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JAK ZWIĘKSZYĆ OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI RZEPAKU
HOW TO MAKE RAPE PRODUCTION
MORE PROFITABLE
Rozszerzenie zakresu stosowania biopaliw, a szczególnie biodizla jest możliwe jedynie przy
znaczącym wzroście produkcji rzepaku. Analizując jednak areał uprawy rzepaku w ostatnich
kilkunastu latach można przypuszczać, że zamierzenie takie będzie bardzo trudne. Wynika to
przede wszystkim z bardzo małej opłacalności produkcji nasion rzepaku jako surowca niezbędnego do wytwarzania biodizla. Taka sytuacja sprawia, że wzrost produkcji rzepaku,
który zrównoważy zapotrzebowanie na surowiec niezbędny dla celów paliwowych, jak i spożywczych może być możliwy jedynie poprzez maksymalne ograniczenie kosztów jego produkcji. Wzrostu szans ekonomicznych na zwiększenie produkcji rzepaku należy się doszukiwać
w maksymalnym obniżeniu kosztów jego produkcji obejmujących swym zasięgiem wszystkie
elementy w całym ciągu produkcyjnym od zasiewu do przerobu, które decydują o wielkości
plonu.
Słowa kluczowe: uprawa, zbiór, suszenie, przechowywanie, opłacalność.
Increased use of biofuel, biodiesel in particular, is possible only if accompanied by significant
production of rape. The analysis of the rape production area within the last few years has
revealed that the attempts to make any changes in that field are likely to be difficult. This fact
is caused by low profitability of rape seed production necessary to produce biodiesel. Having
said that , it can be assumed that increased production of rape both as fuel and food will only
make economic sense if the production costs are minimized. This will make economic sense if
the total production costs are reduced to the minimum
Keywords: crop, harvest, drying, storage, profitability.

1. Wprowadzenie
Rozszerzenie zakresu stosowania biopaliw, a szczególnie biodizla jest możliwe jedynie przy skokowym,
znaczącym wzroście produkcji rzepaku. Analizując jednak areał uprawy rzepaku w ostatnich kilkunastu latach, który wynosi ok. 400 – 500 tyś. ha i z trudem
zapewnia zapotrzebowanie przemysłu spożywczego,
można przypuszczać, że zamierzenie takie będzie bardzo trudne. Wynika to przede wszystkim z bardzo małej opłacalności produkcji nasion rzepaku jako surowca niezbędnego do wytwarzania biodizla. Cechą ujemna
biopaliwa z rzepaku jest bowiem relatywnie wysoki
koszt wytwarzania, wyższy o ok. 150 % od ceny paliw
mineralnych. Jest to spowodowane głównie ceną surowca stanowiącą ok. 60 % kosztów biopaliwa. Ma na
to wpływ utrzymujący się od lat niekorzystny stosunek cen rzepaku do cen zboża wynoszący 1,5 – 1,7
[15]. Dopiero w 2002 roku stosunek ten stał się bardziej korzystny dla producentów rzepaku i wyniósł
ok. 2. Wzrostu zainteresowania rzepakiem trudno oczekiwać mając na uwadze również brak stabilności (wier-
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ności) plonowania tej kapryśnej rośliny. Analizując
plony nasion w ostatnich 30 latach można bez trudu
w każdym dziesięcioleciu odszukać 2 - 4 lata, gdy plony spadają znacznie poniżej granicy opłacalności, osiągając poziom nawet 1,3 t/ha.
Pomimo tych utrudnień rzepak posiada również
szereg walorów. Atrakcyjność rzepaku polega bowiem
nie tylko na wysokiej wartości użytkowej nasion będących surowcem nie tylko w przemyśle paliwowym
lecz również tłuszczowym, a także paszowym, jako cenny komponent białkowy. Rzepak spełnia również istotną rolę w płodozmianie jako roślina strukturotwórcza,
stanowiąc wartościowy przedplon w produkcji roślin
zbożowych. Uprawa rzepaku stwarza dogodne rozłożenie prac w gospodarstwie oraz pozwala na stosowanie tych samych maszyn i urządzeń, co przy uprawie
zbóż. Mając na uwadze powyższe realia należy sądzić,
że wzrost produkcji rzepaku, który zrównoważy zapotrzebowanie na surowiec niezbędny dla celów paliwowych, jak i spożywczych może być możliwy jedynie
poprzez maksymalne ograniczenie kosztów jego pro-
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dukcji (uzyskanie maksymalnych plonów przy minimalnych nakładach). Działania te powinny obejmować
wszystkie elementy produkcji od zasiewu do przerobu.

2. Zabiegi agrotechniczne
2.1. Uprawa roli
Rzepak jest rośliną wymagającą starannej uprawy
roli, stąd wszelkie uproszczenia agrotechniczne polegające ma gryzowaniu ścierniska czy siewie bezpośrednim wpływają negatywnie na plon, powodując
jego obniżenie do 22 % w stosunku do uprawy klasycznej (uprawy płużnej) [10]. Postępowanie takie nie
znajduje więc uzasadnienia ani produkcyjnego ani
ekonomicznego. Oszczędności energetyczne można
natomiast uzyskać z głębokości wykonanej orki (brak
różnic pomiędzy efektem orki płytkiej 10 - 12 cm, średniej 20 – 22 cm oraz głębokiej 30 – 32 cm), ponieważ
stwierdzono małe skutki produkcyjne takich uproszczeń. Uzyskane przez cytowanych autorów badania
wskazują również na celowość stosowania podorywki jako zabiegu, który wpływa dodatnio na walkę
z chwastami i pozwala ograniczyć ilość zabiegów popłużnych. Przy ograniczeniach w zakresie uprawy roli
należy również uwzględnić fakt, że główne nakłady
ponoszone są na herbicydy oraz maszyny siewne
o bardzo złożonej konstrukcji. Stąd inna struktura nakładów na agrotechnikę, co nie oznacza ich minimalizacji [1].
2.2. Nawożenie
Koszty nawożenia mają największy udział (ok. 40%)
w intensywnej technologii produkcji nasion rzepaku
[10]. Stąd dostosowanie nawożenia potasowo-fosforowego do zasobności gleb w te składniki wydaje się
najbardziej celowe. Zdaniem tych autorów dawka 40 –
60 kg P2O5/ha i 80 – 120 kg K2O/ha (biorąc realia z 1991
roku) stanowiła granicę opłacalności. Większe znaczenie ma natomiast nawożenie azotowe, które powinno
wynosić jesienią maksymalnie do 40 kg/ha i wiosną
100 – 110 kg/ha. Takie dawki gwarantowały przyrost
plonu do 60 %. Natomiast w miarę podnoszenia dawek azotu efektywność plonotwórcza malała tak, że
przy dawce 180 –200 kg N/ha przyrost plonu wynosił
już tylko 5 % i nie pokrywał poniesionych kosztów.
Ilość stosowanego azotu powinna uwzględniać również przedplon, gdyż na stanowiskach najsłabszych
dawki najwyższe znajdują jeszcze uzasadnienie. Zdaniem Budzyńskiego [1], w latach o przeciętnych warunkach meteorologicznych wielkość wiosennej dawki azotu, przy plonach na poziomie 3 t/ha, powinna
wynosić ok. 100 – 120 kg po przedplonach dobrych i
150 – 160 kg po przedplonach zbożowych. Dla plonów
rzędu 4 t/ha ilości te trzeba zwiększyć o ok. 50 kg N.
Dawki azotu wynoszące 100 – 130 kg/ha powinny być

stosowane jednorazowo po ruszeniu wegetacji. Jest
to sposób najtańszy i najmniej energochłonny, szczególnie zalecany w lata suche. Rzepak jest również rośliną dobrze wykorzystującą składniki pokarmowe stosowane dolistnie. Wg Czuby i Góreckiego [3]
dokarmianie rzepaku wieloskładnikowymi nawozami
dolistnymi zwiększa plon nasion o ok. 10 - 20%. Ekonomiczne uzasadnienie tego zabiegu ma miejsce szczególnie w warunkach wysokiej kultury rolnej i na plantacjach wolnych od chwastów [30]. Celowość takiej
formy dokarmiania rzepaku wynika również z powodu
dość istotnego wzrostu wytrzymałości łuszczyn na pękanie, co zapobiega znacznym stratom podczas końcowej fazy dojrzewania i zbioru [23]. Podstawowym
jednak wymogiem racjonalnego gospodarowania nawozami jest przeprowadzenie bilansu pokarmowego
uwzględniającego zarówno zapotrzebowanie roślin,
zasobność gleby, jak również koszty nawozów i oczekiwany plon.
2.3. Siew
Rzepak wykazuje dużą wrażliwość na termin siewu, dlatego dbałość o właściwy termin ściśle dostosowany do rejonu jest bardzo ważny. Opóźnienie siewu o 10 – 14 dni w stosunku od terminu optymalnego
może bowiem skutkować obniżeniem plonu do 10 %
[10]. Inni [30] podkreślają, że każdy dzień opóźnienia
siewu powoduje obniżkę plonu średnio o 15–50 kg/ha.
Niebagatelne znaczenie posiada również właściwe przygotowanie materiału siewnego. W ostatnich latach
podnoszone jest coraz częściej zagadnienie uszlachetniania materiału siewnego przy pomocy biostymulacji
nasion. Przedsiewne naświetlanie nasion światłem
generatora, powoduje lepszy wzrost i rozwój roślin,
wzrost plonu i poprawę jakości nasion [5].
2.4. Ochrona przed chwastami
Wśród głównych gatunków roślin rolniczych, rzepak wykazuje największą ujemną reakcję na zachwaszczenie. Wielkość strat w plonach, będących wynikiem zaniechania walki z chwastami, może wahać się
w szerokich granicach. Zdaniem wielu autorów [1, 4,
10] mogą one dochodzić nawet do 40 %w stosunku
do plantacji z pełną ochrona chemiczną. Zdaniem
Budzyńskiego i współ. [1] szczególnie groźne jest zachwaszczenie jednym gatunkiem chwastu, który konkurując skutecznie z rośliną uprawną powoduje znaczny spadek plonu. Natomiast przy występowaniu wielu
gatunków zachodzi zjawisko konkurencji nie tylko między rośliną uprawną a chwastami, lecz również miedzy
poszczególnymi gatunkami chwastów.
Zachwaszczenie plantacji ujemnie wpływa również
na proces zbioru roślin. Szczególnie groźna jest przytulia i rumiany. Powodują one gorszą pracę rozdzielacza dziobowego w kombajnie i często konieczne jest
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użycie rozdzielacza aktywnego, który skutecznie i bez
strat oddziela skoszony pokos od reszty łanu. Rumiany natomiast zasklepiają otwory sit czyszczących oraz
powodują wtórne nawilżenie masy nasion (wilgotność
chwastów jest wielokrotnie większa niż wilgotność
zbieranych nasion), co wpływa na wzrost kosztów
związanych z dosuszaniem [22].
2.5. Ochrona przed chorobami i szkodnikami
Intensywność występowania chorób i szkodników
jest uzależniona w znacznym stopniu od przebiegu
pogody. Lata ciepłe i wilgotne sprzyjają rozwojowi
chorób grzybowych, z których najgroźniejsza jest
czerń rzepakowa (Alternaria brassicae). Porażone nią
łuszczyny pękają i osypują nasiona, a przy nasilonym
występowaniu patogena straty w plonie rzepaku mogą
sięgać 70-80 % [16]. Zagrożone są szczególnie plantacje ze skłonnością do wylegania, powstaje bowiem
wtedy specyficzny mikroklimat, korzystny dla rozwoju szkodliwych grzybów [13, 21]. Olsson [11, 12] podaje, że brak ochrony plantacji środkami chemicznymi
może przyczynić się do znacznego porażenia plantacji
przez grzyby patogeniczne, w głównej mierze przez
Verticillium (66 %) oraz Sclerotinia (20 %), co może
wpłynąć na 19 % zniżkę plonu.
Znaczne straty powodują także szkodniki występujące w dużym nasileniu. Mogą one porażać bezpośrednio łuszczyny, które wcześniej żółkną, zasychają
i przedwcześnie osypują nasiona. Szczególnie szkodliwe są chowacze [11, 14], których larwy mogą niszczyć nie tylko łuszczyny, lecz także łodygi powodując
przedwczesne dojrzewanie porażonych roślin. Uzyskane z nich nasiona są małe, brązowe i osypują się przed
osiągnięciem przez łan właściwej fazy dojrzałości. Powstałe w ten sposób straty w plonie mogą sięgać do
kilku procent. Potwierdzają to badania Kelm [6]. Efektem uszkodzeń powodowanych przez wiosenne szkod-

niki może być obniżka plonu nasion rzepaku, wahająca się od 15 do 60 % [1]. Tak znaczne zagrożenie opłacalności plonowania wymaga stałej kontroli plantacji.
Gdy zagrożenie chorobą jest na tyle duże, że przekroczony został próg szkodliwości, to wówczas niezwłocznie należy wykonać konieczne zabiegi. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że łuszczyny roślin
chorych są od 15 % do 35 % bardziej podatne na pękanie w porównaniu do roślin zdrowych [26]. Również
sztywność łodyg uległa znacznemu spadkowi o ponad 40 %, szczególnie w dolnej strefie.
Na rysunku 1 przedstawiono rośliny zdrowe oraz
porażone przez chowacze. Rośliny porażone znacznie
wcześniej osiągały pełną dojrzałość (średnio o ok. 3-4
dni) posiadały mniejszą ilość wykształconych łuszczyn, a także znacznie obniżone wartości parametrów
odpowiedzialnych za plonowanie np. masa 1000 nasion (tab.1, rys. 2). Szczególnie wyraźne różnice stwierdzono w odmianie Ceres. MTN obliczona dla roślin
zdrowych różniła się w porównaniu do roślin chorych
o 1,27g. Przyjmując, że na jednej plantacji wszystkie
rośliny są porażone, a na drugiej tylko zdrowe to różnica w plonie wyniesie 1,27 t/ha. Są to więc bardzo
znaczące wielkości, które mogą zadecydować o opłacalności produkcji. Przy 20 % porażeniu roślin, uzyskany plon zmalał o około 0,25 t. Nie wzięto przy tym
pod uwagę zdecydowanie łatwiejszego osypywania
się nasion roślin chorych w czasie dojrzewania oraz
podczas zbioru (agresywna praca zespołu żniwnego listwa tnąca, nagarniacz i rozdzielacz). W efekcie plon
pochodzący z roślin chorych może ulec zmniejszeniu
o ponad 35%. Zostało to potwierdzone w pracach
wykonanych przez Kelm [6]. Efekty intensywnej walki
ze szkodnikami są tym istotniejsze, że koszty ich stosowania stanowią zaledwie 5,2 % całości kosztów bezpośrednich poniesionych na produkcję rzepaku [10].

Rys. 1. Rośliny zdrowe oraz porażone przez chowacze łodygowe
Fig. 1. Healthy plants vs. plants attacked with Cabbage seed weevil
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Tab.1. Dorodność nasion pochodzących z roślin zdrowych oraz z roślin porażonych przez chowacze łodygowe
Tab. 1. Healthy seeds from healthy plants and plants infected by Cabbage seed weevil.

Masa 1000 nasion [g]
Rośliny porażone
Rośliny zdrowe
3,57
4,70
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Rys. 2. Plon nasion z roślin porażonych chowaczami łodygowymi oraz z roślin zdrowych
Fig. 2. Harvest from infected by Cabbage seed weevil and healthy plants

3. Zbiór nasion
Rzepak jest rośliną, która stwarza szereg trudności
podczas mechanicznego zbioru. Wynika to z szybkiej
zmiany dojrzałości łanu pod koniec procesu dojrzewania. Rośliny rzepaku w ciągu zaledwie kilku godzin,
przy słonecznej pogodzie, są w stanie zmienić diametralnie właściwości mechaniczne swoich owoców. Przyczyną jest szybka utrata wody spowodowana dojrzewaniem łuszczyn, co wpływa na wzrost skłonności do
pękania i osypywania nasion pod koniec dojrzewania
i w czasie zbioru, która może doprowadzić do zmniejszenia biologicznego plonu nawet o 0,25 do 0,5 t, który został z takim trudem wyprodukowany [22]. Tak
znaczne straty nasion stawiają pod znakiem zapytania
opłacalność produkcji tej rośliny (ich wielkości zostały stwierdzone na kilkuset plantacjach w czasie kilkuletnich badań). Znaczenie tego problemu wynika również z faktu, że znaczący procent tych ubytków w czasie
końcowej fazy dojrzewania i zbioru ma podłoże braku
wiedzy i lekceważenia biologicznych uwarunkowań
wynikających z fizjologii dojrzewania roślin rzepaku.
Rzepak należy do nielicznych roślin, uprawianych na
taką skalę, gdzie zjawisko pękania owoców (łuszczyn)
i osypywanie nasion może przebiegać w nasileniu, które może zagrozić opłacalności produkcji tej rośliny.
Zagadnienie to jest tym istotniejsze, że większość producentów nie zauważa tego problemu.

Całkowite wyeliminowanie tego fizjologicznego
zjawiska jest technicznie niemożliwe, jednak ograniczenie strat nasion do poziomu 70 –100 kg/ha może
mieć miejsce pod warunkiem, że nastąpi idealne dostosowanie parametrów pracy poszczególnych podzespołów kombajnu do stanu fizycznego łanu (dojrzałości, wyrównania, wilgotności, gęstości, zachwaszczenia, a nawet konkretnych odmian) oraz przyjętej
technologii zbioru.
Podane przykłady wskazują na niektóre z istotnych
czynników, które współdecydują o ilości osypanych
nasion. Straty te mogą być jednak zwielokrotnione
przez niewłaściwe przystosowanie kombajnu. Podczas
zbioru rzepaku optymalna prędkość bębna młócącego
powinna zamykać się w przedziale 550 – 650 obr/min
(rys. 3). Najniższe obroty zalecane są przy młóceniu
rzepaku z pokosów (ponieważ nasiona mają niską wilgotność). W tym przypadku również wielkość szczeliny roboczej powinna być maksymalna. Przy innych
ustawieniach parametrów pracy tych podzespołów
należy liczyć się z uszkodzeniami, które znacznie przekroczą obowiązujące normy, a tym samym pogorszą
jakość nasion.
O wielkości strat nasion decyduje również przyjęty sposób zbioru. Rzepak można zbierać metodą jednoetapową lub dwuetapową.
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Rys. 3. Wpływ obrotów bębna młócącego i wielkości szczeliny omłotowej na ilość nasion
uszkodzonych [22]
Fig .3 The influence of thresher rotation and threshing slot on the amount of damaged seed [22]
Zbiór jednoetapowy powinien rozpoczynać się po
uzyskaniu przez rośliny dojrzałości pełnej. Koszenie
łanu w terminie wcześniejszym powoduje większą ilość
niedomłotów, a tym samym wzrost strat nasion (rys. 4).
Ponadto nasiona uzyskane z niedojrzałych roślin będą
pośladem podatnym na samozagrzewanie i pleśnienie
oraz będą charakteryzować się niskimi walorami technologicznymi (wysoka zawartość chlorofilu, zła dorodność nasion). Stąd niezmiernie ważne jest równomierne dojrzewanie wszystkich roślin i właściwy dobór
terminu zbioru.
Coraz częściej, stosuje się więc środki służące regulacji dojrzewania roślin i nasion mające na celu przyśpieszenie i wyrównanie dojrzewania łanu, szczególnie w czasie mokrego lata. Konieczność stosowania
regulatorów dojrzewania jest związana z opryskiwaniem plantacji, a więc wymaga nakładu pracy oraz dodatkowych kosztów (zniszczenia wywołane przejaz-

Straty nasion [kg/ha]

500

dem ciągnika oraz koszty preparatu i oprysku). W ten
sposób traci się poważny atut, jaki daje jednoetapowa
technologia zbioru. Na plantacjach takich, a więc wymagających stosowania tego typu zabiegów, właściwsze jest stosowanie dwuetapowej technologii zbioru.
(W lata suche, zastosowanie na plantacji środka Reglone wpływa ujemnie na cechy mechaniczne łuszczyn, stąd łatwiejsze ich pękanie i osypywanie nasion.
Stosowany natomiast w lata wilgotne istotnie podnosi odporność łuszczyn na pękanie).
Jako moment odpowiedni za początek zbioru należy
przyjąć fazę dojrzałości, gdy nasiona osiągną wilgotność
poniżej 17 %. Należy zaznaczyć, że nasiona koszone kombajnem bardzo szybko ulegają wtórnemu nawilgoceniu.
Następuje to pod wpływem zanieczyszczeń np. resztek
słomy, której wilgotność w czasie zbioru wynosi ok. 70%
oraz nasion chwastów, również o znacznej wilgotności.
Jeżeli więc zmierzymy wilgotność nasion zebranych z po-
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Rys. 4. Straty nasion powodowane przez kombajn Bizon w zależności od jego adaptacji oraz terminu zbioru [22]
Fig. 4. Seed losses caused by BISON harvester according to it equipment and harvest date [22]
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jedynczych roślin, to musimy uwzględnić fakt, że tuż po
zbiorze ich wilgotność (w masie) natychmiast wzrośnie
o 1,5 do 2 %. Stąd decydując się na taki sposób zbioru
musimy mieć zapewniony dostęp do suszarni o stosunkowo dużej wydajności [29].
Zbiór dwuetapowy realizowany jest przy użyciu
kosiarki pokosującej, która ścina zielone rośliny na pokosy oraz kombajnu, który służy do ich omłotu. Niekwestionowane atuty tej technologii zbioru, to przyśpieszenie zbioru o 7 do 10 dni, co jest ważne przy
właściwym rozkładzie prac w gospodarstwie. Pozwala
ekonomicznie wykorzystać maszyny zbierające (nie nakładanie się „małych żniw” rzepakowych z „dużymi”
zbóż). Uzyskane nasiona powinny również charakteryzować się niższą wilgotnością (o ok. 2 %). Jednak skrócenie o 10 dni wegetacji w miesiącu lipcu nie może
pozostać beż wpływu na plon i jakość nasion. Ten sposób zbioru daje również możliwości popełnienia większej ilości błędów, które mogą „zaowocować” powstawaniem znaczniejszych strat, zarówno ilościowych, jak
i jakościowych nasion. Jednym z nich jest właściwe
określenie dojrzałości technicznej roślin oraz krótki czas
pokosowania roślin 3-4 dni. Przedłużenie tego terminu
powoduje narastanie strat nasion [22, 25 – 27].
Tak więc ten element w technologii produkcji rzepaku ma bardzo istotne znaczenie bo możemy w bardzo łatwy sposób stracić nawet ok. 0,5 t nasion. Od
zbioru uzależnione są również inne bardzo ważne cechy surowca: dojrzałość nasion, czystość, wilgotność,
ilość uszkodzeń nasion. Aby wystąpiły optymalne
warunki zbioru musi być zapewniona właściwa relacja
w układzie: człowiek – maszyna – roślina.

Do zalet tego sposobu przechowywania i suszenia zaliczyć można zmniejszenie strat powodowanych:
oddychaniem, rozwojem mikroorganizmów, samozagrzewaniem, zmianami biochemicznymi, rozwojem
szkodników oraz zmniejszeniem zużycia energii.
W zmagazynowanych nasionach zachodzą procesy biochemiczne, które uzależnione są zarówno od
dojrzałości nasion, wilgotności, poziomu uszkodzeń,
temperatury, ilości zanieczyszczeń oraz stopnia rozwoju drobnoustrojów. Czynniki te wpływają na intensywność oddychania w wyniku czego powstaje dwutlenek węgla, woda oraz ciepło, co wpływa na samopobudzenie układu do dalszych jeszcze intensywniejszych zmian (samonawilżanie, samozagrzewanie). Efektem jest również strata suchej masy. (Nasiona o wilgotności 15 % przechowywane przez 30 dni w temperaturze 35oC tracą trzydzieści dwa razy więcej suchej
masy niż nasiona przechowywane w temperaturze 10oC
[24]. Jak istotne są to ilości świadczą poniższe dane –
przy składowaniu 1000 t zboża o zawartości wody 15 %
i temperaturze składowania 35oC przez 1 miesiąc występują straty w ilości 5,5 t suchej masy. Tymczasem
przy temperaturze 100C straty te są redukowane do
0,2 t. Oznacza to, że straty wynikające z oddychania
ulegają redukcji o 80 – 90 % w wyniku konserwacji
chłodniczej.
Przy wymuszonym przepływie zimnego powietrza
pod uwagę można brać dwa sposoby schładzania:
1. – chłodzenie powietrzem atmosferycznym (gdy
warunki na to pozwalają);
2. – chłodzenie powietrzem oziębionym technicznie
w agregatach schładzających.

4. Suszenie nasion

Do schładzania używa się nowoczesnych agregatów schładzająco – suszących (są one przewoźne, co
umożliwia ich stosowanie nawet do kilkunastu silosów), wyposażone są one nie tylko w urządzenia schładzające lecz również w parowniki, które powodują
wysuszenie powietrza [17 – 20].
Chłodzenie rzepaku wymaga, aby silos, do tego
celu stosowany, wyposażony był w odpowiednie urządzenia rejestrujące zarówno temperaturę jak i wilgotność składowanych nasion i to dość gęsto rozłożone
na różnej wysokości. Aparatura kontrolno – pomiarowa powinna współpracować z odpowiednim programem sterującym pracą agregatu, aby zabezpieczyć na
czas włączenie i wdmuchiwanie odwodnionego i ochłodzonego powietrza bądź też wtłoczenie powietrza z otoczenia.
Coraz częściej zachodzi także konieczność wkomponowania do niskotemperaturowego sposobu suszenia również tego tradycyjnego – wysokotemperaturowego. Rosną wtedy koszty, ale maleje ryzyko zepsucia
materiału.

Niska opłacalność produkcji rzepaku zmusza do
poszukiwań energooszczędnych sposobów zarówno
uprawy jak i obróbki pozbiorowej. Szczególną uwagę
kładzie się na te elementy produkcji, które wymagają
najwyższych nakładów. Należy do nich niewątpliwie
proces suszenia [2, 29]. Dlatego zastosowanie niskotemperaturowej metody konserwacji i suszenia nasion
jest coraz szerzej propagowanym sposobem przechowywania nasion wilgotnych. Zainteresowanie tym
sposobem wynika również z niskiej wydajności suszarni w porównaniu do wydajności kombajnów zbierających zboża, kukurydzę czy rzepak, jak również z wysokiej jakości uzyskiwanego materiału. Metoda chłodzenia może być wykorzystywana zarówno do:
- konserwacji mokrych nasion bezpośrednio po
zbiorze, w celu zapewnienia ciągłości pracy suszarni (zapewnienie dostaw wilgotnych nasion
bez obawy ich zepsucia);
- dłuższego przechowywania z myślą o ich jednoczesnym dosuszaniu.
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Intensywność procesów biologicznych i chemicznych zachodzących w nasionach uzależniona jest zarówno od warunków przechowywania, jak i od ich kondycji wyjściowej ( w momencie załadowania do silosu).
Uszkodzenia odgrywają w tych procesach niebagatelną rolę, stymulując między innymi, intensywność
reakcji chemicznych, a także ułatwiając penetrację
wnętrza nasienia przez drobnoustroje. Obecność w masie nasiennej, oprócz nasion uszkodzonych i pogniecionych, nasion niedojrzałych, sprzyja szybkiemu zepsuciu całej partii nasion. Doprowadza to do szybkiego
rozwoju bakterii i grzybów, które wywierają znaczny
wpływ na jakość magazynowanego materiału. Dzieje
się tak pod wpływem groźnych dla zdrowia mykotoksyn [7]. Mogą one zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt.
Powodują one silne uszkadzanie wątroby, nerek i centralnego układu nerwowego. Najgroźniejszą jest alfatoksyna wytwarzana przez Aspergillus flavus i Aspergillus restrictus [8]. Badania przeprowadzone na
przechowywanych nasionach rzepaku wykazały znaczne ilości kolonii grzyba Aspergillus flavus. Najbardziej
podatne na rozwój grzybów są nasiona niedojrzałe.
Zawierają one większą ilość wody, są bardziej podatne na uszkodzenia, a w czasie składowania intensyw-

Jednym z istotniejszych zalet niskotemperaturowego przechowywania i suszenia nasion są względy
ekonomiczne. Rysunek 5 przedstawia porównanie kosztów chłodzenia i suszenia. Założono, ze koszt suszenia 500 t nasion rzepaku wynosi 100% i porównano
z suszeniem i chłodzeniem większych partii nasion.
W przedstawionym kosztorysie uwzględniono ceny
urządzeń niezbędnych do suszenia i chłodzenia oraz
koszty energii, które towarzyszą tym procesom. Najwyższe oszczędności uzyskano w przypadku dużych
ilości nasion. Wynoszą one wtedy nawet do 45 %.
Natomiast suszenie mniejszych partii jest mniej opłacalne. Należy wziąć pod uwagę fakt, że koszty suszenia stanowią niebagatelną część w ogólnych nakładach na produkcję rzepaku. Stąd oprócz konwencjonalnych źródeł ciepła stosowane są również baterie słoneczne. Koszty związane z suszeniem niskotemperaturowym uzależnione są również od warunków klimatycznych, a różnice pomiędzy rejonami słonecznymi
a pochmurnymi i wilgotnymi mogą sięgać nawet 35 %
[17]. Istotnie na wielkość kosztów wpływa również
możliwość monitorowania zmian zachodzących w silosie i odpowiednie włączanie pracy wentylatora. Może
to przynieść oszczędności do 14 %.
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Rys. 5. Porównanie kosztów wysokotemperaturowego i niskotemperaturowego suszenia nasion rzepaku
Fig. 5. Compared costs of high- and low-temperature seed drying processes

5. Przechowywanie nasion
Nasiona rzepaku są w czasie magazynowania o wiele bardziej narażone na zepsucie niż ziarno zbóż, a dzieje się to za sprawą tłuszczu, który szczególnie w nasionach wilgotnych i uszkodzonych ulega łatwemu
rozkładowi pod wpływem enzymów (lipaz) i tlenu z powietrza. W następstwie takich procesów powstają
wolne kwasy tłuszczowe i zwiększa się kwasowość
nasion, a wzrost temperatury podczas przechowywania powoduje nasilenie procesów oksydacyjnych, których efektem jest wzrost liczby nadtlenkowej [9, 27, 29].
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niej oddychają (rys. 6). Powoduje to dalszy wzrost
wilgotności oraz temperatury, a w następstwie przyśpieszone utlenienie tłuszczów, a tym samym zepsucie surowca.
Zachowanie nasion w masie zależy przede wszystkim od ich właściwości mechanicznych, wilgotności,
temperatury przechowywania oraz wielkości obciążeń
na jakie są narażone. To one decydują o właściwościach lepkosprężystych nasion, a więc o skłonności
do odkształcenia postaciowego. Nie bez znaczenia
jest również wysoka zawartość w nasionach tłuszczu
(ok. 40 %), jako substancji hydrofobowej, która po-

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ

NR

3/2003

NAUKA I TECHNIKA
A

B

Rys. 6. Wpływ dojrzałości nasion i warunków przechowywania (temperatura 300 C; wilgotność 11 %; obciążenie 300 kPa; czas przechowywania 40 dni) na deformację nasion rzepaku; A – nasiona niedojrzałe,
zbierane przed dojrzałością pełną; B – nasiona dojrzałe, zbierane w czasie dojrzałości pełnej
Fig. 6. Efekt of ripeness on their deformation includet by the storage conditions (seed moisture contend of 11 %;
storage temperature 300 C; pressure 300 kPa; stored for 40 days); A – unripe seed harvested before;
B - seed harvested as fully ripen.
woduje, że nasiona o wilgotności 15 % będą zawierały
w częściach beztłuszczowych 25 % wody. Dlatego,
aby uniknąć ryzyka związanego z pogorszeniem jakości przy długotrwałym przechowywaniu, nasiona rzepaku nie powinny zawierać więcej wody niż 7 %.
Efektem niewłaściwego przechowywania nasion są
odkształcenie nasion, czyli uszkodzenie struktury, co
stanowi początek ich zbrylania. Uszkodzenia powodują uwalnianie enzymów wpływając w ten sposób na
wartości technologiczne i mechaniczne nasion, obniżają przepuszczalność gazów, a także zmieniają przewodnictwo cieplne. Najczęstszym powodem zlegiwania są obciążenia pionowe i poziome (jako efekt naporu

A

górnych warstw składowanego materiału) lub powstawanie warunków, które sprzyjają samozagrzewaniu
(duża wilgotność nasion, niewłaściwa ich dojrzałość).
W efekcie dochodzi do utraty naturalnej sypkości
nasion, pogorszenia ich wartości technologicznej
(wzrost liczby kwasowej i nadtlenkowej), a także intensywny rozwój szkodliwych grzybów i bakterii [28].
Na rysunku 7 widać postępujące efekty rozwoju grzybów oraz proces zbrylania próbki nasion. Odkształcenie nasion powodowało zniszczenie ich struktury wewnętrznej oraz uszkodzenie łupiny. Doprowadziło to
do wycieku oleju z uszkodzonych nasion i stopniowy
rozwój drobnoustrojów. W początkowym stadium zbry-

B

C

Rys. 7. Proces zbrylania nasion rzepaku podczas przechowywania . Czas składowania 180 dni; wilgotność nasion 11 %; temperatura składowania 30o C; A - nasiona rzepaku po 40 dniach przechowywania; B – po 60
dniach przechowywania; C - po 100 dniach przechowywania (całkowicie zbrylone i opanowane przez
mikroorganizmy).
Fig. 7. Rapeseed completely caked and contaminated with microorganismus storage period – 180 days; rapeseed
humidity 11%; storage temperature 30o C; A - stored for 40 days; B - stored for 60 days; C - stored for 100
days
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lona próbka wykazuje oznaki sypkości i pod lekkim
naciskiem jeszcze się rozpada. Zaawansowane stadium
zbrylenia charakteryzuje się silnym opanowaniem nasion
przez grzyby, a próbka przybiera formę monolitu. W efekcie następuje całkowite zbrylanie (zlegiwanie) nasion,
które w warunkach przemysłowych może doprowadzić
do zaczopowania silosu (zawieszenie nasion).
Przeprowadzone badania wykazały również, że cechy odmianowe mają bardzo istotny wpływ na jakość
składowanych nasion. W badaniach uwzględniono
odmiany: Bolko, Leo i Polo (rys. 8). Największe zmiany
wystąpiły w nasionach odmiany Bolko, dla której po
180 dniach przechowywania zanotowano wzrost LK
z 0,5 do 4,5. Znacznie niższy wzrost liczby kwasowej
w czasie przechowywania wystąpił natomiast u odmiany Leo (po 180 dniach wzrost z 0,5 do 1,9). Natomiast
odmiana Polo uszeregowała się pomiędzy poprzednio
opisanymi odmianami.

Jest szczególnie interesujące, że do 70-ego dnia
składowania, nasiona poszczególnych odmian nie wykazywały różnic w przebiegu LK. Reakcje odmianowe
na warunki składowania zaznaczyły swój wpływ dopiero po dłuższym ich przechowywaniu.
Ocenie poddano również wpływ zróżnicowanych
warunków przechowywania na cechy jakościowe nasion (rys. 9). W badaniach, które prowadzono na stanowisku symulującym silosy przemysłowe [29]
uwzględniono: temperaturę przechowywanych nasion
(7 i 300 C), ich wilgotność (6 i 11 %), obciążenie (300 kPa)
oraz czas przechowywania.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że niska temperatura przechowywania (7o C) oraz niska wilgotność
(6 %) wpływały najkorzystniej na jakość przechowywanych nasion rzepaku. A więc, znalazła tu potwierdzenie stara maksyma przechowalników „ sucho
i chłodno”. Stąd bardzo niewielkie zmiany LK (po 180
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Rys. 8. Zmiany liczby kwasowej w nasionach rzepaku odmiany Bolko, Leo i Polo w trakcie przechowywania
Fig. 8. Changes of acidic number in rapeseeds of Bolko, Leo and Polo during their storage
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Rys. 9. Wpływ warunków przechowywania (wilgotność nasion, temperatura przechowywania, obciążenie) na
zmiany wartości liczby kwasowej
Fig. 9. Influence of storage conditions (humidity, temperature, load) of acidic number in rapeseeds
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dniach przechowywania wzrost wartości do 1, 2).
Natomiast nasiona o wilgotności 11 %, przechowywane w tych samych warunkach wykazywały stały
wzrost LK, aby po 100 dniach uzyskać wartość 4,2. Po
tym okresie na nasionach zaobserwowano sukcesywny rozwój mikroorganizmów (pomimo niskiej temperatury), co doprowadziło do stopniowego zbrylenia badanej próbki i zaniechania dalszej oceny. Wysoka
temperatura przecho- wywania (30o C) wpływała na
wzrost liczby kwasowej nawet pomimo niskiej wilgotności nasion (6 %). Po 180 dniach zanotowano wzrost
wartości tego parametru do 4,1. Nasiona o wysokiej
wilgotności (11 %) przechowywane w tych samych
warunkach (30o C) wykazały już po 20 dniach wzrost
liczby kwasowej do 2,8 , a po 40 dniach do wartości
7,5, co powoduje ich dyskwalifikacje, jako materiału
dla przemysłu tłuszczowego i paszowego.

6. Sposoby pozyskiwania oleju z nasion
Jednym z coraz częściej stosowanych sposobów
pozyskiwania oleju z nasion rzepaku jest metoda tłoczenia „na zimno”. Jest ona technicznie bardzo prosta,
czysta ekologicznie nie wymagająca ani dużych nakładów energetycznych, ani inwestycyjnych. Przy produkcji biodizla ten sposób pozyskiwania oleju jest
najczęściej brany pod uwagę. Istotną wadą tego procesu jest stosunkowo niska jego wydajność, czyli duża
zawartość w wytłoku oleju resztkowego. Badania prowadzone na różnych typach tłoczni wykazała (linia
typu De Smet, Krupp, Bispomasz), że zawartość oleju
w wytłoku pochodzącym z tych tłoczni wynosił od
10,5 do 14 %. Również badania wykonane na wytłoku
pochodzącym z jednej z tłoczni pracującej w Niemczech wykazały zawartość oleju w ilości 16,2 %. Tak
znaczne ilości oleju w wytłoku stanowi problem nie
tylko ekonomiczny, lecz również problem w prawidłowym jego zagospodarowaniu (dodatek do pasz) i przechowywaniu. Zachowanie czystości mikrobiologicznej produktu z taką ilością tłuszczu, białka i wody

(wilgotność wytłoku wynosi ok. 2 % więcej niż wilgotność surowca wprowadzanego do przerobu) wymaga
intensywnych zabiegów organizacyjnych i technicznych (jest doskonałą pożywkę dla bakterii i grzybów).
Stąd takie wytłoki nie mogą być dłuższy czas składowane, lecz powinny być natychmiast przetworzone na
paszę. Natomiast problem zwiększenia efektywności
pozyskiwania oleju z nasion jest ciągle otwarty.

7. Wnioski
1. Produkcja rzepaku pomimo niekwestionowanej
jego atrakcyjności (rozłożenie prac w gospodarstwie, „łamacz” płodozmianu zbożowego, jako
roślina strukturotwórcza) jest ciągle niedostateczna, pomimo wzrastającego zapotrzebowania na
nasiona będące surowcem zarówno w przemyśle
tłuszczowym, paliwowym jak i paszowym.
2. Poszukiwanie uproszczeń w uprawie roli, nawożeniu, ochronie przed chwastami, chorobami czy
szkodnikami skutkuje tak znacznym ubytkiem plonu, że takie „oszczędności” przestają być celowe.
3. Gruntowne przystosowanie kombajnu do zbioru
rzepaku uwzględniające zarówno stan łanu jak
i warunki atmosferyczne może wpłynąć na zmniejszenie strat nasion o 2,5 – 5 q/ha.
4. Procesy obróbki pozbiorowej (suszenie, przechowywanie) wymagają (ze względu na skład chemiczny nasion) szczególnej staranności i troskliwości i powinny uwzględniać najnowsze,
energooszczędne rozwiązania gwarantujące zachowanie wysokiej jakości surowca przy minimalnych nakładach.
5. Wzrost szans ekonomicznych na zwiększenie
produkcji rzepaku należy się doszukiwać w maksymalnym obniżeniu kosztów jego produkcji obejmujących swym zasięgiem wszystkie elementy w
całym ciągu produkcyjnym, od zasiewu do przerobu, które decydują o wielkości plonu.
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