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W nasionach dwóch odmian gorczycy białej 
Nakielska i Borowska, pochodzących z upraw 
traktowanych herbicydami oznaczono ogólną 
zawartość glukozynolanów, a w nasionach z po-
letek kontrolnych ich skład jakościowy. Zawar-
tość glukozynolanów w obu badanych odmia-
nach gorczycy białej była zbliżona. Głównym 
glukozynolanem w nasionach była sinalbina, 
która stanowiła około 98% sumy glukozy-
nolanów. Po zastosowaniu badanych herbicydów 
poziom glukozynolanów w nasionach obu odmian 
wykazał nieistotną statystycznie tendencję do 
obniżania się. 

The total content of glucosinolates in the two 
varieties of white mustard (Sinapis alba) Nakiel-
ska and Borowska, treated with herbicides and 
their composition in control samples were 
determined. It has been stated that the content of 
glucosinolates in both varieties of white mustard 
was practically the same. The main glucosinolate 
in seeds was sinalbin. Its content in seeds was 
approximately 98 per cent of total glucosino-
lates. The applied herbicides had influenced the 
decrease of glucosinolates in both varieties, 
which however proved to be statistically not 
significant. 

Wstęp 

Gorczyca biała, choć uprawiana na niewielkiej powierzchni kraju (ok. 10 tys. ha), 
w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem (Lewandowski 
1990). Wysoki poziom glukozynolanów w nasionach gorczycy podnosi jej wartość 
jako surowca dla przemysłu spożywczego do produkcji przypraw, w szczególności 
do produkcji musztardy, nadając jej ostry, piekący smak (Wałkowski 1997). 

Wysokość i jakość plonu gorczycy w znacznym stopniu są ograniczane przez 
chwasty, a więc nie bez znaczenia jest dobór odpowiednich herbicydów, 
stanowiących ważny czynnik w uprawie tej rośliny (Murawa i in. 1990). Oleszek 
(1995) i Grzesiuk (1973) podają, że zawartość glukozynolanów w nasionach 
gorczycy może być modyfikowana nie tylko czynnikami siedliskowymi i biotycz-
nymi, ale także stosowanymi w tej uprawie herbicydami. 

Celem podjętych badań było określenie wpływu herbicydów na ogólny 
poziom glukozynolanów w nasionach gorczycy białej ze zbioru 1998 roku. 



Danuta Murawa ... 268

Opis doświadczenia i metody badań 

Podstawę pracy stanowią wyniki jednorocznego doświadczenia polowego 
przeprowadzonego w 1998 roku na terenie RZD Bałcyny k. Ostródy. 

Obiekty doświadczalne rozmieszczone w układzie losowanych podbloków  
z dwiema zmiennymi: herbicydy i odmiany, replikowano trzykrotnie na poletkach 
o powierzchni 20 m2. 

Testowano dwie odmiany gorczycy białej: Nakielska i Borowska oraz zasto-
sowano herbicydy wymienione w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Schemat stosowania herbicydów — Design of herbicides application 

Obiekty 
Objects 

Substancja  
biologicznie czynna

Active compound 

Dawka herbicydu
Herbicide dose 

[dm3/ha] 

Termin stosowania 
Application term 

Triflurotox 250 EC 

Alatrif 380 EC 
 

Butisan 400 SC 

Butisan 400 SC + 
+ Lontrel 300 
 

Kontrolny — Control 

trifluralina 25% 

alachlor 30% 
trifluralina 8% 

metazachlor 40% 

metazachlor 40% +
+ clopyralid 30% 
 

— 

3,5 

4,0 
 

3,0 

3,0 
0,3 

 

— 

przedsiewnie — before sowing 

po zasiewie — after sowing 
 

po zasiewie — after sowing 

po zasiewie — after sowing 
w stadium 4–6 liści 

at 4–6 leaf stage 

— 

 
W nasionach oznaczono : 

— ogólną zawartość glukozynolanów — metodą glukozową według Heaney’a  
i in. (1988); 

— skład jakościowy glukozynolanów (z poletek kontrolnych) — metodą HPLC 
(Ciska 1997 za Heaney’em i in.) 

Wyniki 

Zawartość glukozynolanów w nasionach z poletek kontrolnych była zbliżona 
i kształtowała się na poziomie 299,7 µM/g smb w nasionach odmiany Nakielska,  
i 292,5 µM/g smb w nasionach odmiany Borowska (tab. 2). Ocena statystyczna 
wyników wykazała nieistotny wpływ stosowanych w doświadczeniu herbicydów 
na kształtowanie poziomu glukozynolanów w nasionach obu odmian gorczycy 
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białej. W obrębie odmiany Nakielska stwierdzono tendencję do obniżania ogólnego 
poziomu glukozynolanów po zastosowaniu wszystkich preparatów. W odmianie 
Borowska zauważono podobną tendencję, za wyjątkiem poletka traktowanego 
preparatem Butisan 400 SC, który wykazywał tendencję do zwiększania ogólnej 
zawartości glukozynolanów (tab. 2).  

W składzie glukozynolanów oznaczonych w nasionach uzyskanych z poletek 
kontrolnych występowały następujące glukozynolany: sinalbina, sinigrina, 4-OH-
glukobrassicyna, glukonasturcyna i glukoiberweryna. Skład jakościowy glukozy-
nolanów obu odmian kształtował się podobnie (tab. 3). Stwierdzono, że domi-
nującym glukozynolanem, stanowiącym około 98%, w nasionach obu odmian 
gorczycy była sinalbina (294,4 µM/g smb w odmianie Nakielska i 293,8 µM/g smb 
w odmianie Borowska) (tab. 3). Podobny skład jakościowy glukozynolanów  
w nasionach gorczycy białej uzyskał w swoich badaniach Oleszek (1995).  

Tabela 2 
Zawartość glukozynolanów w nasionach gorczycy białej traktowanej herbicydami 
Glucosinolates content in spring white mustard treated with herbicides 

Glukozynolany [µM/g s.m.b.] 
Glucosinolates [µM/g d.d.m.]  

 
Obiekty  
Objects 

Dawka  
herbicydu 

Herbicide dose
[dm3/ha] Nakielska Borowska 

Średnie 
dla herbicydów 

Mean  
for herbicides 

Triflurotox 250 EC 

Alatrif 380 EC 

Butisan 400 SC 

Butisan 400 SC+Lontrel 300 

3,5 

4,0 

3,0 

3,0 + 0,3 

276,3 

290,1 

285,0 

284,7 

282,0 

288,3 

299,4 

286,5 

279,1 

289,2 

292,2 

285,6 

Kontrolny — Control — 299,7 292,5 296,1 

NIR (p=0,05) dla herbicydów różnice nieistotne – for herbicides not significant 
—  dla odmian różnice nieistotne – – for cultivars not significant 
—  dla interakcji herbicyd x odmiana – for interaction herbicides x cultivars – 17,2 

 
Tabela 3 

Skład glukozynolanów w nasionach gorczycy białej z poletek kontrolnych [µM/g s.m.b.] 
Glucosinolates composition in the white mustard control seeds [µM/g d.d.m.] 

Glukozynolany — Glucosinolates  Nakielska Borowska 

sinalbina 294,40 293,80 

sinigrina 4,57 4,59 

4-OH-glukobrassicyna 1,03 0,58 

glukonasturcyna 0,81 0,82 

glukoiberweryna 0,45 0,46 
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Wnioski 

1. Wpływ herbicydów na poziom glukozynolanów w obu badanych odmianach 
gorczycy był nieistotny. 

2. Tendencję do obniżenia glukozynolanów w nasionach obu odmian obserwo-
wano dla wszystkich zastosowanych herbicydów, poza Butisanem 400 SC 
stosowanym w uprawie odmiany Borowska. 

3. Głównym glukozynolanem w nasionach obu odmian gorczycy białej była 
sinalbina. 
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