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Ocena właściwości mechanicznych  
wysuszonych łodyg i łuszczyn rzepaku 

Estimation of the mechanical properties  
of dried winter rape stems and pods 

Badano suche rośliny odmian Bolko, Leo i Mar 
w czasie całkowitego wypełnienia łuszczyn, 
podczas dojrzałości technicznej i pełnej. Właś-
ciwości mechaniczne łodyg rzepaku wyrażano 
poprzez energię cięcia dynamicznego. Jedno-
cześnie wyznaczano parametry strukturalne 
łodyg, tj. powierzchnię przekroju poprzecznego 
i gęstość. Z kolei właściwości mechaniczne 
łuszczyn rzepaku określono za pomocą siły 
skręcającej, która wyraża odporność na pękanie. 
Stwierdzono istotną korelację pomiędzy właści-
wościami mechanicznymi łodyg a parametrami 
określającymi ich budowę. Badania te wykazały 
zróżnicowanie właściwości mechanicznych 
łodyg i łuszczyn w fazach dojrzałości roślin 
rzepaku. W wyniku badań właściwości mecha-
nicznych, zarówno łodyg jak i łuszczyn rzepaku 
ozimego przeprowadzonych dla trzech odmian 
w trzech fazach fenologicznych, stwierdzono 
różnice międzyodmianowe. 

In this study were determined the mechanical 
properties, as expressed by the dynamic shear 
energy of the stems, and the force of cracking 
pods of winter rape. The experiment was made 
on Bolko, Leo and Mar varieties, during the full 
siliques, technical and full ripeness. At the 
same time the structural parameters (the stem 
cross section area and density) were 
determined. The study showed that the 
mechanical properties of the plants were 
correlated with their structure. The study on the 
mechanical properties of winter rape stems and 
pods, conducted on three varieties during three 
phenological stages, showed the existence of 
intervarietal differences. 

Wstęp 

Zbioru rzepaku w naszym kraju dokonuje się dwoma sposobami: jedno-
etapowo w momencie dojrzałości pełnej roślin przy użyciu kombajnu i dwu-
etapowo poprzez ścięcie i ułożenie w pokosy roślin o dojrzałości technicznej, 
dosuszenie pokosów i następnie omłot kombajnem. Dojrzewanie i dosuszanie 
rzepaku w pokosach niezbędne jest z uwagi na występowanie w łanie dużego 
zróżnicowania stopnia dojrzałości roślin w momencie ich ścinania.  

Zarówno od strony poznawczej jak i praktycznej interesującym zagadnieniem 
może być poznanie cech mechanicznych łodyg i łuszczyn rzepaku w pokosach po 
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wysuszeniu. Dotychczasowe prace skupiały się na badaniu tych właściwości  
w czasie wegetacji i w momencie zbioru jednoetapowego (Doliński i in. 1989, 
Jeżowski i in. 1988, Skubisz i in. 1989, Skubisz 1991, 1993, Szot, Tys 1987).  

Celem niniejszej pracy była ocena zmienności właściwości mechanicznych 
łodyg określonych poprzez energię cięcia dynamicznego przypadającą na jednostkę 
przekroju poprzecznego oraz siłę powodującą pękanie łuszczyn, pochodzących z 
roślin ściętych w różnych stadiach dojrzałości i wysuszonych.  

Materiał i metody  

Badania zostały przeprowadzone na łodygach i łuszczynach rzepaku ozimego 
odmian Bolko, Leo i Mar, pochodzących z doświadczeń poletkowych  
w Zadąbrowiu. Rośliny zostały pobrane w czasie całkowitego wypełnienia 
łuszczyn oraz podczas dojrzałości technicznej i pełnej; a następnie powietrznie 
wysuszone. Z każdego poletka jednorazowo do badań pobierano 30 roślin. Badane 
łodygi i łuszczyny pochodziły z tych samych roślin.  

Pomiary łodyg rzepaku wykonywano na wysokości około 30 cm od 
powierzchni gleby, która w przybliżeniu odpowiada wysokości noży ścinających, 
umieszczonych w maszynach żniwnych. W badaniach dynamicznych wyznaczano 
energię cięcia (Ed) za pomocą aparatu typu Dynstat. Jednocześnie wyznaczano 
powierzchnię przekroju poprzecznego łodygi (S) używając ∆T-areametru. Ponadto 
określano gęstość łodygi metodą geometryczną. Powyższe parametry, tzn. 
powierzchnia przekroju poprzecznego i gęstość wyrażają strukturę łodygi rzepaku.  

Z kolei w badaniach łuszczyn roślin rzepaku wyznaczano siłę (F) powodującą 
pęknięcie łuszczyny w wyniku jej skręcania przy użyciu aparatu wytrzy-
małościowego (Szot, Tys 1987).  

Wyniki badań 

W niniejszych badaniach uzyskano charakterystykę właściwości mechanicz-
nych roślin rzepaku ozimego, odmian Bolko, Leo oraz Mar, uwzględniającą 
jednocześnie łodygi i łuszczyny, która pozwoliła ocenić różnice między-
odmianowe. Wszystkie spośród analizowanych parametrów wykazały dużą 
zmienność w czasie rozwoju rośliny (tab. 1 i 2).  

Stwierdzono istotne różnice pomiędzy właściwościami mechanicznymi łodyg 
trzech odmian rzepaku ozimego (rys. 1). Badania wykazały, że energia cięcia 
dynamicznego przypadająca na jednostkę przekroju poprzecznego (wd) łodygi 
rzepaku zawiera się w następujących przedziałach wartości: odmiana Bolko  
9,73 J/m2 w czasie całkowitego wypełnienia łuszczyn, 11,98 J/m2 podczas 
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dojrzałości technicznej i 11,87 J/m2 podczas dojrzałości pełnej; odmiana Leo 7,36 
J/m2 w czasie całkowitego wypełnienia łuszczyn, 11,97 J/m2 podczas dojrzałości 
technicznej i 9,63 J/m2 podczas dojrzałości pełnej; odmiana Mar 8,82 J/m2 w czasie 
całkowitego wypełnienia łuszczyn, 11,96 J/m2 podczas dojrzałości technicznej  
i 9,88 J/m2 w czasie dojrzałości pełnej.  

 
Rys. 1. Średnie wartości energii cięcia dynamicznego przypadającej na jednostkę przekroju 
poprzecznego i 95% przedziały ufności Tukey’a dla odmian i terminów — Mean values and the 95% 
Tykey HSD intervals of wd stems for the varieties of the winter rape  

 
Uzyskane rezultaty wskazują, że największą wytrzymałością na ścinanie 

charakteryzują się łodygi odmiany Bolko. Jednocześnie stwierdzono zróżnicowanie 
wytrzymałości łodyg na ścinanie w czasie rozwoju roślin. Badania te dowiodły 
występowania maksymalnych energii ścinających w czasie dojrzałości technicznej 
u odmiany Leo i Mar. 

Stwierdzono również zróżnicowanie budowy strukturalnej łodyg analizo-
wanych odmian rzepaku w poszczególnych fazach fenologicznych. Badane 
odmiany charakteryzowały się następującymi wartościami powierzchni przekroju 
poprzecznego (S): odmiana Bolko od 48,3 mm2, poprzez 54,7 mm2, do 60,0 mm2; 
odmiana Leo od 43,2 mm2, poprzez 67,8 mm2, do 58,6 mm2; odmiana Mar od  
40,8 mm2, poprzez 53,4 mm2, do 42,8 mm2. 



Tabela 1 
Średnie wartości energii cięcia dynamicznego przypadającej na jednostkę przekroju poprzecznego łodygi, powierzchnia 
przekroju i gęstość — Mean values of the shearing energy of a unitary surface area of the stem, cross section area and 
density  

Fazy dojrzałości roślin — Phenological phase 

całkowite wypełnienie łuszczyn 
complete pods filling 

dojrzałość techniczna 
technical ripeness 

pełna 
full ripeness 

 
 

Odmiany
Varieties 

  

Parametry 
statystyczne

wd 
[J/m2] 

S 
[mm2] 

ρ 
[kg/m3] x 

102

wd 
[J/m2] 

S 
[mm2] 

ρ 
[kg/m3] x 

102

wd 
[J/m2] 

S 
[mm2] 

ρ 
[kg/m3] x 

102

średnia          9,73 48,3 2,78 11,98 54,7 3,01 11,87 60,0 3,12

mediana 9,44         45,2 2,79  8,56 51,6 2,88 11,37 52,6 2,91

Bolko 

W (%)          35 28 16 59 35 28 38 32 24

średnia          7,36 43,2 2,22 11,97 70,7 2,58 9,63 58,6 2,44

mediana          6,68 40,3 2,19 11,13 67,6 2,49 8,37 53,3 2,29

Leo 

W (%) 34         34 17 49 31 27 49 35 21

średnia 8,82         40,8 2,80 11,96 53,4 3,11 9,88 42,8 2,89

mediana 8,44         38,2 2,83 11,57 50,6 3,06 8,75 38,7 2,67

Mar 

W (%) 30         29 14 50 27 22 53 28 26
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Badania te wykazały, że największe przekroje poprzeczne łodyg rzepaku 
stwierdzono u odmiany Bolko.  

Jednocześnie badania te dowiodły zróżnicowania gęstości łodyg roślin 
rzepaku. Stwierdzono, że najmniejszą gęstością łodyg charakteryzuje się odmiana 
Leo. Uzyskane przedziały zmienności gęstości w czasie rozwoju roślin 
przedstawiają się następująco: odmiana Bolko 2,78; 3,01; 3,12 x 10-4g/mm3; 
odmiana Leo 2,22; 2,58; 2,44 x 10-4g/mm3; odmiana Mar 2,80; 3,11; 2,89 x  
10-4 g/mm3.  

Analiza parametrów strukturalnych badanych łodyg odmian rzepaku wyka-
zała, że w czasie dojrzałości technicznej zarówno powierzchnie przekroju 
poprzecznego jak i gęstość osiągają maksymalne wartości. Dlatego też uzyskane 
rezultaty dowiodły ścisłej zależności pomiędzy wytrzymałością łodyg na ścinanie  
a ich budową strukturalną.  

Badania te dowiodły, że istnieje zróżnicowanie właściwości mechanicznych 
łuszczyn trzech odmian roślin rzepaku podczas rozwoju roślin.  

Stwierdzono, że łuszczyny odmian rzepaku różniły się istotnie w odniesieniu 
do siły (F) powodującej ich pęknięcie (tab. 1). Wysoką odporność na pękanie 
posiadała odmiana Leo — 1,67 N, zaś odmiana Bolko — 0,90 N, a odmiana Mar 
— 0,68 N. Faza dojrzałości roślin również wpłynęła na wartość siły F. Najwyższą 
odporność na pękanie posiadały łuszczyny pobierane z roślin w czasie dojrzałości 
technicznej (1,78 N), niższą w dojrzałości pełnej (1,07 N) i najniższą w fazie 
całkowitego wypełnienia łuszczyn (0,80 N). Najwyższa wartość siły F — 2,23 N 
wystąpiła w czasie dojrzałości technicznej dla odmiany Leo, a najniższa w fazie 
całkowitego wypełnienia łuszczyn dla odmiany Mar — 0,80 N. 

Tabela 2 
Średnie wartości siły F [N] powodującej pęknięcie łuszczyny  
Mean values of force F [N] cracking pods of winter rape  

Odmiana — Variety Faza dojrzałości 
Phenological phase Bolko Leo Mar 

Średnia dla faz 
Mean — phases 

Całkowite wypełnienie łuszczyny 
Complete pods filling 

Dojrzałość techniczna 
Technical ripeness 

Dojrzałość pełna 
Full ripeness 

0,78 

 
1,07 

 
0,91 

1,15 

 
2,23 

 
1,64 

0,49 

 
0,88 

 
— 

0,80 

 
1,38 

 
1,07 

Średnia dla odmian 
Mean — varieties 

0,90 1,67 0,68 1,08 

NIR α = 0,05 dla odmian i faz = 0,16 — LSD varieties and phases = 0,16 



Grażyna Skubisz ... 528

Wnioski 

1. Zastosowana metodyka umożliwiła ocenę właściwości mechanicznych roślin 
odmian rzepaku ozimego, uwzględniając jednocześnie fazy rozwojowe.  

2. Badania te wykazały istotną zależność pomiędzy właściwościami mechanicz-
nymi łodyg a ich budową strukturalną, wyrażoną przez powierzchnię prze-
kroju poprzecznego i gęstość.  

3. Stwierdzono, że łodygi badanych odmian charakteryzują się największą 
odpornością na ścinanie w czasie dojrzałości technicznej, w której także 
osiągają największe przekroje poprzeczne i gęstość.  

4. Badania właściwości mechanicznych roślin rzepaku wykazały różnice między-
odmianowe.  

5. Stwierdzono zróżnicowaną odporność łuszczyn na pękanie dla odmian i faz 
rozwoju. Wysuszone łuszczyny badanych odmian z roślin o dojrzałości 
technicznej posiadały wyższą odporność niż łuszczyny z roślin ściętych  
w stadium dojrzałości pełnej czy wypełnienia łuszczyn.  
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