego dla nasion rzepaku ozimego (Niewia-
domski 1983), a wyraźne różnice międzyodmianowe notował także Jensen (1995). 

Zawartość tłuszczu dla odmian Mar, Polo i Leo wynosiła średnio odpowied-
nio 48,9 (47,6÷49,6), 48,0 (47,3÷49,1) i 46,2 (45,4÷47,0) % s.m. Zawartość 
tłuszczu w nasionach odmiany Leo była w sposób statystycznie istotny niższa niż  
w nasionach odmian Mar i Polo. Zawartość tłuszczu w nasionach odmian podwój-
nie ulepszonych zwykle wynosi 40–45% (Griffith, Rossel 1995) i na tym tle 
wyniki zanotowane w niniejszych badaniach, szczególnie dla odmian Mar i Polo, 
kształtowały się korzystnie. 

Średnia zawartość białka dla odmian Mar, Polo i Leo wynosiła odpowiednio: 
38,8 (38,2÷39,5), 38,1 (37,3÷39,2) i 38,7 (38,2÷39,5) % s.m.b. Zawartości te są 
typowe i nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w zawartości białka 
pomiędzy badanymi odmianami.  

Zawartość włókna surowego w nasionach poszczególnych odmian wynosiła 
średnio: Mar — 12,4 (12,0÷12,9), Polo — 12,8 (12,4÷13,1) i Leo — 12,7 (12,2÷13,2) 
% s.m.b. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w zawartości włókna 
surowego pomiędzy poszczególnymi odmianami. Uzyskane wyniki kształtowały 
się w dolnej części zakresu 12–15%, najczęściej podawanego dla nasion rzepaku 
przez różnych autorów (Niewiadomski 1983, Pastuszewska 1992, Bell 1993).  

Spośród związków nieodżywczych w pracy oznaczono zawartość gluko-
zynolanów, tanin i fitynianów. 

Zawartość sumy glukozynolanów w badanych odmianach wynosiła średnio: 
dla Mar — 21,0 (19,0÷22,3), Polo — 15,6 (14,6÷16,9) i Leo 17,4 (16,5÷18,3) 
µmoli/1 g s.m.b. Pomiędzy każdą z odmian występowały statystycznie istotne 
różnice w zawartości tych związków. 

Średnia zawartość tanin hydrolizujących nie przekraczała 2% kwasu tani-
nowego i wynosiła: dla Mar — 1,99 (1,85÷2,10), Polo — 1,77 (1,67÷1,89) i Leo 
— 1,92 (1,77÷2,15) % s.m.b. Statystycznie istotnie niższą od odmian Mar i Leo 
była średnia zawartość kwasu taninowego dla odmiany Polo.  
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Tabela 1 
Charakterystyka nasion rzepaku odmian Mar, Polo i Leo 
Characteristics of rapeseeds varieties Mar, Polo and Leo 

 Odmiany Varieties Wyszczególnienie 
Item Mar Polo Leo 

Masa 1000 nasion, g 
Mass of 1000 seeds, g 

4,79 A 5,56 B 4,32 C

Sucha masa — Dry matter, % 93,3 A 93,4 A 93,2 A

Zawartość składników: — Content:    

— tłuszcz, % s.m. — fat, % dm. 48,9 A 48,0 A 46,2 C

— białko ogółem, % s.m.b. — total protein, % ddm. 38,8 A 38,1 A 38,7 A

— włókno surowe, % s.m.b. — crude fibre, % ddm. 12,4 A 12,8 A 12,7 A

— glukozynolany, µM/1 g s.m.b.  
     glucosinolates, µM/1 g ddm. 

21,0 A 15,6 B 17,4 C

— kwas taninowy, % s.m.b. — tannic acid, % ddm. 1,99 A 1,77 B 1,92 A

— taniny skondensowane, mg/100 g s.m.b. 
     condensed tannins, mg/100 g ddm. 

364 C 266 A 340 B

— fityniany, % s.m.b. — phytate,% dm  4,69 A 3,41 B 4,62 A

— żelazo, mg/kg s.m.b. — iron, mg/kg ddm. 82,5 A 84,0 A 98,8 C

— miedż, mg/kg s.m.b. — copper, mg/kg ddm. 5,7 A 7,0 B 5,6 A

— cynk, mg/kg s.m.b. — zinc, mg/kg ddm. 49,5 A 65,6 B 51,1 A

Odmienny indeks literowy przy wartościach średnich w poszczególnych rzędach oznacza 
występowanie statystycznie istotnych różnic — Value in rows with the same letter are not 
significantly different at α = 0,05 

 
W poszczególnych odmianach oznaczono średnio następujące ilości tanin 

skondensowanych: Mar — 364 (341÷380), Polo — 266 (254÷285) i Leo — 340 
(321÷362) mg katechiny/100 g s.m.b. Stwierdzono statystycznie istotne różnice 
pomiędzy średnimi wartościami dla odmian Mar, Polo i Leo. Shahidi i Naczk 
(1989) w nasionach rzepaku odmian podwójnie ulepszonych znaleźli od 683 do 
772 mg katechiny/100 g s.m.b., i na tym tle ilość tanin skondensowanych  
w badanych odmianach kształtowała się korzystnie nisko, zwłaszcza w przypadku 
odmiany Polo.  

Zawartość fitynianów w poszczególnych badanych odmianach wynosiła 
średnio: Mar — 4,69 (4,41÷4,99), Polo — 3,41 (3,27÷3,67) i Leo — 4,62 
(4,31÷4,89) % s.m.b. Stwierdzono statystycznie istotnie niższą średnią zawartość 
fitynianów w odmianie Polo w porównaniu z odmianami Mar i Leo. Ilości te są 
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typowe i nie odbiegają od danych cytowanych w literaturze (Bell 1993, Kozłowska 
1993).  

Spośród metali oznaczano zawartość żelaza, miedzi i cynku. 
Zawartość żelaza wynosiła średnio dla poszczególnych odmian: Mar — 82,5 

(75,1÷89,2), Polo — 84,0 (75,0÷92,1) i Leo — 98,8 (89,6÷113,2) mg/kg s.m.b. 
Stwierdzono statystycznie istotnie wyższą średnią zawartość żelaza w odmianie 
Leo w porównaniu z odmianami Mar i Polo. Wyniki te są bliskie podanym przez 
Markiewicza i in. (1993). 

Zawartość miedzi kształtowała się następująco: Mar — 5,7 (5,1÷6,1); Polo — 
7,0 (6,5÷7,5) i Leo — 5,6 (5,5÷5,9) mg/kg s.m.b. Statystycznie istotnie wyższą 
średnią zawartość miedzi w odniesieniu do dwóch pozostałych wykazywała 
odmiana Polo. Zbliżone ilości w nasionach innych odmian rzepaku znaleźli 
Amarowicz i in. (1989), a także Markiewicz i in. (1993). 

Zawartość cynku w nasionach poszczególnych odmianach wynosiła średnio: 
Mar — 49,5 (44,3÷54,8), Polo — 65,6 (60,6÷71,8) i Leo — 51,1 (47,9÷55,4) 
mg/kg s.m.b. Ilość cynku w nasionach odmiany Polo była wyższa od pozostałych  
w sposób statystycznie istotny.  

Charakterystyka frakcji nasion o różnej wielkości 
Wyniki analizy sitowej nasion poszczególnych odmian zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 
Granulacja nasion rzepaku odmian Mar, Polo i Leo 
Granulation of rapeseeds varieties Mar, Polo and Leo 

 Pozostałość na sicie, % m/m — Remainder on sieve, % m/m  Wielkość oczek, mm 
Size of holes, mm   Mar  Polo  Leo 

 2,50  0,1  0,1  0,0 
 2,00  50,1  76,0  21,7 
 1,60  46,8  23,5  73,9 
 1,25  3,0  0,4  4,4 

Analiza składu frakcyjnego nasion wykazała, że podstawowa ich masa, 
niezależnie od odmiany, pozostaje na sitach 2,0 i 1,6 mm, natomiast udział nasion 
powyżej 2,5 mm i poniżej 1,6 mm wynosił od 0,0 do 4,4%. Widać duże zróż-
nicowanie w granulacji nasion pomiędzy badanymi odmianami.  

Dalszym badaniom poddano frakcje nasion o średnicy 2,0–2,5 i 1,6–2,0 mm 
wyodrębnione z surowca wyjściowego. Średnie wartości poszczególnych wskaź-
ników jakościowych, a także ich porównanie pod względem statystycznym 
zamieszczono w tabeli 3. 

Tabela 3 
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Charakterystyka frakcji 2,0÷2,5 mm i 1,6÷2,0 mm nasion rzepaku odmiany Mar, 
Polo i Leo — Characteristics of seeds fractions 2,0–2,5 mm and 1,6–2,0 mm 
varieties Mar, Polo and Leo  

Mar Polo Leo Wyszczególnienie 
Item  2,0÷2,5  1,6÷2,0 2,0÷2,5  1,6÷2,0 2,0÷2,5  1,6÷2,0 

Masa 1000 nasion, g 
Mass of 1000 seeds, g 

5,48 B 4,34 A 6,07 B 4,53 A 5,82 B 4,06 A

Sucha masa — Dry matter [%]  93,3 A 93,2 A 93,4 A 93,5 A 93,1 A 93,3 A

Zawartość [% s.m.]: — Content [% dm]:       

— tłuszcz — fat  49,2 B 48,5 A 48,6 B 46,9 A 47,2 B 46,0 A

— białko ogółem — total protein  39,2 B 38,4 A 38,6 B 37,4 A 39,2 B 38,3 A

— włókno surowe — crude fibre 12,2 B 12,5 A 12,5 B 13,1 A 12,4 A 12,9 B

— glukozynolany, µM/1 g s.m.b. 
     glucosinolates, µM/1 g ddm. 

22,4 B 20,1 A  16,3 B 14,7 A 18,6 B 17,0 A

— kwasu taninowy — tannic acid 2,08 B 1,95 A 1,79 A 1,74 A 1,97 A 1,87 A

— taniny skondensowane [mg/100 g s.m.b.]
     condensed tannins, mg/100 g ddm. 

365 A 363 A 262 A 272 A 339 A 343 A

— fityniany — phytate 4,75 A 4,61 A 3,49 B 3,31 A 4,72 A 4,55 A

— żelazo — iron  80,5 A 83,4 A 83,2 A 85,4 A 98,2 A 99,9 A

— miedź — copper [mg/kg s.m.b.] 5,6 A 5,9 A 6,9 A 7,1 A 5,7 A 5,6 A

— cynk — zinc [mg/kg s.m.b.]  50,9 A 48,4 A 66,5 A 64,5 A 53,1 A 51,1 A

Odmienny indeks literowy przy wartościach liczbowych w poszczególnych rzędach w ramach jednej 
odmiany oznacza występowanie statystycznie istotnych różnic — Value in rows with the same letter 
are not signiificantly different α = 0,05 

 
 
Frakcja 2,0–2,5 mm dla każdej z odmian wykazywała większą masę 1000 

nasion, zawartość tłuszczu, białka, glukozynolanów, kwasu taninowego, fitynia-
nów i cynku. Frakcja 1,6–2,0 mm zawierała natomiast więcej włókna surowego  
i żelaza. Zmienny rozkład wyników zanotowano w przypadku tanin skondenso-
wanych i miedzi 

Analiza statystyczna porównania średnich wartości wskaźników charaktery-
zujących nasiona frakcji 2,0–2,5 mm i 1,6–2,0 mm z odmiany Mar, Polo i Leo 
wykazała, że dla każdej z odmian stwierdzono statystycznie istotne różnice pomię-
dzy badanymi frakcjami odnośnie masy 1000 nasion, zawartości tłuszczu, białka, 
włókna surowego i glukozynolanów, a dla pojedynczych odmian odnośnie zawar-
tości fitynianów i kwasu taninowego. Nie stwierdzono statystycznie istotnych 
różnic pod względem zawartości tanin skondensowanych oraz oznaczanych metali.  
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Informacje te wskazują, że w wyniku segregacji nasion można uzyskać 
frakcje o zróżnicowanym składzie chemicznym, a w wyniku ich oddzielnego 
przerobu na olej i śrutę należy oczekiwać zróżnicowania pod względem 
wydajności oleju, a także jakości otrzymywanej śruty.  

Zróżnicowany skład jakościowy dużych i małych nasion notowali w swoich 
badaniach Liu i in. (1995) oraz Jensen i in. (1995), w których nasiona duże wyka-
zywały więcej tłuszczu, białka i glukozynolanów, natomiast mniej składników 
sacharydowych. Badania żywieniowe (Jensen i in. 1995, Liu i in. 1995) wykazały 
statystycznie wyższą strawność takich składników nasion dużych jak: sucha masa, 
tłuszcz i białko w porównaniu z nasionami małymi. Wpływ odmiany  
i wielkości nasion na zawartość badanych składników w sposób graficzny zapre-
zentowano na rysunkach 1–11. 

Wnioski 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań nasion rzepaku odmian Mar, Polo  
i Leo stwierdzono ich typowy skład pod względem zawartości analizowanych 
składników, charakterystyczny dla tego surowca.  

2. Analizując uzyskane wyniki trudno jest wskazać na jedną z tych odmian 
wyróżniającą się wyższą zawartością składników pożądanych, a z drugiej 
strony niższą zawartością składników nieodżywczych. Korzystnie najwyższą 
zawartość tłuszczu i białka oraz najniższą zawartość włókna surowego wyka-
zywała odmiana Mar, jednocześnie jednak zawierała najwięcej glukozyno-
lanów, tanin, a także fitynianów. Z kolei najniższą zawartość glukozynolanów, 
kwasu taninowego i fitynianów miała odmiana Polo, ale cechowała ją 
równocześnie najmniejsza zawartość białka i najwyższa włókna surowego. 

3. Wielkość nasion wpływa na ich charakterystykę fizykochemiczną i w kon-
sekwencji na ich przydatność technologiczną. Nasiona duże można uznać za 
bardziej przydatne pod względem technologicznym, jednak charakteryzują się 
one wyższą zawartością glukozynolanów.  

4. Frakcja nasion dużych (2,0–2,5 mm) w stosunku do nasion małych  
(1,6–2,0 mm) wykazywała w sposób statystycznie istotny wyższą masę 1000 
nasion i zawierała więcej:  
— tłuszczu, od 1,4 dla Mar do 3,6% dla Polo, 
— białka ogółem, od 2,1 dla Mar do 3,2% dla Polo, 
— glukozynolanów, od 9,4 dla Leo do 11,3 % dla Mar, 
oraz mniej: 
— włókna surowego, od 2,1 dla Mar do 3,2 % dla Polo. 
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Rys. 1. Wpływ odmiany i wielkości nasion na 
masę 1000 nasion — Influence of variety and 
size of seeds on mass of 1000 seeds 

Rys. 2. Wpływ odmiany i wielkości nasion na 
zawartość tłuszczu — Influence of variety and 
size of seeds on content of oil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 3. Wpływ odmiany i wielkości nasion 
na zawartość białka — Influence  of variety and 
size of seeds on content of protein 

Rys. 4. Wpływ odmiany i wielkości nasion  
na zawartość włókna surowego — Influence of 
variety and size of seeds o content of crude 
fibre 
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Rys. 5. Wpływ odmiany i wielkości nasion 
na zawartość glukozynolanów — Influence 
of variety and size of seeds on content of 
glucosinolates 

Rys. 6. Wpływ odmiany i wielkości nasion na 
zawartość kwasu taninowego — Influence of 
variety and size of seeds on content of tannic 
acid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 7. Wpływ odmiany i wielkości nasion na 
zawartość tanin skondensowanych — Influence 
of variety and size of seeds on content of 
condensed tannins 

Rys. 8. Wpływ odmiany i wielkości nasion na 
zawartość fitynianów — Influence of variety 
and size of seeds on content of phytate 
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Rys. 9. Wpływ odmiany i wielkości nasion na 
zawartość żelaza — Influence of variety and 
size of seeds on content of iron 

Rys. 10. Wpływ odmiany i wielkości nasion na 
zawartość miedzi — Influence of variety and 
size of seeds on content of copper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Wpływ odmiany i wielkości nasion 
na zawartość cynku — Influence of variety and 
size of seeds on content of zinc 
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5. Powyższe informacje zachęcają do segregacji surowca na nasiona małe i duże 

przed ich dalszym wykorzystaniem, a także sugerują prowadzenie prac 
hodowlanych i agrotechnicznych nad rzepakiem w kierunku uzyskania 
większych nasion, jednakże powinno się równocześnie dążyć do obniżenia 
zawartości glukozynolanów. 
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