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W doświadczeniu polowym nad reakcją różnych 
odmian oleistych słonecznika na niektóre czyn-
niki agrotechniczne, prześledzono zmiany iloś-
ciowe i jakościowe niełupek dwóch odmian mie-
szańcowych na tle odmiany populacyjnej. W pracy 
przedstawiono wyniki analiz wielkości owoców 
(długość, szerokość i grubość), masy 1000 niełupek 
oraz zawartości łuski, oleju i białka w zależności 
od miejsca położenia niełupek w koszyczku. 
U wszystkich odmian niełupki z partii zewnętrz-
nej koszyczka były najgrubsze i najszersze, 
podczas gdy najdłuższymi owocami charaktery-
zowała się część środkowa. Najmniejsze niełupki 
znajdowały się w wewnętrznej partii koszyczka. 
Masa 1000 niełupek oraz zawartość łuski w 
owocach malała w kierunku centrum koszyczka, 
natomiast zawartość tłuszczu i białka wzrastała. 
Zmiany ilościowe i jakościowe owoców w za-
leżności od miejsca ich położenia w koszyczku 
były u badanych odmian niejednakowe. 

The changes in the quality and quantity of 
achenes of two hybrid cultivars in comparison 
with an open pollinated cultivar were 
investigated in the field trial, concerning the 
effect of some agricultural factors on sunflower 
cultivars. Results referring to the fruit size 
(length, width, thickness), weight of 1000 
achenes and husk, fat, protein content according 
to the achene position in an anthodium were 
shown. All cultivars had the largest and the 
widest achene in the external part of anthodium. 
Central part was characterised by the longest 
fruits. The smallest achenes were located in the 
internal part of anthodium. Weight of 1000 
achenes and husk content in fruits decreased 
while fat and protein content increased towards 
the centre of an anthodium. Quality and quantity 
variations of fruits, depending on their position 
in the anthodium, were different in the studied 
cultivars. 

Wprowadzenie 

W doświadczeniach polowych, trwających od 1997 roku, nad reakcją różnych 
odmian oleistych słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) na niektóre 
czynniki agrotechniczne, badaniom poddano również jego owoce — niełupki. 
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Zauważono wyraźne zmiany w ich morfologii w zależności od miejsca położenia 
w koszyczku, z którego zostały pobrane. Wpływ zmiennych warunków agro-
technicznych, tj. różnych gęstości siewu i poziomów nawożenia azotowego nie 
oddziaływał znacząco na wygląd niełupek. Przedstawione zmiany ilościowe 
skłoniły autorów do prześledzenia także zmian jakościowych w składzie 
chemicznym owoców. 

Materiał i metody 

Badania prowadzono w Stacji Doświadczalnej Przybroda k. Szamotuł na 
dwóch odmianach mieszańcowych (Frankasol i Coril) i jednej odmianie popula-
cyjnej (Wielkopolski) zbieranych w roku 1997 w doświadczeniu polowym  
założonym w dwóch powtórzeniach. Pobrane próby niełupek pochodziły  
z 10 koszyczków rosnących w zagęszczeniu 50, 75 i 100 tys. roślin/ha i nawożo-
nych 60 lub 120 kg N/ha. Każda odmiana reprezentowana była przez 120 roślin.  

Zebrane koszyczki podzielono na 3 części o podobnej szerokości: zewnętrzną, 
środkową i wewnętrzną, wzorując się na pracy Zimmermana i Ficka (1973). 
Pobrane z nich owoce poddano analizie wielkościowej: zmierzono ich długość, 
szerokość i grubość oraz zważono masę 1000 niełupek. Następnie rozłupano je  
i ważąc osobno nasiona i łuskę obliczono jej procentowy udział w niełupkach. Inne 
owoce z tych trzech części koszyczka poddano analizom chemicznym na zawartość 
surowego tłuszczu, białka i substancji włóknistych. Analizy chemiczne wykonano 
metodą NIRS na aparacie Infra Lyzer 500 firmy Brant & Luebbe po wcześniej 
dokonanej kalibracji aparatu w oparciu o metody standardowe. Wszystkie analizy 
wykonano w dwóch powtórzeniach laboratoryjnych.  

Omówienie wyników 

Dane zebrane w tabelach 1–3 wskazują, że długość niełupek była średnio 
ponad dwukrotnie większa niż ich szerokość i trzykrotnie większa niż grubość. 
Najdłuższe owoce znajdowały się w środkowej partii koszyczka, a niewiele im 
ustępowały niełupki z partii zewnętrznej. W partii zewnętrznej były natomiast 
umiejscowione niełupki najszersze i najgrubsze. Najmniejsze owoce pod wzglę-
dem długości, szerokości i grubości znajdowały się zawsze w partii wewnętrznej. 
Najmniej zmienne pod względem wielkości były niełupki odmiany populacyjnej 
Wielkopolski, bardziej zmieniały się w zależności od ich położenia niełupki 
odmian mieszańcowych, a zwłaszcza odmiany Coril. 
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Tabela 1. Długość niełupek — Length of achenes[mm] 
Część koszyczka — Part of anthodium  

Odmiany 
Cultivars 

zewnętrzna 
external  

środkowa  
central 

wewnętrzna 
internal 

 
Średnia ważona 
Weighted mean 

Wielkopolski 9,8  9,9 9,6 4,0 
Frankasol 9,8 10,0 9,6 9,9 
Coril 9,6  9,8 9,1 9,6 
NIR0,05 — LSD0.05 0,09 0,08 0,09 x 
Średnia arytmetyczna 
Arithmetic average 

9,7  9,9 9,4 NIR0,05 – LSD0.05 
 = 0,08 

 
Tabela 2. Szerokość niełupek — Width of achenes [mm] 

Część koszyczka — Part of anthodium  
Odmiany 
Cultivars 

zewnętrzna 
external  

środkowa  
central 

wewnętrzna 
internal 

 
Średnia ważona 
Weighted mean 

Wielkopolski 5,1 4,9 4,2 4,9 
Frankasol 4,9 4,4 3,9 4,6 
Coril 5,0 4,6 3,5 4,6 
NIR0,05 — LSD0.05 0,07 0,08 0,09 x 
Średnia arytmetyczna 
Arithmetic average 

5,0 4,6 3,7 NIR0,05 – LSD0.05 
= 0,09 

 
Tabela 3. Grubość niełupek — Thickness of achenes [mm]  

Część koszyczka — Part of anthodium  
Odmiany 
Cultivars 

zewnętrzna 
external  

środkowa  
central 

wewnętrzna 
internal 

 
Średnia ważona 
Weighted mean 

Wielkopolski 3,7 3,2 2,8 3,4 
Frankasol 3,5 3,0 2,6 3,2 
Coril 3,4 3,1 2,5 3,2 
NIR0,05 — LSD0.05 0,07 0,07 0,06 x 
Średnia arytmetyczna 
Arithmetic average 

3,5 3,1 2,6 NIR0,05 – LSD0.05 
= 0,10 

 
Niezależnie od wielkości niełupek, najcięższe z nich umiejscowione były  

w części zewnętrznej koszyczka (tab. 4). W części środkowej masa 1000 owoców 
była o ponad 8% mniejsza, a w części wewnętrznej mniejsza aż o 28%. 
Najmniejszą zmiennością w zależności od miejsca położenia w koszyczku 
charakteryzowała się masa 1000 niełupek odmiany Coril, której owoce były 
średnio najcięższe.  

Niełupki mieszańca Coril były także najbardziej wyrównane w koszyczku pod 
względem zawartości łuski, podczas gdy cecha ta najsilniej zmieniała się u odmiany 
Frankasol (tab. 5). Owoce tej ostatniej odmiany zawierały ponadto najgrubszą łuskę.  
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Tabela 4. Masa 1000 niełupek — 1000 achene weight [g] 

Część koszyczka — Part of anthodium  
Odmiany 
Cultivars 

zewnętrzna 
external  

środkowa  
central 

wewnętrzna 
internal 

 
Średnia ważona 
Weighted mean 

Wielkopolski 54,8 48,8 39,9 50,5 
Frankasol 53,1 47,5 29,0 47,6 
Coril 54,0 52,6 47,2 52,5 
NIR0,05 — LSD0.05 0,78 0,71 0,64 x 
Średnia arytmetyczna 
Arithmetic average 

54,0 49,6 38,7 NIR0,05 – LSD0.05 
= 0,83 

 
Tabela 5. Udział łuski w niełupkach — Share of husk in achenes [%] 

Część koszyczka — Part of anthodium  
Odmiany 
Cultivars 

zewnętrzna 
external  

środkowa  
central 

wewnętrzna 
internal 

 
Średnia ważona 
Weighted mean 

Wielkopolski 25,1 23,9 24,0 24,5 
Frankasol 31,0 27,1 25,6 28,9 
Coril 25,2 24,4 25,1 24,9 
NIR0,05 — LSD0.05 1,51 1,48 1,88 x 
Średnia arytmetyczna 
Arithmetic average 

27,1 25,1 24,9 NIR0,05 – LSD0.05 
= 0,90 

 
Silnie zróżnicowana była także zawartość tłuszczu i białka w niełupkach,  

w zależności od miejsca ich położenia w koszyczku, a także zawartość włókna 
surowego (tab. 6–8). Owoce osadzone w partii wewnętrznej koszyczka zawierały 
zawsze najwięcej tłuszczu i białka, a najmniej włókna. Sumaryczna zawartość 
tłuszczu i białka w niełupkach z tej partii była bezwzględnie aż o 7,7% większa niż 
w partii zewnętrznej, a towarzyszyła temu 6,6% mniejsza zawartość włókna. 

 
 

Tabela 6. Zawartość tłuszczu w niełupkach — Fat content in achenes [%] 

Część koszyczka — Part of anthodiuma  
Odmiany 
Cultivars 

zewnętrzna 
external  

środkowa  
central 

wewnętrzna 
internal 

 
Średnia ważona 
Weighted mean 

Wielkopolski 46,0 48,1 49,3 47,2 
Frankasol 42,0 47,0 48,9 44,9 
Coril 47,9 50,1 50,8 49,2 
NIR0,05 — LSD0.05  0,90  x 
Średnia arytmetyczna 
Arithmetic average 

45,3 48,4 49,7 NIR0,05 – LSD0.05 
= 0,52 
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Tabela 7. Zawartość białka w niełupkach — Protein content in achenes [%] 

Część koszyczka — Part of anthodium  
Odmiany 
Cultivars 

zewnętrzna 
external  

środkowa  
central 

wewnętrzna 
internal 

 
Średnia ważona 
Weighted mean 

Wielkopolski 15,5 16,0 17,7 16,0 
Frankasol 14,3 15,9 18,9 15,6 
Coril 16,2 17,4 19,3 17,2 
NIR0,05 — LSD0.05  0,67  x 
Średnia arytmetyczna 
Arithmetic average 

15,3 16,4 18,6 NIR0,05 – LSD0.05

= 0,39 
 
 

Tabela 8. Zawartość włókna w niełupkach — Fibre content in achenes [%] 

Część koszyczka — Part of anthodium  
Odmiany 
Cultivars 

zewnętrzna 
external  

środkowa  
central 

wewnętrzna 
internal 

 
Średnia ważona 
Weighted mean 

Wielkopolski 15,9 13,6 11,2 14,4 
Frankasol 20,6 14,7 10,6 17,0 
Coril 14,8 11,9  9,8 13,0 
NIR0,05 — LSD0.05  1,25  x 
Średnia arytmetyczna 
Arithmetic average 

17,1 13,4 10,5 NIR0,05 – LSD0.05 
= 0,72 

 
 
Wśród trzech badanych odmian najwięcej tłuszczu i białka w owocach 

zawierał mieszaniec Coril, którego niełupki były jednocześnie najuboższe we 
włókno. Te cechy jakościowe najbardziej zmieniały się u odmiany Frankasol, która 
miała także najbardziej zmienną zawartość włókna w owocach w zależności od 
miejsca ich położenia w koszyczku. 

Jedną z pierwszych polskich prac dotyczących populacyjnych odmian 
słonecznika, w której badaniom poddano niełupki z 3 partii koszyczka był artykuł 
Federowskiej (1972). Analizowała ona masę 1000 niełupek, zawartość łupiny 
owocowej w niełupkach, procentowy skład kwasów tłuszczowych w oleju i inne. 
Podobnie jak w naszych badaniach, najcięższe owoce występowały w partii 
brzegowej, a najniższą zawartość łuski posiadały niełupki w partii centralnej.  

Inne prace polskich autorów (Kłoczowski 1975 i 1983), w których porówny-
wana jest masa 1000 niełupek i zawartość kwasów tłuszczowych dotyczą również 
odmian populacyjnych. Natomiast zagraniczne prace Bullard i in. (1989), Chervet  
i in. (1989) oraz Jaimand i in. (1996) dotyczą już tylko porównania odmian 
mieszańców międzyliniowych. 
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Wnioski  

1. Miejsce położenia niełupek w koszyczku zmieniało nie tylko ich wielkość  
i ciężar, lecz także zawartość podstawowych składników chemicznych. 

2. Bez względu na miejsce położenia owoców w koszyczku ich długość była 
średnio ponad dwukrotnie większa niż szerokość i trzykrotnie większa niż 
grubość. 

3. Najdłuższe niełupki znajdowały się w części środkowej koszyczka, natomiast 
najszersze i najgrubsze w części zewnętrznej. Najmniejszymi owocami 
charakteryzowała się wewnętrzna partia koszyczka. 

4. W miarę oddalania od skraju koszyczka niełupki były coraz lżejsze i zawierały 
więcej nie tylko tłuszczu, lecz i białka, a mniej włókna. Zawartość łuski nie 
była tak wyraźnie zdeterminowana miejscem położenia niełupek w koszyczku. 

5. Zmiany w wielkości niełupek i ich masie jednostkowej oraz zawartości 
podstawowych składników chemicznych nie zależały od typu odmiany i były 
zwykle największe u mieszańca miedzyliniowego Frankasol. 
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