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Oznaczono skład chemiczny oraz skład amino-
kwasowy i wartość odżywczą białka przemys-
łowej śruty rzepakowej z dodatkiem lecytyny, 
pozyskanej z oleju ekstrakcyjnego przez 
hydratację i wirowanie lub wytrąconej kwasem 
cytrynowym. Próby kontrolne stanowiła śruta 
wyprodukowana bez dodatku lecytyny. Ozna-
czono strawność składników pokarmowych diet 
zawierających śruty oraz spożycie paszy i przy-
rosty szczurów. Rodzaj lecytyny nie wpłynął na 
skład i wartość odżywczą białka śruty; zakwa-
szanie lecytyny spowodowało zwiększenie 
strawności włókna i tłuszczu diet oraz niezna-
czne pogorszenie spożycia paszy i przyrostów 
szczurów. 

There was determined the chemical and amino 
acid composition and nutritional value of protein 
in the industrial rapeseed oil meal fortified with 
lecithin obtained from extracted oil either by 
hydratation and centrifuging or by precipitation 
with citric acid. Meals without lecithin served  
as controls. There were measured: nutrient 
digestibility of diets, feed intake and weight gain 
of rats. The type of lecithin did not affect the 
composition and nutritional value of protein. 
Acidified lecithin induced the increase of crude 
fibre and fat digestibility and small decrease of 
feed intake and body gain of rats. 

Wstęp 

W procesach technologicznych związanych z pozyskiwaniem i przetwórst-
wem olejów roślinnych powstaje szereg produktów odpadowych, zawierających 
różne ilości związków fosfolipidowych (lecytyn) i trójglicerydów, a także 
domieszki substancji dodawanych podczas przerobu, jak nikiel i krzemionka. 
Znaczna część tych produktów, jak np. szlamy pochodzące z oczyszczania oleju 
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rzepakowego, jest dodawana do śruty rzepakowej podczas jej produkcji. Olej 
tłoczony z rzepaku podwójnie ulepszonego zawiera około 1% fosfolipidów, zaś  
w oleju ekstrakcyjnym zawartość ich przekracza 1,5% (Niewiadomski 1993). 
Oznacza to, że krajowe śruty rzepakowe są natłuszczane szlamami pochodzącymi  
z „odlecytynowania” oleju w ilości około 1,5%. 

Najczęściej stosowaną metodą wyodrębniania szlamów z oleju ekstrakcyj-
nego jest hydratacja i wirowanie, natomiast odszlamowanie oleju w procesie 
rafinacji polega na wytrącaniu mydeł i ewentualnej dalszej ich hydrolizie do 
wolnych kwasów tłuszczowych. 

Do obiecujących metod odszlamowania oleju ekstrakcyjnego należy wytrą-
canie lecytyn kwasem cytrynowym. Zalety tej metody polegają na stosowaniu 
niewielkich ilości (około 0,3%) kwasu organicznego i dużej skuteczności 
(wydajności odszlamowania) (Smiles i in. 1988, za Niewiadomskim 1993). Kwas 
cytrynowy jest usuwany z oleju ze szlamem i trafia do śruty. Metoda ta nie jest 
jeszcze stosowana w Polsce na skalę przemysłową, prowadzone są natomiast 
badania nad jej wpływem na jakość oleju rzepakowego (Jabłecki, dane 
niepublikowane). Brak jest informacji o wpływie dodawania lecytyny wytrąconej 
kwasem cytrynowym na wartość pokarmową śruty poekstrakcyjnej. 

Celem przeprowadzonych badań była wstępna ocena składu i wartości 
pokarmowej śruty rzepakowej wyprodukowanej z dodatkiem szlamu lecytynowego 
uzyskanego metodą tradycyjną (wirowanie) oraz poprzez wytrącanie kwasem 
cytrynowym. 

Materiał i metody 

Przedmiotem badań były cztery próby śruty rzepakowej wyprodukowanej  
w odstępie kilku dni (seria A i B) w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego  
w Warszawie. Warunki produkcji śruty były następujące: miazgę z nasion rzepaku 
podwójnie ulepszonego ogrzewano w prażniach otwartych przez około 50 min. do 
temperatury 90°C, tłoczono do pozostałości 18–19% oleju, a następnie ekstraho-
wano przez 40 min. w temperaturze 55°C. Śrutę tostowano przez około 50 min od 
temperatury początkowej 70 do 115°C. Śruta A/1 stanowiła próbę kontrolną bez 
dodatku lecytyny dla próby A/2 z dodatkiem lecytyny, uzyskanej przez odszla-
mowanie oleju kwasem cytrynowym, a próba B/3 — kontrolną do śruty B/4, do 
której dodano lecytynę uzyskaną metodą tradycyjną (tab. 1). Ilość kwasu cytryno-
wego dodawanego do oleju wynosiła około 0,3% i tyle samo wynosiła jego 
oszacowana zawartość w śrucie. 

Oznaczono skład chemiczny (metody AOAC 1990) i aminokwasowy śrut 
(metodą wg Buraczewskiej i in. 1984) oraz rozpuszczalność białka w 0,5% KOH 
(metodą wg Pastuszewskiej i in. 1998). 
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Tabela 1 
Opis prób śruty rzepakowej — Description of the rapeseed meal types 

Śruta — Meal Opis — Description 

A/1 Śruta bez dodatku lecytyny  
Rapeseed meal without lecithin 

A/2 Śruta z dodatkiem lecytyny zakwaszonej kwasem cytrynowym 
Rapeseed meal with lecithin acidified with citric acid 

B/3 Śruta bez dodatku lecytyny 
Rapeseed meal without lecithin 

B/4 Śruta z dodatkiem lecytyny niezakwaszonej 
Rapeseed meal with non acidified lecithin 

W doświadczeniu bilansowym na 32 szczurach, o początkowej masie ciała 
około 77 g, oznaczono strawność rzeczywistą (TD), wartość biologiczną (BV) oraz 
wykorzystanie białka netto (NPU) czterech prób śruty, wg postępowania opisanego 
przez Smulikowską i in. (1997). Następnie na tych samych zwierzętach i stosując 
te same diety w okresie 11 dni oznaczono strawność pozorną składników pokar-
mowych. Analizę kału w doświadczeniu strawnościowym wykonano na próbach 
łączonych od dwóch zwierząt. W całym okresie doświadczalnym, trwającym 21 dni, 
kontrolowano spożycie paszy i przyrosty masy ciała szczurów. 

Wyniki dotyczące wartości odżywczej białka poddano jednoczynnikowej 
analizie wariancji.  

Wyniki i dyskusja 

Skład chemiczny śrut podano w tabeli 2. Dodatek lecytyny niezależnie od 
sposobu jej pozyskania spowodował zwiększenie zawartości ekstraktu eterowego 
w śrutach o około 2,5% i nieznaczne obniżenie zawartości białka. Śruty wypro-
dukowane w serii A zawierały mniej włókna surowego niż w serii B (odpowiednio 
12,4 i 11,6 vs 14,0% s.m.). 

Tabela 2 
Skład chemiczny śrut [% s.m.] — Chemical composition of meals [% d.m.] 

 Śruta 
Meal 

Sucha masa 
Dry matter 

[%] 

Białko ogólne
Crude protein 

Popiół 
Ash 

Ekstrakt eterowy
Ether extract 

Włókno surowe 
Crude fibre 

A/1  90,68 37,00 7,63 3,13 12,41 

A/2  90,08 36,21 7,64 5,69 11,57 

B/3      90,70 36,45 7,57 4,01 14,01 

B/4  90,29 35,72 7,49 6,35 14,02 
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Skład aminokwasowy śrut (tab. 3) nie różnił się. Zawartość lizyny ogólnej 
była zbliżona do zawartości tego aminokwasu w śrutach pochodzących z różnych 
zakładów olejarskich w Polsce (Pastuszewska i in. 1998). 

Tabela 3 
Skład aminokwasowy śrut rzepakowych — Amino acid composition of rapeseed meals  

Śruty rzepakowe — Rapeseed meals [g/16 g N] Aminokwasy 
Amino acid A/1 A/2 B/3 B/4 

Lizyna — Lysine 5,55 5,49 5,51 5,49 
Metionina — Methionine 2,00 2,04 2,05 2,01 
Cystyna — Cystine 2,41 2,45 2,45 2,43 
Treonina — Threonine 4,61 4,60 4,59 4,56 
Tryptofan — Tryptophan 1,35 1,36 1,35 1,35 
Izoleucyna — Isoleucine 4,01 3,98 4,01 3,95 
Histydyna — Histidine 2,62 2,58 2,58 2,59 
Leucyna — Leucine 7,15 7,07 7,08 7,00 
Fenyloalanina — Phenylalanine 4,08 4,06 4,05 4,05 
Walina — Valine 5,33 5,29 5,40 5,27 
Arginina — Arginine 6,23 6,13 6,13 6,18 

 
Rozpuszczalność białka w KOH śrut kontrolnych (bez lecytyny) w serii A i B 

była taka sama (tab. 4) co świadczy o wyrównanych warunkach produkcji w obu 
seriach; była ona mniejsza od rozpuszczalności śruty nieogrzewanej lub ogrzewanej  
w laboratorium przez 10 min., a zbliżona do rozpuszczalności białka śruty 
ogrzewanej przez 20 min. w badaniach Pastuszewskiej i in. (1998). Dodatek 
lecytyny zakwaszonej spowodował zmniejszenie rozpuszczalności białka o 5,7,  
a lecytyny bez kwasu o 2,8 jednostek procentowych. Zarówno w doświadczeniu 
bilansowym wykonanym na szczurach młodszych (tab. 4), jak i doświadczeniu 
strawnościowym (tab. 5), obie śruty z serii A miały większą strawność białka niż  
w serii B (różnica istotna między TD śruty A/1 a B/3 i B/4), co można tłumaczyć 
nieco mniejszą zawartością włókna w śrutach serii A. W obu doświadczeniach 
zaznaczyła się niewielka tendencja do obniżenia strawności białka pod wpływem 
dodatku lecytyny zakwaszonej i niezakwaszonej. Wartość biologiczna (BV)  
i wykorzystanie białka netto (NPU) (tab. 4) nie różniły się istotnie między grupami, 
aczkolwiek oba wskaźniki nieznacznie obniżyły się pod wpływem dodatku 
lecytyny zakwaszonej, a zwiększyły pod wpływem lecytyny niezakwaszonej. 

Strawność tłuszczu (tab. 5) była wysoka i nie różniła się między dietami 
zawierającymi obie śruty A i śrutę kontrolną B/3, była natomiast niższa w diecie  
z lecytyną niezakwaszoną B/4. Strawność włókna surowego była większa  
w śrutach serii A niż B, co można tłumaczyć różnicą w jego zawartości; natomiast 
w diecie z dodatkiem lecytyny zakwaszonej była wyraźnie większa niż w pozos-
tałych (47 vs 38–41%). 
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Tabela 4 
Rozpuszczalność, strawność rzeczywista (TD), wartość biologiczna (BV) i wykorzystanie 
białka netto (NPU) śrut rzepakowych — Protein solubility, true digestibility (TD), 
biological value (BV) and net protein utilization (NPU) of rapeseed meals 

Śruta 
Meal 

Rozpuszczalność białka 
Protein solubility [%] 

TD BV NPU 

A/1  50,4 83,4 b 88,2 a 73,6 a 
A/2  44,7 82,1 ab 86,6 a 71,1 a 
B/3  49,8 81,5 a 86,9 a 70,9 a 
B/4  47,0 80,6 a 89,5 a 72,2 a 

a, b — wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się od siebie przy P ≤ 0,05 
  values with the same superscript are not different at P ≤ 0.05 

Tabela 5 
Strawność pozorna składników pokarmowych diet zawierających śruty rzepakowe, %, 
wartości średnie i odchylenie standardowe — Apparent digestibility of nutrients in diets 
containing rapeseed meals, %, means, ± SD 

Śruta 
Meal 

Białko  
ogólne 

Crude protein 

Tłuszcz 
Fat 

Włókno  
surowe 

Crude fibre 

Popiół 
Ash 

Bezazotowe  
wyciągowe 

N-free extractives 

A/1  75,5 ± 2,2 81,1 ± 3,3 41,4 ± 6,1 47,4 ± 3,0 94,8 ± 0,5 

A/2  74,3 ± 0,9 80,2 ± 1,0 47,0 ± 7,7 47,9 ± 0,8 94,1 ± 0,4 

B/3 74,5 ± 1,8 82,1 ± 1,6 39,0 ± 12,8 47,2 ± 3,8 94,0 ± 0,5 

B/4 73,5 ± 1,3 77,8 ± 1,3 38,3 ± 5,7 46,6 ± 1,6 94,2 ± 0,4 

 
Niewielkie zróżnicowanie wpływu rodzaju lecytyny na współczynniki straw-

ności tłuszczu i włókna jest trudne do interpretacji i powinno być traktowane 
jedynie jako wstępna informacja, ponieważ wyniki nie zostały poddane analizie 
statystycznej, ze względu na małą liczbę powtórzeń (n = 4) na skutek analizy kału  
w próbach zbiorczych od 2 szczurów. 

Przyrosty masy ciała i spożycie paszy w okresie 21 dni podano w tabeli 6. 
Wartości te mają znaczenie jedynie orientacyjne, ponieważ obejmują okres 10 dni 
doświadczenia bilansowego, w którym zgodnie z metodyką ilość podawanej paszy 
ograniczono do 11 g/szczura dziennie; w okresie doświadczenia strawnościowego 
poziom żywienia był zbliżony do spożycia do woli. Szczury żywione dietą 
zawierającą lecytynę zakwaszoną zjadły średnio o 12 g mniej paszy i przyrosły  
o około 10 g mniej niż pozostałe. Znacznie większa była także ich zmienność 
indywidualna. 
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Tabela 6 
Przyrosty ciężaru ciała i spożycie paszy przez szczury w okresie 21 dni, wartości średnie  
i odchylenie standardowe — Body weight gain and feed intake during 21 days, means, ± SD  

 
Grupa  
Group  

Początkowa 
masa ciała 
Initial body 

weight 
[g] 

Końcowa  
masa ciała 
Final body 

weight 
[g] 

Przyrosty  
masy ciała 

Weight gain 
[g] 

Spożycie 
paszy 

Feed intake 
[g] 

Wykorzystanie  
paszy 
Feed  

conversion 
[g/g] 

A/1 77,6 172,4 94,8 ± 6,94  334 ± 8,0 3,52 
A/2 77,7 162,7 85,0 ± 12,47 322 ± 23,2 3,79 
B/3 77,7 171,1 93,4 ± 6,09 334 ± 12,4 3,58 
B/4 77,6 172,2 94,6 ± 5,60  335 ± 12,1 3,54 

Wnioski 

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że dodatek szlamów lecytynowych, nieza-
leżnie od sposobu ich pozyskania, powoduje zwiększenie zawartości tłuszczu 
surowego w śrucie poekstrakcyjnej, a więc także jej wartości energetycznej brutto. 
Jednocześnie w niewielkim stopniu obniża zawartość oraz rozpuszczalność i straw-
ność białka, bez wpływu na jego skład aminokwasowy. Różnice między wartością 
pokarmową śrut zawierających lecytynę zakwaszoną kwasem cytrynowym i nieza-
kwaszoną nie zaznaczyły się w sposób wyraźny i polegały na nieco większej 
strawności tłuszczu i włókna diet zawierających śrutę z lecytyną zakwaszoną. 

Jednocześnie jednak mniejsze spożycie paszy i obniżone przyrosty szczurów 
otrzymujących dietę z lecytyną zakwaszoną mogą świadczyć o jej niewielkim 
ujemnym wpływie na wyniki uzyskiwane w żywieniu zwierząt. 
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