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Wpływ herbicydów na zawartość  
związków antyżywieniowych  

w nasionach rzepaku jarego ze zbiorów 1997 r. 

Influence the herbicides on the content of antinutritional compounds 
 in spring rapeseed from 1997 harvest 

W nasionach dwóch odmian rzepaku jarego, 
Star i Lisonne, pochodzących z upraw trakto-
wanych różnymi herbicydami (Triflurotox 250 
EC, Alanex 480 EC, Butisan 400 SC, Lontrel 
300 i Alatrif 380 EC) określono zawartość 
glukozynolanów, związków fenolowych i fos-
foru fitynowego. Stwierdzono, że odmiany 
niejednakowo reagują na herbicydy oraz, że 
herbicydy najbardziej różnicują zawartość 
glukozynolanów i związków fitynowych. 
Wykazano, iż spośród herbicydów najmniej 
korzystnie oddziałuje Triflurotox. 

The content of glucosinolates, phenolic 
compounds and phytate phosphorus in two 
spring varieties of rapeseed, Star and Lisonne, 
treated with herbicides (Triflurotox 250 EC, 
Alanex 480 EC, Butisan 400 SC, Lontrel 300 
and Alatrif 380 EC) was determined. Used 
herbicides affected each variety in a different 
way but they influenced the content of 
glucosinolates and phytates the most. It was 
stated that Triflurotox was the least profitable 
herbicide. 

Wstęp 

Rzepak, pomimo znacznego polepszenia składu chemicznego drogą hodowla-
ną, zawiera taką ilość związków antyżywieniowych, glukozynolanów, fenoli  
i fityn, która ujemnie wpływa na produkty przerobu nasion, olej i śrutę.  

Glukozynolany, ulegając hydrolitycznemu rozkładowi przez mirozynazę  
w trakcie prażenia miazgi nasiennej przed tłoczeniem, dają między innymi 
rozpuszczalne w oleju izotiocjaniany, które nadają mu nieprzyjemny zapach oraz 
stanowią trucizny katalizatorów uwodornienia (Niewiadomski 1993; Sørensen 
1990). Inne pochodne glukozynolanów, zwłaszcza oksazolidynetiony i nitryle, są 
szkodliwe dla zdrowia, gdyż działają goitrogennie (oksazolidynetiony) oraz 
powodują uszkodzenia miąższu wątroby i nerek (Fenwick i in. 1983; Duncan  
i Milne 1992; Rotkiewicz i in. 1993; Bjerg i in. 1989). 
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Związki fenolowe nasion rzepaku, a zwłaszcza dominująca wśród nich sina-
pina, zmniejsza smakowitość śruty i ogranicza wykorzystanie białka (Kozłowska  
1990) oraz jako prekursor trimetyloaminy może w określonych sytuacjach uczest-
niczyć w tworzeniu skaz sensorycznych produktów zwierzęcych (Butler i in. 1982). 

Kwas fitynowy, zwany fityną, wiążąc minerały (Ca, Mg, Zn) oraz białko 
obniża ich przyswajalność oraz katalityczną aktywność niektórych enzymów 
(Thompson 1990). 

Z tego powodu ważne wydają się być wszystkie oddziaływania wpływające 
na ilość związków antyżywieniowych w nasionach. Nasze wcześniejsze badania 
wykazały, że czynnikiem istotnie różnicującym zawartość związków antyżywie-
niowych w nasionach rzepaku jarego są herbicydy (Rotkiewicz i in. 1997). 
Cytowane badania wykonane zostały na nasionach ze zbiorów 1995 r., co wobec 
znanego powszechnie, modyfikującego wpływu czynników klimatycznych, stwo-
rzyło potrzebę powtórzenia badań na innym materiale. Zatem celem pracy stała się 
ocena wpływu herbicydów na zawartość związków antyżywieniowych w nasio-
nach rzepaku jarego ze zbiorów 1997 r. 

Część doświadczalna 

Materiał badawczy stanowiły nasiona dwóch odmian podwójnie ulepszonego 
rzepaku jarego Star i Lisonne, pochodzące z upraw 1997 r., traktowanych pięcioma 
herbicydami (tab. 1). 

 
Tabela 1 

Schemat stosowania herbicydów — Scheme of herbicides application 

 
Obiekty 
Objects 

Substancja  
biologicznie czynna 

Biological active 
substance 

Dawka herbicydu 
na 1 ha (dm3 ) 
Herbicide dose 
per 1 ha (dm3 ) 

 
Termin stosowania 
Term of application 

Kontrola* — — — 

Alatrif 380 EC alachlor 30% 
trifluralina 8% 

4,0 po siewie 

Alanex 480 EC alachlor 48% 5,0 po siewie 

Butisan 400 SC metazachlor 40% 3,0 po siewie 

Lontrel 300 clopyralid 30% 0,3 w fazie 4–6 liści 

Triflurotox 250 EC trifluralina 25% 3,5 przed siewem 

*— kontrola zerowa (poletka nie odchwaszczane i nie spryskiwane herbicydami) 
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W próbkach nasion odtłuszczonych eterem naftowym określono zawartość 
glukozynolanów, związków fenolowych i fityn.  

Glukozynolany określono metodą glukozową Heaney’a i in. (1988). Zawartość 
fosforu fitynowego oznaczono metodą Schella, opisaną przez Rutkowską (1987). 
Zawartość związków fenolowych ogółem oznaczono metodą Ribereau-Gayon 
(1972), polegającą na pomiarze kompleksów barwnych związków fenolowych  
z odczynnikiem Folina-Giocalteus’a.  

Wszystkie oznaczenia wykonano w dwóch powtórzeniach. Do statystycznego 
opracowania wyników zastosowano metodę analizy wariancji typową dla doświad-
czeń dwuczynnikowych, zakładanych w układzie losowych podbloków (split-plot), 
z oceną różnic testem „t-Studenta”. 

Omówienie i dyskusja wyników 
Nasiona doświadczalnych obiektów rzepaku odmiany Star zawierały  

9,88–12,92 µmoli glukozynolanów w 1 g s.m.b., nasiona odmiany Lisonne 9,68–
12,40 µmoli/g s.m.b. (tab. 2).  

Tabela 2 
Zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku jarego traktowanego herbicydami 
Glucosinolates content in spring rapeseed treated with herbicides 

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

 
Obiekty 
Objects 

Star Lisonne średnia dla obiektów 
mean for objects 

Kontrola 12,52 10,16 11,34 
Alatrif 380 EC 12,16 9,68 10,92* 
Alanex 480 EC 10,72 10,72 10,72* 
Butisan 400 SC 9,88 10,44 10,16* 
Lontrel 300 10,04 12,36 11,20 
Triflurotox 250 EC 12,92 12,40 12,66* 
Średnia dla odmian 
Mean for cultivars 

11,37 10,96  

NIR(α=0,05) — dla herbicydów — for herbicides — 0,42 
                        dla odmian — for cultivars — 0,25 
                    dla interakcji herbicyd x odmiana — for interaction herbicides x cultivars — 0,61 

 
Średnia zawartość glukozynolanów w nasionach wszystkich obiektów obu 

odmian była istotnie zróżnicowana, przy czym była ona wyższa w nasionach 
rzepaku odmiany Star. Spośród pięciu zastosowanych herbicydów cztery: Alatrif, 
Alanex, Butisan i Triflurotox istotnie zróżnicowały zawartość glukozynolanów w 
nasionach, przy czym Alatrif, Alanex i Butisan — obniżały, a Triflurotox — 
zwiększał (tab. 2). Lontrel nie wpływał istotnie na zawartość glukozynolanów 
(tab. 2). Wykazane w syntezie wyników współdziałanie obu czynników doświad-
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czenia, herbicydów i odmian dowiodło, że każda z odmian istotnie inaczej 
reagowała na herbicydy; Star obniżeniem zawartości glukozynolanów, Lisonne — 
zwiększeniem. Herbicydem działającym najkorzystniej na wartość użytkową nasion 
okazał się być Butisan, który w największym stopniu obniżał zawartość glukozyno-
lanów. Znacząco zwiększał zawartość glukozynolanów herbicyd Triflurotox. 

Otrzymane wyniki potwierdzają istotnie wyższą zawartość glukozynolanów  
w nasionach rzepaku Star, ustaloną w badaniach prób ze zbiorów 1995 roku 
Potwierdzają także istotny wpływ herbicydów na zawartość glukozynolanów, 
odmienną reakcję odmian oraz niekorzystny wpływ Triflurotoxu, a korzystny 
Butisanu (Rotkiewicz i in. 1997). 

Zawartość związków fenolowych w nasionach rzepaku odmiany Star 
wynosiła 2,14–2,58%, w nasionach rzepaku odmiany Lisonne była podobna  
i wynosiła 2,19–2,61% (tab. 3). Spośród herbicydów jedynie Triflurotox istotnie 
obniżył zawartość związków fenolowych. Reakcja obu badanych odmian na 
herbicydy była podobna (tab. 3).  

Tabela 3 
Zawartość związków fenolowych w nasionach rzepaku jarego traktowanego herbi-
cydami — Phenolic compounds content in spring rapeseed treated with herbicides 

Związki fenolowe [% s.m.b]  
Phenolic compounds [% d.d.m]  

 
Obiekty 
Objects Star Lisonne średnia dla obiektów 

mean for objects 

Kontrola 2,43 2,61 2,52 
Alatrif 380 EC 2,43 2,25 2,34 
Alanex 480 EC 2,58 2,49 2,53 
Butisan 400 SC 2,55 2,55 2,55 
Lontrel 300 2,46 2,49 2,47 
Triflurotox 250 EC 2,14 2,19 2,16* 
Średnia dla odmian 
Mean for cultivars 

2,43 2,43  

NIR(α=0,05) —  dla herbicydów — for herbicides — 0,25 
                         dla odmian — for cultivars — różnice nieistotne 
           dla interakcji herbicyd x odmiana — for interaction herbicides x cultivars — różnice nieistotne 

 
Omawiane wyniki zawartości związków fenolowych różnią się od tych, jakie 

otrzymano dla nasion ze zbiorów 1995 r. (Rotkiewicz i in. 1997). Wówczas odmia-
ny reagowały na herbicydy istotnym zróżnicowaniem zawartości związków fenolo-
wych, przy czym tendencje tych zmian były różne. 

Zawartość fosforu fitynowego w próbach nasion rzepaku odmiany Star wyno-
siła 2,81–3,34%, a jego średnia zawartość była istotnie niższa niż w nasionach 
odmiany Lisonne, której próby zawierały 3,13–3,43 mg/g s.m.b. (tab. 4). Większość 
herbicydów, Alatrif, Butisan, Lontrel i Triflurotox, istotnie zwiększała zawartość 
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fosforu fitynowego, Alanex natomiast nie wpływał istotnie (tab. 4). Obydwie 
odmiany podobnie reagowały na herbicydy. Herbicydami, które najbardziej 
zwiększały zawartość fosforu fitynowego były Triflurotox i Lontrel. 

Triflurotox istotnie zwiększał zawartość fosforu fitynowego także w próbach 
nasion ze zbiorów 1995 roku Alanex z kolei okazał się być herbicydem zmniejsza-
jącym zawartość fosforu fitynowego, z tym że istotnie działał tylko na nasiona 
zbierane w 1995 roku (Rotkiewicz i in. 1997). 

Tabela 4 
Zawartość fosforu fitynowego w nasionach rzepaku jarego traktowanego herbi-
cydami — Phytate phosphorus content in spring rapeseed treated with herbicides 

Fosfor fitynowy (mg/g s.m.b.) 
Phytate phosphorus (mg/g d.d.m) 

 
Obiekty 
Objects Star Lisonne średnia dla obiektów 

mean for objects 

Kontrola 2,89 3,18 3,03 
Alatrif 380 EC 3,21 3,35 3,28* 
Alanex 480 EC 2,81 3,13 2,97 
Butisan 400 SC 3,11 3,39 3,25* 
Lontrel 300 3,23 3,43 3,33* 
Triflurotox 250 EC 3,34 3,35 3,34* 

Średnia dla odmian 
Mean for cultivars 

3,10 3,31  

NIR(α=0,05) —  dla herbicydów — for herbicides — 0,17 
                         dla odmian — for cultivars — 0,13 
           dla interakcji herbicyd x odmiana — for interaction herbicides x cultivars — różnice nieistotne 

Wnioski 

1. Związkami antyżywieniowymi nasion rzepaku jarego ze zbiorów 1997 roku, 
istotnie różnicowanymi przez większość stosowanych herbicydów, są gluko-
zynolany i fityny. 

2. Odmiana Star silniej reaguje na herbicydy.  
3. Herbicydem zdecydowanie niekorzystnie wpływającym na wartość użytkową 

nasion jest Triflurotox 250 EC, który najbardziej zwiększa ilość glukozy-
nolanów i fityn. 

4. Herbicydem najkorzystniej oddziaływującym na wartość użytkową nasion jest 
Butisan, który najbardziej obniża zawartość glukozynolanów. 
W podsumowaniu dwuletnich badań stwierdza się, że reakcja badanych 

odmian rzepaku jarego na herbicydy stosowane w 1995 i 1997 r. jest odmienna. 
Odmiana Star w 1995 r. w reakcji na herbicydy istotnie zwiększała zawartość 



Daniela Rotkiewicz ... 542

związków fenolowych (Rotkiewicz i in. 1995), natomiast w 1997 r. istotnie 
zwiększała zawartość fityn, a obniżała zawartość glukozynolanów. Odmiana 
Lisonne w 1995 r. istotnie obniżała zawartość związków fenolowych w reakcji na 
herbicydy, a w 1997 r. istotnie zwiększała zawartość fityn i glukozynolanów.  

Spośród herbicydów Triflurotox okazał się być preparatem działającym naj-
bardziej jednoznacznie i jednocześnie najmniej korzystnie, gdyż istotnie zwiększał 
średnią dla nasion obu odmian zawartość glukozynolanów i fityn w obydwu latach 
zbiorów. Butisan natomiast obniżał średnią zawartość glukozynolanów w nasio-
nach z obydwu lat uprawy, a nie zmieniał zawartości związków fenolowych, stąd 
jego oddziaływanie na wartość użytkową nasion można uznać za optymalne. 
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