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prof. dr hab. Wojciech Święcicki
1)

, prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
2)

, 

prof. dr hab. Jerzy Szukała
3) 

1) Zakład Genomiki, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 

2)
 
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu 

3) Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 
 

Quo vadis lupine 

 
 

Łubiny należą do nielicznych gatunków, które w bardzo krótkim czasie (2-3 

pokolenia hodowców) przeszły etap udomowienia – od rośliny dzikiej do uprawnej. W 

ich udomowieniu i genetycznym doskonaleniu wyróżnić można kilka ważnych etapów. 

Początkowo (XVIII i XIX w.) uprawiano łubiny na zielony nawóz dla poprawy 

żyzności gleb lekkich w Prusach, Polsce i Rosji. Etap udomowienia obejmował 

usunięcie takich wad, jak wysoka zawartość alkaloidów w nasionach, pękanie strąków i 

twarda okrywa nasienna. Nowoczesna hodowla w 2-giej połowie XX wieku umożliwiła 

dalsze doskonalenie odmian dzięki wprowadzeniu do genotypu takich cech, jak 

odporność na Fusarium, przyspieszony rytm wzrostu, termoneutralność i 

samokończenie wegetacji. Spadek zainteresowania uprawą łubinów spowodowało w 

połowie lat dziewięćdziesiątych rozprzestrzenienie się antraknozy. Kilka lat zajęło 

poznanie biologii patogena oraz poszukiwanie odpowiednich fungicydów i 

genetycznych źródeł odporności. Współczesne kierunki hodowli poszczególnych 

gatunków łubinów są zbliżone, ale w różnym stopniu zaawansowane. Do priorytetów 

należy wysokość i stabilność plonów odmian tradycyjnych i samokończących, 

odporność na suszę i choroby, jakość nasion, efektywność procesów fizjologicznych w 

tym ograniczenie opadania kwiatów, a u łubinu białego szczególnie wczesność. 

Prowadzone są także prace nad udomowieniem kolejnych gatunków (L. pilosus, L. 

atlanticus, L. hispanicus, L. cosentini) ze względu na ich przydatność do uprawy w 

nietypowych warunkach glebowych. Nowe cechy odmian, zarówno morfologiczne, jak 

i jakościowe powinny wynikać z technologii uprawy oraz tabel żywienia zwierząt. 

Końcowy sukces zależeć będzie od włączenia nowoczesnych metod hodowli i selekcji. 

Obecnie najważniejszym kierunkiem użytkowania łubinów są nasiona jako 

źródło białka (28-44%) w paszach dla drobiu i trzody chlewnej. Światowa powierzchnia 

uprawy wynosi około 900 tys. ha w tym w Australii 689 tys. ha, a w Polsce zaledwie 49 

tys. ha (FAOSTAT 2012). Dla zwiększenia udziału krajowych źródeł białka w paszach 
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powierzchnia uprawy łubinów w Polsce powinna wzrosnąć do 150-200 tys. ha. W tym 

celu należy dostarczyć rolnikowi zwiększoną ilość wysokiej wartości materiału 

siewnego odmian o wysokich, stabilnych plonach. Natomiast dla zmniejszenia różnicy 

między wysokością plonów uzyskiwanych w doświadczeniach COBORU, a średnimi 

plonami krajowymi, konieczne jest upowszechnienie prawidłowej agrotechniki, w tym 

stosowania skutecznych pestycydów. Z drugiej strony przemysł paszowy musi mieć 

uzasadnienie dla stałego stosowania śruty nasion łubinu w recepturach koncentratów 

paszowych, a konsument musi być zainteresowany spożywaniem mięsa i jego 

przetworów pochodzących od zwierząt żywionych rodzimymi paszami.  Tu należy 

podjąć działania w dwóch obszarach. W małych gospodarstwach należy przekonać 

rolnika do sprzedaży własnych nasion łubinów i zakupu wysokobiałkowych 

koncentratów. Natomiast duże firmy paszowe muszą mieć zapewnione stałe dostawy 

dużych partii nasion. 

Oprócz głównych kierunków użytkowania w rolnictwie, nasiona i przetwory 

łubinowe są wykorzystywane w diecie człowieka (kiełki, przekąski, mleko, mąka, 

okrywa nasion, izolaty i koncentraty białkowe itp.), do produkcji kosmetyków, a w 

przyszłości w leczeniu cukrzycy i miażdżycy. 

Złożona ewolucja rodzaju Lupinus, właściwości biologiczne gatunków i cechy 

jakościowe powodują, że łubiny są interesującym obiektem badawczym zarówno z 

zakresu genetyki i genomiki, fizjologii i biochemii, biotechnologii, agronomii i ochrony 

roślin, jak również żywienia człowieka i zwierząt. 
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prof. dr hab. Jerzy Szukała, dr Agnieszka Faligowska 

Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

 

Plonowanie i opłacalność uprawy łubinu żółtego w warunkach 

trwałego stosowania uproszczeń w uprawie roli 

 

 
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2011-2014 w Zakładzie 

Doświadczalnym Złotniki, należącym do UP w Poznaniu. Założono je w układzie split-

plot, jako 3 czynnikowe w 4 powtórzeniach, na glebie płowej klasy bonitacyjnej IVa i 

IVb, zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego. Gleby były zasobne 

w fosfor, potas i magnez, o odczynie lekko kwaśnym. Tradycyjną odmianę łubinu 

żółtego Lord uprawiano w zmianowaniu 4 polowym z 75% udziałem zbóż: łubin żółty-

pszenica ozima- rzepak ozimy-pszenica ozima. 

Czynnikiem I - były 2 warianty wodne: niedeszczowany i deszczowany, czynnik II 

stanowiły – 3 systemy uprawy roli: tradycyjny (płużny), uproszczony (bezpłużna od 

1997 roku) i uprawa zerowa (siew bezpośredni w ściernisko od 1997 roku), a czynnik 

III - 4 poziomy nawożenia azotem wszystkich 3 przedplonów 0 (kontrola), 60, 120 i 

180 kg N∙ha
-1

. Łączna dawka wody na podbloku deszczowanym wynosiła: 2011- 

165mm, 2012-60mm, 2013-60mm i 2014-60mm. 

Wielkość poletka niedeszczowanego 24m
2
, deszczowanego 48m

2
, a do zbioru 11,25m

2
. 

Nawożenie przedsiewne P2O5 80, K2O 120 kg∙ha
-1

, azotu nie stosowano. Deszczowano 

przy obniżeniu wilgotności gleby do 70% ppw w warstwie 0-30 cm, w okresach 

największego zapotrzebowania roślin na wodę. Warunki pogodowe w okresach 

wegetacyjnych: 2011 mało i bardzo niekorzystnie rozłożone opady, a 2012, 2013 i 2014 

korzystne i dość dobrze rozłożone opady. 

W systemie tradycyjnym uprawę roli wykonano według powszechnie przyjętych zasad, 

w systemie uproszczonym w miejsce podorywki zastosowano bronę talerzową i jesienią 

Roundup, a orkę zastąpiono gruberem. Na obiektach z siewem bezpośrednim nie 

wykonano żadnych zabiegów uprawowych, łubin wysiano w ściernisko po pszenicy 

ozimej. Na wszystkich obiektach siew wykonano siewnikiem do siewu bezpośredniego, 

z redlicami talerzowymi, przy rozstawie rzędów 17,8cm, w terminach: 2011r-7.04, 

2012r–29.03, 2013-19.04 i w 2014- 31.03. Bezpośrednio po siewie na chwasty 

dwuliścienne zastosowano Afalon Dyspersyjny w dawce 1,25 l∙ha
-1

 (2011 i 2012) lub 

Linurex 500 S.C. 1,25 l∙ha
-1

 (2013, 2014). Po wschodach na chwasty dwuliścienne 
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stosowano Goltix 1,5 l∙ha
-1 

(2011, 2012) lub Metafol 700 S.C. (2013, 2014), a na 

jednoliścienne Fusilade Super 125 EC (2011),  Agil (2012, 2013), Targa (2014). 

Oprzędziki zwalczano preparatem Karate Zeon 0,12 l∙ha
-1

, a antraknozę w 2011 

Amistarem, w 2012 Alertem, Gwarantem i Amistarem, w 2013 i 2014 Gwarantem i 

Amistarem. Przed zbiorem łubin zdesykowano preparatem Reglone 200 S.C. w dawce 

2,5 l/ha, zbiór jednoetapowy przeprowadzono: 16.08.2011, 9.08.2012, 11.08.2013 i 

8.08.2014. 

 Plon nasion zależał od przebiegu pogody i był najniższy w suchym 2011 roku - 

od 0,55 t∙ha
-1

 (siew bezpośredni) do 1,45 t∙ha
-1

 (uprawa tradycyjna). W pozostałych 

trzech latach korzystnych dla plonowania, systemy uprawy roli nie różnicowały plonu 

nasion, który wynosił około 2,55 t∙ha
-1

. Deszczowanie średnio zwiększyło plon nasion o 

20%, najwięcej ponad 2 krotnie w suchym 2011r, ponadto w stosunku do obiektów 

niedeszczowanych zmniejszyło 1,8 krotnie współczynnik zmienności plonowania.  

Zróżnicowane nawożenie azotem trzech przedplonów (pszenicy ozimej, rzepaku 

ozimego i pszenicy ozimej) nie miało istotnego wpływu na plonowanie i cechy 

jakościowe nasion łubinu żółtego. W podobnych zależnościach kształtował się zbiór 

białka. Wartość siewna nasion oceniona za trzy lata 2011-2013 była wysoka i nie była 

modyfikowana wpływem badanych czynników. Analiza ekonomiczna wykazała, że 

łubin żółty uprawiany w warunkach trwałej uprawy uproszczonej przy podobnych 

plonach nasion, daje jednak lepsze efekty ekonomiczne w postaci większej nadwyżki 

bezpośredniej i niższych kosztów produkcji 1 kg białka.    
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Soja czy rodzime dla Europy rośliny strączkowe? 

 

 

O soi 

Największe zasiewy soi występują w obu Amerykach: Południowej (46,5% 

światowych zasiewów w 2012 roku) i Północnej (30,4%), a najmniejsze w Afryce 

(1,43%) i Unii Europejskiej (0,32%). W USA zasiewy soi wynoszą 32,4 mln ha. Do jej 

głównych producentów oprócz USA należą także Brazylia (24,9 mln ha) i Argentyna 

(19,3 mln ha), a w Azji: Indie (10,8 mln ha) i Chiny (6,75 mln ha). Wg danych 

FAOSTAT [2013] światowa powierzchnia upraw soi w latach 1961-2012 rosła w 

tempie 1,623 mln ha rocznie i aktualnie wynosi 106,6 mln ha. W 2010 roku uprawa soi 

GMO stanowiła 80% uprawy tej rośliny na świecie ogółem i około 50% wszystkich 

upraw GMO. Szacuje się, że około 85% śruty znajdującej się w obrocie światowym 

stanowi śruta pochodząca z odmian GMO. 

W Polsce prace Szyrmera i Zespołu w latach 70. i 80. ubiegłego wieku z 

wykorzystaniem hodowli rekombinacyjnej i mutagenezy pozwoliły na uzyskanie 

odmian wyższej plenności i bardziej dostosowanych do warunków agro-klimatycznych 

naszego kraju, jednak tylko w określonych rejonach Polski, głównie południowo-

wschodniej i południowo-zachodniej części kraju, gdzie soja znalazła swego czasu 

uznanie, głównie wśród działkowców. W latach 1976-1980 m.in. w celu 

upowszechnienia uprawy soi zrealizowano badawczo-rozwojowy program rządowy PR 

4 (1976-1980) pt. Optymalizacja produkcji i spożycia białka. Jedno z zadań dotyczyło 

nowych metod zwiększenia produkcji białka roślinnego na cele paszowe i spożywcze. 

PR-4 zakładał zwiększenie produkcji białka zwierzęcego do 200 tys. ton w 1980 roku i 

1100-1400 tys. ton w 1990 roku, a uprawy soi w 1985 roku miały zajmować 

powierzchnię 25 tys. ha. Podstawowym celem programu była promocja uprawy soi w 

południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Polsce w celu pokrycia 

zapotrzebowania na krajowe białko konsumpcyjne w całości, a na olej – w 20%.  

Po ponad 30 latach od zakończenia PR-4 soja jest gatunkiem uprawianym nadal 

incydentalnie w naszym kraju, co wynika głównie z jej krótkodniowej reakcji 

fotoperiodycznej i znacznie wyższych wymagań cieplnych podczas całego okresu 
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wegetacji niż rodzimych gatunków strączkowych. Zasiewy soi w naszym kraju w 2012 

roku zajmowały wg FAOSTAT 850 ha i są notowane dopiero od 2005 roku (296 ha). 

 

O strączkowych 

Historia uprawy roślin strączkowych w Europie sięga kilku tysięcy lat i 

związana jest z basenem Morza Śródziemnego. W latach 60. ubiegłego wieku w wielu 

krajach zachodnioeuropejskich podjęto intensywne prace hodowlane nad soją i innymi 

gatunkami wysokobiałkowymi uprawianymi w Europie, które miały na celu 

przynajmniej częściowe uniezależnienie się od importu amerykańskiej soi. Największą 

powierzchnię upraw strączkowych (bez soi) w Europie odnotowano w 1965 roku – 13,4 

mln ha – i od tego czasu obserwuje się tendencję spadkową – w 2012 roku strączkowe 

w Europie uprawiane były już tylko na 3,733 mln ha, tj. na powierzchni ponad 3,5 razy 

mniejszej. Podobnie w krajach Unii Europejskiej obserwuje się stale postępujące 

ograniczanie zasiewów strączkowych – z ponad 5 mln na początku lat 60. ubiegłego 

wieku do 1,422 mln ha w 2012 roku (3,8 razy mniej). Jednak w skali globalnej 

powierzchnia upraw roślin strączkowych ulega stałemu zwiększaniu i w 2012 roku 

wyniosła 77,5 mln ha. Największe zasiewy strączkowych występują w Azji (38,2 mln 

ha) i Afryce (22,9 mln ha). W Europie stanowią 4,81% światowych zasiewów, w tym w 

UE – 1,83%. Z kolei w krajach UE zasiewy strączkowych zajmują 3% gruntów ornych i 

zaspokajają około 30% potrzeb spożywczych i paszowych krajów Unii.  

W Polsce istnieją długie tradycje uprawy strączkowych – ich początek sięga lat 

międzywojennych, a największe osiągnięcia w hodowli plennych i udoskonalonych 

odmian pojawiły się w latach 70. ubiegłego wieku. W Polsce nie występują 

ograniczenia ich uprawy wynikające z historycznie ukształtowanego genotypu. Jeszcze 

w 1988 roku strączkowe na nasiona paszowe uprawiano na 310 tys. ha, a na nasiona 

konsumpcyjne – ponad 60 tys. ha. W ostatnich dwóch latach zasiewy strączkowych 

jadalnych i pastewnych na nasiona zajmują około 200 tys. ha i dzięki wprowadzonym 

różnego rodzaju płatnościom, w tym do materiału siewnego, ich powierzchnia wykazuje 

tendencje wzrostowe. 

 

 

Soja czy inne strączkowe?  

Od 2-3 lat entuzjaści soi w Polsce z pełnym przekonaniem twierdzą, że uprawa 

współczesnych odmiany soi np. hodowli austriackiej (Merlin) lub ukraińskiej 
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(Annushka) pozwoli w niedalekiej przyszłości uniknąć sprowadzania śruty 

poekstrakcyjnej z odmian GMO z Argentyny i Brazylii. Co więcej podają kuriozalne 

przykłady efektywnego skarmiania ześrutowanych nasion soi (nie mylić ze śrutą 

sojową), a także plonowania na poziomie 3 i więcej ton z ha w kombinacie Kietrz czy 

Top Farms Głubczyce – w gospodarstwach zaliczanych do najlepszych w Polsce. 

Prawie nie wspomina się o uwarunkowaniach zewnętrznych produkcji soi w naszym 

kraju – dotyczą one przede wszystkim braku rynkowej struktury organizacyjnej i 

logistycznej w celu zabezpieczenia obrotu i wykorzystania nasion soi oraz gotowości 

przemysłu olejarskiego i paszowego do ich przerobu, w tym do toastowania. Nasiona 

soi zawierają szereg substancji antyodżywczych, do których zalicza się inhibitory 

trypsyny i chymotrypsyny, lektyny, fenolany, hemaglutyniny, czy też białka o działaniu 

immunogennym i kwas fitynowy. Dopiero proces toastowania, czego rolnik nie może 

sam przeprowadzić, pozwala na efektywne skarmianie śruty sojowej.  

Powszechnie podkreśla się, że również nasiona rodzimych gatunków 

strączkowych zawierają szereg substancji antyżywieniowych, które ograniczają 

wykorzystanie przygotowanej z nich śruty w żywieniu zwierząt – alkaloidy, taniny, 

inhibitory proteaz czy α-galaktozydy. Warto jednak pamiętać, że hodowla jakościowa 

prowadzona przez ostatnie 50 lat uzyskała w tym względzie znaczące postępy; powstały 

m.in. niskoalkaloidowe odmiany łubinów i niskotanionowe odmiany bobiku. Nawet 

mając na uwadze ograniczenia wynikające z ich stosowania w żywieniu zwierząt, 

nasiona rodzimych gatunków strączkowych po ześrutowaniu mogą być bezpośrednio 

wykorzystywane do skarmiania bez żadnych dodatkowych zabiegów 

uszlachetniających, co więcej – w swoim składzie zawierają tłuszcz niezbędny w każdej 

dawce pokarmowej, którego śruta sojowa zawiera bardzo mało.  

 

Podsumowanie 

Udział Europy i Unii Europejskiej w globalnych zasiewach soi jest nieznaczny i 

wynosi odpowiednio 3,23% i 0,32%, co oznacza, że światowa powierzchnia uprawy soi 

przekracza 31-krotnie powierzchnię jej zasiewów w Europie i aż 283 razy w Unii 

Europejskiej – jakie są więc przesłanki, że te relacje w najbliższym czasie się istotnie 

zmienią? 

Ponieważ w Europie, w tym zachodniej i południowej nie istnieją warunki do 

powszechnej i opłacalnej uprawy soi, nie wydaje się możliwe nadanie soi dużego 

znaczenia gospodarczego także w naszym kraju. W ościennych krajach – Niemczech, 
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na Słowacji i w Czechach, a także na Białorusi zasiewy soi wynoszą zaledwie od 

kilkuset ha do kilku tysięcy ha [FASOTAT 2013], mimo czynionych prób jej 

wprowadzenia do szerokiej uprawy od szeregu lat. Problem z soją w Europie polega na 

tym, że w naszej strefie klimatycznej jej uprawa się nie udaje (jest niewystarczająco 

konkurencyjna), mimo że w katalogu wspólnotowym wpisanych jest obecnie aż 337 

odmian soi. Nawet rozpoczęcie prac hodowlanych nad soją (poza Katedrą Genetyki i 

Hodowli Roślin UP w Poznaniu) przez HR Danko i Strzelce – Grupa IHAR w 

najlepszym razie przyniesie spodziewane rezultaty nie wcześniej jak za około 10 lat. 

Tymczasem groch, bobik czy łubiny pochodzą z rejonów Morza Śródziemnego i 

są przystosowane do uprawy w całej Europie, a technologie ich uprawy są, w 

odróżnieniu od soi, stale dość dobrze znane rolnikom. Problemem zarówno w UE, jak i 

w Polsce jest jednak mniejsze przekonanie rolników co do opłacalności upraw 

strączkowych, jeżeli jednak rozpatruje się ją w rotacji zmianowania – sens i potrzeba 

ich uprawy jest oczywista i powszechnie znana w całej Europie, co jest ostatnio 

przedmiotem obrad Committee on Agricultural and Rural Development UE. Średnie 

plony nasion strączkowych w doświadczenia COBORU wynoszą od 2 ton z ha dla 

łubinu żółtego do prawie 5 dla grochu siewnego i bobiku. 

Kiedy Polski nie było stać na kupowanie soi, nasiona roślin strączkowych były 

podstawowym komponentem dodawanym do śrut zbożowych w celu zwiększenia w 

nich koncentracji białka. Teraz ekonomiści nie widzą większych szans na przywrócenie 

na polskie pola roślin strączkowych, głownie z powodu ich „wad” znanych przecież od 

zawsze i rzadko kiedy biorą pod uwagę też inne walory tej grupy roślin. Polski paradoks 

polega też na tym, że rolnicy nie wykazują zainteresowania uprawą strączkowych, bo 

nie ma, podobnie jak w przypadku soi, zorganizowanego rynku zbytu – a producenci 

pasz nie opracowują recept koncentratów białkowych z rodzimych strączkowych – bo z 

kolei nie mają dostatecznej ilości jednolitego surowca (nasion) do ich produkcji.  

Warto podkreślić, że roczny koszt importu śruty sojowej z Argentyny i Brazylii 

przekracza 4 mld zł – przynajmniej połowa tej kwoty mogłaby (powinna) być 

wykorzystana przez polskich rolników uprawiających groch, bobik czy łubiny. Ich 

udział w stale upraszczanym zmianowaniu byłby z punktu widzenia właściwego 

zmianowania i regeneracji materii organicznej nie do przecenienia. 
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Metody diagnostyczne w ocenie zdrowotności wybranych gatunków 

łubinów 
 

Diagnostic methods used for evaluation of health status selected lupine 

species 
 

 

Wiarygodna identyfikacja patogenów grzybowych roślin ma fundamentalne 

znaczenie dla wielu aspektów patologii, epidemiologii oraz ich ograniczania. 

Powszechnie wykorzystywane metody diagnostyki grzybów, oparte na morfologii oraz 

metody immunologiczne  charakteryzują się długim czasem oczekiwania na wyniki. 

Techniki oparte na analizach DNA przyspieszają i usprawniają identyfikację patogenów 

grzybowych, charakteryzują się wysoka czułością i specyficznością oraz dają 

możliwość identyfikacji patogena w fazie bezobjawowej. Metody molekularne 

zapewniają szybką i wiarygodną identyfikację patogenów grzybowych z materiału 

roślinnego, żywności oraz próbek środowiskowych. 

W przypadku identyfikacji patogenów grzybowych z różnych gatunków łubinów 

zarówno metody klasyczne jak i molekularne znalazły szerokie zastosowanie. Metody 

molekularne oparte na technikach PCR (konwencjonalny PCR, real-time PCR, digital 

PCR) oraz metody sekwencjonowania (zautomatyzowana metoda Sangera oraz NGS – 

sekwencjonowanie nowej generacji) są szczególnie przydatne do identyfikacji 

gatunków z rodzaju Colletotrichum, Fusarium,  Botrytis, Pleiocheta, Sclerotinia, wśród 

których wiele jest szczególnie groźnych dla wszystkich uprawianych łubinów na 

świecie.  

Konwencjonalny PCR, jest szczególnie przydatny do identyfikacji patogenów z 

wykorzystaniem specyficznych gatunkowo starterów, natomiast techniki qPCR 

(ilościowe) oparte są na wykorzystaniu barwnika interkalującego SybrGreen lub sond 

TaqMan. Użycie w badaniach starterów uniwersalnych wymaga sekwencjonowania 

produktów PCR a następnie ich porównania w programie BLASTn w bazie NCBI z 

umieszczonymi tam fragmentami sekwencji grzybów. Różne obszary DNA mogą być 

wykorzystane do identyfikacji gatunków oraz analiz filogenetycznych. Wiele badań 
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poświęconych jest kompleksowi Colletotrichum acutatum. Molekularne wielogenowe 

analizy filogenetyczne dotyczące kompleksu Colletotrichum acutatum były wykonane z 

wykorzystaniem następujących obszarów DNA: ITS, ACT ,TUB2, CHS-1, GAPDH, 

HIS3, CAL, GS), zaś Fusarium spp. : ITS, TUB2, EF1, IGS, RPB2, Esyn1, Tri5.  

Analizy molekularne wielu locus są podstawą identyfikacji patogenów 

chorobotwórczych u łubinów, również  morfologiczne cechy kultur umożliwiają 

rozpoznawanie gatunków.  

  



 
20 

mgr inż. Marta Gas
1)

, prof. dr hab. Andrzej Kotecki
1)

,  

dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. nadzw.
2)

,  

dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. nadzw.
3) 

1) Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

2) Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie 

3) Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie 

 

 

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój 

i plonowanie łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet) 
 

 

WSTĘP 

W Polsce powierzchnia uprawy roślin strączkowych zmniejszyła się z 397 tys. 

ha w 1965 roku do 126 tys, ha w 2010 roku [FAOSTAT], co stanowi około 1% 

powierzchni zasiewów ogółem. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

uruchomiło na lata 2011 – 2015 wieloletni program pn. „Ulepszanie krajowych źródeł 

białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”, którego 

celem jest zwiększenie areału upraw roślin strączkowych i poprawa bilansu 

wysokobiałkowych pasz. 

Zwiększanie powierzchni upraw roślin strączkowych w Polsce ma szczególne 

znaczenie w świetle dużego uzależnienia produkcji zwierzęcej od importu śruty sojowej 

pochodzącej z roślin GMO. Aktualnie Polska importuje ponad 2,2 mln ton śruty 

sojowej, a rodzime źródła białka pokrywają potrzeby paszowe w 23%. Wzrost areału 

uprawy roślin strączkowych do 500 tys. ha pozwoli ograniczyć import śruty sojowej 

o 20% przy produkcji białka paszowego na poziomie 250 tys. ton. Należy zaznaczyć, że 

zwiększenie produkcji roślin strączkowych ograniczy nie tylko import pasz, ale 

zmniejszy udział zbóż w strukturze zasiewów i stworzy korzystniejsze warunki 

siedliskowe do uprawy innych gatunków roślin. 

Łubin andyjski (Lupinus mutabilis Sweet), nazywany również Tarwi czy 

Chocho, został po raz pierwszy opisany przez Sweet’a w 1825 roku. Jest to roślina 

jednoroczna o silnym pędzie głównym z licznymi bocznymi rozgałęzieniami. Na pędzie 

głównym, a następnie na kolejnych bocznych rozgałęzieniach rozwijają się liście, 

kwiaty i strąki o różnym stopniu dojrzałości. Gatunek ten jest obcopylny, 

a wielobarwne, pachnące kwiatostany wabią owady. Długość okresu wegetacji, 

w Andach, przekracza 5 miesięcy Podobnie jak inne gatunki z rodziny Fabaceae 

http://faostat.fao.org/
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posiada zdolność wiązania azotu atmosferycznego, którego znaczne ilości w postaci 

resztek pozbiorowych pozostawia w glebie. Może wiązać do 400 kg N · ha 
-1

. Zdolność 

uwalniania fosforu organicznego w rozpuszczalne i przyswajalne związki dla roślin 

oraz głęboki system korzeniowy umieszcza łubiny na czele roślin odrywających 

kluczową rolę w zmianowaniu. W Peru tradycyjnie wsiewany jest w uprawy ziemniaka 

lub stosuje się go jako roślinę użyźniającą po ziemniakach i zbożach. Wymagania 

uprawowe i nawozowe są niewielkie. 

Ze względu na dużą produkcje biomasy, która dochodzi do 50 t · ha 
-1 

i zawiera 

do 1750 kg białka, z powodzeniem wykorzystywany jest do rekultywacji gleb na 

terenach zdegradowanych poprzez przemysł oraz klęski ekologiczne, np. powódź czy 

jako rośliny pionierskie na terenach podległych erozji, w tym wywołanej aktywnością 

wulkanów. W Ameryce Południowej uprawia się go na wysokościach od 1800-3850 m 

n.p.m. i nazywany jest „andyjską soją”. Przydomek ten jest uzasadniony, gdyż łubin 

andyjski zalicza się do roślin mogących w przyszłości potencjalnie zastąpić soję, ze 

względu na podobną zawartość białka i tłuszczu w nasionach. 

Brak w światowym piśmiennictwie danych o wpływie terminu siewu oraz ilości 

wysiewu na rozwój, plonowanie i skład chemiczny nasion oraz słomy i resztek 

pozbiorowych łubinu andyjskiego stanowi inspirację do podjęcia badań w tym zakresie. 

Celem badań polowych i laboratoryjnych, było określenie wymagań 

agrotechnicznych, nowego w warunkach Europy, gatunku rośliny uprawnej jakim jest 

łubin andyjski. W pracy badano wpływ: 

 czynnika genetycznego (forma semiepigonalna – częściowo 

rozgałęziająca się i epigonalna – nie rozgałęziająca się), 

 terminu siewu, 

 zagęszczenia roślin, 

na rozwój roślin, cechy morfologiczne, plony nasion, słomy i resztek pozbiorowych, 

skład chemiczny nasion ze szczególnym uwzględnieniem aminokwasów, kwasów 

tłuszczowych, alkaloidów i galaktocukrów oraz makroskładników w nasionach, słomie 

i resztkach pozbiorowych. Ponadto wyliczono wydajność białka i tłuszczu surowego 

z nasion oraz nagromadzenie składników mineralnych w nasionach, słomie i resztkach 

pozbiorowych. 

W hipotezie roboczej założono, że badane czynniki agrotechniczne wpłyną 

w znaczącym stopniu zarówno na cechy morfologiczne roślin, elementy struktury plonu 

i jego jakość. 
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METODYKA BADAŃ 

W latach 2011-2013 przeprowadzono w Pawłowicach koło Wrocławia badania 

polowe nad uprawą łubinu andyjskiego. Doświadczenie na trzy czynniki zmienne, 

założono w układzie „split-plot”, w czterech powtórzeniach, którymi w kolejności były: 

formy łubinu andyjskiego reprezentowane przez dwa typy morfologiczne, 

o: I. częściowo zdeterminowanym wzroście (forma semiepigonalna), 

II. zdeterminowanym wzroście (forma epigonalna); 2. terminy siewu: 

a – najwcześniejszy, b – opóźniony w stosunku do pierwszego terminu siewu o 14 dni, 

3. liczba wysianych nasion o pełnej wartości użytkowej na 1 m
2
: 60, 90 i 120 materiału 

siewnego. 

Z powodu braku w 2013 roku formy epigonalnej badania ograniczono do formy 

semiepigonalnej, a ich zakres był taki sam jak w latach 2011 – 2012. 

Bezpośrednio przed zbiorem, na losowo wybranych 10 roślinach z każdego 

poletka, określono następujące cechy morfologiczne: wysokość roślin do wierzchołka 

pędu głównego, wysokość do I. go rozgałęzienia, wysokość do I. go strąka, liczbę 

rozgałęzień bocznych I. go rzędu (tylko forma semiepigonalna), liczbę zawiązanych na 

roślinie strąków z rozbiciem na strąki ogółem, wypełnione i płonne, liczbę nasion 

z rośliny. 

Określono również masę łodyg, nasion i strączyn, a na podstawie uzyskanych 

wyników wyliczono strukturę plonu nadziemnej części rośliny. Ponadto obliczono 

również liczbę nasion w 1 strąku, masę nasion w strąku i strączyn. 

Po zbiorze określono plon nasion, słomy, resztek pozbiorowych oraz masę 

tysiąca nasion. 

Ocena jakościowa nasion łubinu andyjskiego oparta była na wynikach analiz 

chemicznych. W nasionach oznaczono następujące składniki organiczne: białko ogółem 

i właściwe, tłuszcz surowy, włókno surowe, alkaloidy, profil aminokwasów, kwasów 

tłuszczowych, alkaloidów i galaktocukrów. 

Ponadto w nasionach oznaczono popiół surowy – przez spalanie materiału 

roślinnego w temperaturze 600 °C. 

W nasionach, słomie i resztkach pozbiorowych oznaczono również zawartość: 

K, Ca, Na, Mg i P. 
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WARUNKI PROWADZENIA BADAŃ 

Warunki glebowe 

Doświadczenie corocznie było zakładane na glebie należącej do działu gleb 

autogenicznych, rzędu brunatno-ziemnych, typu płowego, podtypu typowe, 

wytworzonej z gliny lekkiej na glinie średniej, zaliczanej do kompleksu przydatności 

rolniczej pszennego dobrego, klasy bonitacyjnej III b.. Gleba ta charakteryzuje się 

dobrymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi, a dzięki znacznej miąższości 

poziomu próchnicznego (30-40 cm) można wykonywać głęboką orkę, bez obawy o 

wydostanie „martwicy” na jej powierzchnię. Zawartość części szkieletowych waha się 

w granicach 3,2-5,5%, w zależności od głębokości poboru próbek, a części spławianych 

od 27 do 42%. Zawartość próchnicy w warstwie gleby 0-30 cm wynosi 1,51-1,55%. 

Przed założeniem doświadczenia, rokrocznie, pobierano do analizy chemicznej próbki 

gleby z każdego powtórzenia, w celu oznaczenia w nich odczynu (pH gleby 

w 1M KCl) oraz zasobności gleby w składniki pokarmowe: fosfor, potas, magnez. 

Zasobność gleby w dostępne składniki pokarmowe dla roślin, oraz odczyn gleby 

kształtowały się następująco: fosforu wysoka, potasu średnia do bardzo wysokiej, 

magnezu wysoka, a pH gleby było lekko kwaśne (tab. 1). 

Tabela 1. Zasobność gleby w składniki pokarmowe w mg ∙ kg
-1

 i odczyn pH w 1 n KCl 

w latach 2011 – 2013 

Lata Fosfor Potas Magnez pH 

2011 81,1 217 70,6 5,83 

2012 73,9 195 84,0 6,18 

2013 71,7 108 84,7 5,93 
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WARUNKI KLIMATYCZNE 

Wrocław znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego w typie klimatu 

przejściowego podlegającego wpływom kontynentalnym oraz oceanicznym. Pawłowice 

położone są w dolinie środkowej Odry w jednym z najcieplejszych rejonów Polski. 

Okres wegetacyjny trwa 223-230 dni i rozpoczyna się przeważnie w III dekadzie marca, 

natomiast kończy się w I dekadzie listopada [Sobik 2005]. Średnia roczna temperatura 

powietrza z wielolecia wynosi 8,7°C, a średnia temperatura w okresie wegetacji to 

14,9°C. Region ten charakteryzuje się przeciętnie liczbą dni z temperaturą powyżej 5°C 

– 227, z temperaturą powyżej 10°C – 167, a z temperaturą powyżej 15°C – 104. Obszar 

pól doświadczalnych należy do umiarkowanie wilgotnego o wskaźniku opadowym 100-

300. Roczna suma opadów waha się w granicach 500-600 mm, z czego około 350 mm 

przypada na  okres wegetacyjny [Schmuck 1957 i 1960]. Przebieg warunków 

pogodowych w ciągu roku w obszarze Wrocławia cechuje najdłuższy w Polsce okres 

wegetacji trwający średnio 234 dni. Okres bezprzymrozkowy wynosi 270 dni, a średnie 

usłonecznienie 1605 godzin w roku, co odpowiada 4 godzinom 

i 40 minutom dziennie stanowiąc 37% długości dnia [Dubicki i in. 2002; Kosiba 1948]. 

W rejonie Wrocławia najwyższe sumy opadów notowane są w lipcu, najniższe zaś 

w miesiącach zimowych [Sobik 2005]. Wczesnowiosenne prace polowe można 

rozpocząć najwcześniej w II dekadzie marca, a zakończyć w zależności od przebiegu 

warunków wilgotnościowo-termicznych na przełomie listopada i grudnia. 

Dane meteorologiczne pochodzą ze Stacji Meteorologicznej należącej do 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, znajdującej się na Swojcu (dzielnica 

Wrocławia), który jest oddalony od Pawłowic około 6 km w linii prostej. Średnie 

wieloletnie obejmują lata 1981-2010. Warunki pogodowe w poszczególnych latach były 

zróżnicowane i miały znaczący wpływ na przebieg wegetacji i plonowanie łubinu 

andyjskiego. Warunki termiczne i sumy opadów w okresie badań przedstawiono w 

tabelach 2, 3 i 4. 

W pierwszym roku badań przebieg pogody był korzystny dla wysokiego 

plonowania łubinu andyjskiego (tab. 2). Warunki wilgotnościowo-termiczne pozwoliły 

na wczesne rozpoczęcie prac polowych. Wysokie sumy opadów podczas rozwoju 

generatywnego sprzyjały uzyskaniu wysokich plonów nasion.  
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Tabela 2. Średnie dekadowe i miesięczne temperatury powietrza (ºC) oraz sumy 

opadów (mm) w 2011 roku 

Miesiąc III IV V VI VII VIII 

Dekada  

Temperatura 

I 0,3 11,4 10,2 20,5 18,1 19,3 

II 6,0 9,7 16,0 18,7 20,3 19,4 

III 7,3 14,6 17,9 18,2 16,4 19,1 

Średnie miesięczne 4,4 11,9 14,8 19,1 18,2 19,3 

Średnie wieloletnie za 

lata 1981-2010 
3,8 8,3 14,1 16,9 18,7 17,9 

Opady 

I 3,1 10,5 20,3 33,4 54,7 14,1 

II 40,7 4,0 17,4 3,1 34,7 34,9 

III 1,4 12,5 11,7 59,2 81,5 29,9 

Sumy miesięczne 45,2 27,0 49,4 95,7 170,9 78,9 

Średnie wieloletnie za 

lata 1981-2010 
31,7 30,5 51,3 59,5 78,9 61,7 

 

 

Przebieg pogody w 2012 roku był wyjątkowo pomyślny dla rozwoju łubinu 

andyjskiego (tab. 3). Średnie temperatury podczas wegetacji były wyższe niż 

w wieloleciu 1981-2010, a ponadto podczas rozwoju generatywnego suma opadów 

przewyższała średnią z wielolecia, co sprzyjało uzyskaniu najwyższych plonów.  
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Tabela 3. Średnie dekadowe i miesięczne temperatury powietrza (ºC) oraz sumy 

opadów (mm) w 2012 roku 

Miesiąc III IV V VI VII VIII 

Dekada  

Temperatura 

I 1,9 5,6 16,1 14,4 22,3 20,4 

II 7,8 8,2 13,1 18,5 17,4 18,1 

III 8,4 15,5 18,0 18,9 20,3 19,5 

Średnie 

miesięczne 
6,1 9,8 15,8 17,3 20,0 19,3 

Średnie 

wieloletnie za lata 

1981-2010 

3,8 8,9 14,4 17,1 19,3 18,3 

Opady 

I 4,0 3,4 49,2 25,7 42,8 37,6 

II 1,8 23,7 6,5 59,5 38,5 8,7 

III 7,9 0,5 8,0 9,5 26,7 26,9 

Sumy miesięczne 13,7 27,6 63,7 94,7 108,0 73,2 

Średnie 

wieloletnie za lata 

1981-2010 

31,7 30,5 51,3 59,5 78,9 61,7 

 

 

Ostatni rok badań charakteryzował się niekorzystnym przebiegiem pogody dla 

rozwoju i plonowania roślin jarych wczesnego siewu (tab. 4). Ze względu na bardzo 

chłodną III dekadę marca i I kwietnia prace polowe rozpoczęły się w połowie kwietnia. 

Wysokie sumy opadów w I dekadzie maja sprawiły, z powodu nadmiaru wilgoci, silne 

zahamowanie rozwoju roślin. Podobne zjawisko wystąpiło w czerwcu. Temperatury 

w lipcu i sierpniu były analogiczne do średnich wieloletnich, a sumy opadów w lipcu 

były poniżej średniej wieloletniej, z kolei w sierpniu utrzymywały się w normie. 
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Tabela 4. Średnie dekadowe i miesięczne temperatury powietrza (ºC) oraz sumy 

opadów (mm) w 2013 roku 

Miesiąc III IV V VI VII VIII IX 

Dekada  

Temperatura 

I 2,1 1,5 15,2 15,4 20,6 23,1 15,8 

II -2,3 12,1 15,9 20,8 18,7 17,9 12,6 

III -2,4 13,8 12,9 16,9 22,0 16,3 10,2 

Średnie 

miesięczne 
-0,9 9,2 14,6 17,7 20,5 19,0 12,9 

Średnie 

wieloletnie za 

lata 1981-2010 

3,8 8,9 14,4 7,1 19,3 18,3 13,6 

Opady 

I 19,2 5,8 72,0 74,1 2,7 45,8 12,1 

II 15,4 13,2 14,0 0,0 16,0 16,5 70,2 

III 8,4 23,7 50,0 97,6 17,6 5,9 23,5 

Sumy 

miesięczne 
43,0 42,7 136,0 171,7 36,3 68,2 105,8 

Średnie 

wieloletnie za 

lata 1981-2010 

31,7 30,5 51,3 59,5 78,9 61,7 45,3 
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WARUNKI AGROTECHNICZNE 

Ważniejsze elementy agrotechniki przedstawiono w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Agrotechnika łubinu andyjskiego w latach 2011 – 2013 

Wyszczególnienie 2010/11 2011/12 2012/13 

przedplon pszenica ozima 

orka zimowa 20.10 19.10 25.10 

brona ciężka 20.03 21.03 5.04 

nawożenie przedsiewne kg·ha
-1

: 

N-30, P2O5 – 60, K2O – 120 

30.03 27.03 16.04 

agregat uprawowy aktywny, na 

całym doświadczeniu 

30.03 27.03 16.04 

siew I terminu 31.03 28.03 16.04 

agregat uprawowy aktywny, na 

obiektach z II terminem siewu 

14.04 11.04 09.05 

siew II terminu 14.04 12.04 09.05 

zbiór I terminu siewu 18.08 30.08 10.09 

zbiór II terminu siewu 24.08 30.08 10.09 

zabiegi ochrony roślin podczas wegetacji 

Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce 

1,25 dm
3 .

ha
-1

 – I termin siewu 

01.04 30.03 18.04 

Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce 

1,25 dm
3 .

ha
-1

 – II termin siewu 

15.04 12.04 10.05 

Amistar 250 SC w dawce 0,8 dm
3 .

ha
-1

 23.05, 17.06, 

22.06, 01.07, 

08.07, 15.07 

 20.06, 08.07 

Amistar 250 SC w dawce 1,0 dm
3
 . ha

-1
  25.05  

Gwarant 500 SC w dawce 1,0 dm
3 

· ha
-1

  18.06 12.06 

Gwarant 500 SC w dawce 1,5 dm
3 

· ha
-1

  27.06  

Gwarant 500 SC w dawce 2,0 dm
3 

· ha
-1

  5.07, 

20.07 

01.07 

Desykacja 

Reglone 200 SL w dawce 3,0 dm
3 

· ha
-1

  08.08  
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WYNIKI BADAŃ  

Wyniki badań z lat 2011 – 2012 dla formy epigonalnej i semiepigonalnej 

Wyniki badań za lata 2011 – 2012 omówiono na poziomie współdziałania 

badanych czynników i ich średnich. 

Odmiana semiepigonalna, w porównaniu z epigonalną, między innym osadzała 

wyżej pierwszy strąk, wykształcała więcej o 10% nasion z rośliny o mniejszej o 14% 

masie 1000 nasion (tab. 6). Opóźnienie o 14 dni terminu siewu, w stosunku do 

pierwszego spowodowało zwiększenie wysokości osadzenia I. go strąka i zmniejszenie 

liczy strąków wypełnionych o 18%, nasion w strąku o 7%, masy nasion w strąku o 6%, 

liczby nasion z rośliny o 23% i masy 1000 nasion 4%. Wzrost ilości wysiewu z 60 do 

120 nasion na 1 m
2
 spowodował zwiększenie osadzenia I. go strąka i zmniejszenie 

wartości liczbowych większości badanych cech a w tym liczby nasion z rośliny aż 32%. 

Odmiana semiepigonalna, w porównaniu z epigonalną miała większą masę łodyg i 

nadziemnej części rośliny, o mniejszym udziale nasion w strukturze plonu 

(tab. 7). 

Opóźnienie terminu siewu o 14 dni w stosunku do pierwszo skutkowało 

zmniejszeniem masy nadziemnej części rośliny, w tym nasion aż o 20% i udziału nasion 

w strukturze plonu i zwiększeniem łodyg. Wzrost ilości wysiewu z 60 do 120 nasion na 

1m
2
 spowodował zmniejszenie wszystkich wartości liczbowych kształtujących masę 

nadziemnej części rośliny, w tym nasion aż o 36%. 

Plon nasion kształtował się pod wpływem współdziałania wszystkich badanych 

czynników. Dla formy semiepigonalnej w I. terminie siewu najlepsze efekty przynosił 

wysiew na 1 m
2
 90, w II. terminie siewu 120 nasion. Natomiast forma epigonalna, bez 

względu na termin siewu plonowała najwyżej przy najniższej iści wysiewu. Plony 

nasion formy semiepigonalnej, w porównaniu z epigonalną, były średnio o 23% wyższe 

a opóźnienie terminu siewu w porównaniu z siewem najwcześniejszym powodowało 

obniżkę plonu nasion o blisko 40% (tab. 8). Plon słomy zmieniał się istotnie po 

wpływem czynnika genetycznego i wzrastał, podobnie jak masa resztek pozbiorowych, 

w miarę zwiększania ilości wysiewu. 

Badane czynniki nie różnicowały zawartości białka ogółem i właściwego 

(tab. 9), natomiast poziom tłuszczu surowego w nasionach kształtował czynnik 

genetyczny i termin siewu. 
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Tabela 6. Morfologiczne cechy generatywne łubinu andyjskiego przed zbiorem (średnie dla czynników z lat 2011 – 2012) 

Forma 

morfologiczna 

Termin 

siewu 

Liczba 

wysianych 

nasion na 

1m
2 

Wysokość 

do I. go 

strąka 

[cm] 

Liczba strąków na roślinie Liczba 

nasion z 

1 strąka 

Masa 

nasion z 1 

strąka [g] 

Liczba 

nasion z 

1 rośliny 

Masa 

1000 

nasion 

[g] 

ogółem wypełnionych Płonnych 

semiepigonalna   63 23,4 21,0 2,4 3,0 0,30 63,4 102 

epigonalna 40 23,3 20,4 2,9 2,8 0,30 57,6 119 

NIR (α = 0,05) 1 r.n. r.n. 0,3 0,1 r.n. 4,3 1 

 I  47 25,5 22,8 2,7 3,0 0,31 68,3 109 

II 55 21,3 18,7 2,6 2,8 0,29 52,7 113 

NIR (α = 0,05) 1 0,9 1,0 r.n. 0,1 0,01 3,2 2 

  60 49 27,7 24,9 2,8 2,9 0,31 72,5 115 

90 51 23,0 20,4 2,6 2,9 0,29 59,7 109 

120 54 19,5 16,9 2,6 2,9 0,29 49,3 109 

NIR (α = 0,05) 1 1,0 1,0 r.n. r.n. 0,01 3,9 1 

lata 2011 49 18,7 17,0 1,7 2,9 0,32 50,0 109 

2012 54 28,2 24,5 3,7 2,9 0,28 71,1 113 

NIR (α = 0,05) 1 1,1 1,3 0,3 r.n. 0,01 4,3 1 

 

r.n. – różnica nieistotna 
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Tabela 7. Struktura plonu łubinu andyjskiego (średnie dla czynników z lat 2011 – 2012) 

Forma 

morfologiczna 

Termin 

siewu 

Liczba 

wysianych 

nasion na 1m
2 

Masa korzeni 

z 1 rośliny [g] 

Masa nadziemnej części rośliny [g] 
Struktura masy nadziemnej 

części rośliny [%] 

nasiona strączyny łodygi razem nasiona strączyny łodygi 

semiepigonalna  
 

3,16 

3,38 

6,3 6,5 13,2 26,0 24,9 24,2 50,9 

epigonalna  6,1 6,3 8,1 20,5 30,3 29,3 40,4 

NIR (α = 0,05)  r.n. r.n. 0,8 1,3 1,0 1,1 2,0 

 
I 

 
3,31 

3,23 

6,9 7,0 11,0 24,9 29,5 26,9 43,6 

II 5,5 5,8 10,3 21,6 25,7 26,6 47,7 

NIR (α = 0,05)  0,3 0,4 r.n. 1,2 1,2 r.n. 1,6 

  

60 3,87 7,7 7,6 12,3 27,6 28,6 26,7 44,7 

90 3,17 6,0 6,1 10,5 22,6 27,6 26,6 45,8 

120 2,77 4,9 5,4 9,2 19,5 26,7 26,9 46,4 

NIR (α = 0,05)  0,4 0,4 0,7 1,2 1,3 r.n. r.n. 

lata 
2011 2,45 5,4 3,9 8,5 17,8 30,9 22,0 47,1 

2012 4,09 7,0 8,8 12,8 28,6 24,3 31,5 44,2 

NIR (α = 0,05)  0,4 0,5 0,8 1,3 1,0 1,1 2,0 

 

r.n. – różnica nieistotna 
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Tabela 8. Plony nasion, słomy i resztek pozbiorowych [t∙ha
-1

] (średnie z lat 

2011 – 2012) 

Forma 

morfologiczna 

Termin 

siewu 

Liczba 

wysianych 

nasion na 

1m
2 

Nasiona Słoma Resztki 

pozbiorowe 

semiepigonalna I 60 2,43 7,15 1,91 

90 2,56 8,38 2,12 

120 2,50 8,62 2,19 

II 60 1,66 6,74 1,76 

90 1,78 7,01 2,02 

120 1,96 7,67 2,19 

epigonalną I 60 2,19 4,93 1,68 

90 1,89 5,73 1,89 

120 1,98 5,85 2,11 

II 60 1,55 5,52 1,77 

90 1,45 6,88 2,29 

120 1,46 7,10 2,37 

NIR (α = 0,05) 0,10  r.n.  r.n. 

średnie dla czynników 

semiepigonalna   2,15 7,59 2,03 

epigonalna 1,75 6,00 2,02 

NIR (α = 0,05) 0,04 0,34  r.n. 

 I  2,26 6,78 1,98 

II 1,64 6,82 2,07 

NIR (α = 0,05) 0,05  r.n.  r.n. 

  60 1,96 6,08 1,78 

90 1,92 7,00 2,08 

120 1,98 7,31 2,21 

NIR (α = 0,05)  r.n. 0,35 0,16 

lata 2011 1,96 6,30 1,23 

2012 1,94 7,29 2,82 

NIR (α = 0,05)  r.n. 0,34 0,17 

r.n. – różnica nieistotna 
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Tabela 9. Zawartość [g∙kg
-1

] białka ogółem i właściwego oraz tłuszczu surowego 

w nasionach łubinu andyjskiego (średnie z lat 2011-2012) 

Forma 

morfologiczna 

Termin 

siewu 

Liczba 

wysianych 

nasion na 

1m
2 

Białko 

ogółem 

Białko 

właściwe 

Tłuszcz 

surowy 

semiepigonalna I 60 382 277 139 

90 365 280 142 

120 377 277 142 

II 60 374 294 131 

90 368 277 132 

120 372 268 133 

epigonalna I 60 362 259 146 

90 349 267 149 

120 353 260 147 

II 60 362 273 143 

90 375 275 141 

120 363 270 141 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. r.n. 

średnie dla czynników 

semiepigonalna   373 279 136 

epigonalna 360 267 144 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. 7 

 I  364 270 144 

II 369 276 137 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. 7 

  60 370 276 140 

90 364 275 141 

120 366 269 141 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. r.n. 

lata 2011 368 264 144 

2012 366 282 137 

NIR (α = 0,05) r.n. 15 7 

 

r.n. – różnica nieistotna 
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Badane czynniki nie różnicowały zawartości włókna surowego (tab. 10). Forma 

epigonalna w porównaniu z semiepigonalną gromadziła w nasionach więcej 

o 22% alkaloidów i o 3% bezazotowych związków wyciągowych, a mniej o 4% popiołu 

surowego. Nasiona pochodzące z I. go terminu siewu , w porównaniu z II. gromadziły 

więcej alkaloidów, a mniej popiołu surowego. W największym stopniu opisywane 

cechy różnicował zmienny w latach przebieg pogody. 

 

Tabela 10. Zawartość [g∙kg
-1

] włókna surowego, alkaloidów, popiołu surowego 

i bezazotowych związków wyciągowych w nasionach łubinu andyjskiego 

(średnie z lat 2011-2012) 

Forma 

morfologiczna 

Termin 

siewu 

Liczba 

wysianych 

nasion na 

1m
2 

Włókno 

surowe 

Alkaloidy Popiół 

surowy 

Bezazotowe 

związki 

wyciągowe 

semiepigonalna I 60 102 29,0 42,4 335 

90 101 28,5 42,3 350 

120 101 27,0 42,7 338 

II 60 100 30,0 44,9 350 

90 99 26,5 43,9 357 

120 104 27,5 44,0 347 

epigonalna I 60 97 36,5 41,3 354 

90 101 39,0 40,9 360 

120 96 35,5 41,2 363 

II 60 96 30,5 42,1 357 

90 91 30,5 42,1 351 

120 101 34,0 42,5 354 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. r.n. r.n. 

średnie dla czynników 

semiepigonalna   101 28,0 43,4 346 

epigonalna 97 34,3 41,7 356 

NIR (α = 0,05) r.n. 2,5 0,4 3 

 I  100 32,5 41,8 350 

II 99 29,8 43,2 353 

NIR (α = 0,05) r.n. 2,5 0,4 r.n. 

  60 99 31,5 42,7 349 

90 98 31,1 42,3 354 

120 100 31,0 42,6 351 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. r.n. r.n. 

lata 2011 88 28,5 42,8 357 

2012 110 33,9 42,3 346 

NIR (α = 0,05) 14 2,5 0,4 3 
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Spośród 20 aminokwasów budujących białka ssaków w nasionach łubinu 

andyjskiego określono zawartość 17. Nie oznaczono zawartości asparaginy (Asn), 

glutaminy (Gln) i tryptofanu (Trp). 

Nasiona łubinu andyjskiego zawierały mniej aminokwasów siarkowych, 

w porównaniu ze śrutą rzepakową o 74%, a ze śrutą sojową o 54% (tab. 11). 

Chemiczną ocenę wartości odżywczej białek przeprowadzono za pomocą 

następujących wskaźników: CS EAA, EAAI i PER1.. Wskaźnik CS, EAA i EAAI 

określono z zastosowaniem dwóch wzorców aminokwasów: białka jaja kurzego (WE) 

i dla dorosłego człowieka (MH). 

 

Tabela 11. Skład aminokwasowy (g/16g N) nasion łubinu i śruty sojowej [badania 

własne*, Biel 2011
1)

, Sujak 2006
2)

] 

Wyszczególnienie Łubin Poekstrakcyjna 

śruta sojowa
1 

Wzorce 

andyjski
* 
żółty

2 
wąskolistny

2 
biały

2 
Non GMO GMO WE MH 

aminokwasy egzogenne 

His 2,3 2,7 3,1 3,3 3,4 3,0 2,2 - 

Ile 3,7 3,5 3,8 4,3 3,8 3,2 5,4 4,0 

Leu 5,9 6,8 6,6 7,8 7,1 6,6 8,6 7,0 

Lys 5,7 4,5 4,7 4,9 5,5 5,3 7,0 5,5 

Met+Cys 1,1 2,8 2,1 2,5 2,7 2,8 5,7 3,5 

Phe+Tyr 6,9 4,9 5,3 5,6 6,5 5,9 9,3 6,0 

Val 3,3 3,2 3,8 4,1 4,2 3,9 6,6 5,0 

Thr 3,4 2,9 3,1 3,5 3,7 3,5 4,7 4,0 

Trp - 0,6 0,7 0,6 1,2 1,2 1,7 1,0 

aminokwasy endogenne 

Ala 3,4 2,9 3,1 3,2 4,2 3,7 - - 

Arg 9,0 10,0 10,8 11,4 8,1 7,5 - - 

Asp 8,8 9,7 10,0 10,5 11,7 10,9 - - 

Glu 21,7 22,0 23,1 23,5 18,5 18,1 - - 

Gly 3,5 3,7 4,1 4,3 4,1 3,8 - - 

Pro 3,8 3,2 3,5 3,5 3,9 3,3 - - 

Ser 4,6 4,3 4,0 4,5 4,6 4,3 - - 

 

W porównaniu z wzorcem białka jaja kurzego (WE) aminokwasem 

ograniczającym w największym stopniu wartość odżywczą białka łubinu andyjskiego 

były aminokwasy siarkowe, a następnie kolejno w mniejszym walina, leucyna, 

izoleucyna, treonina, fenyloalanina + tyrozyna i lizyna (tab. 12). Natomiast porównanie 
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z wzorcem aminokwasów dla dorosłego człowieka (MH) wykazało, że wartość 

odżywczą w największym stopniu ogranicza suma metioniny i cysteiny, a w mniejszym 

walina, leucyna, treonina i izoleucyna. Przy zastosowaniu obydwu wzorców 

aminokwasów WE i MH aminokwasami limitującymi wartość odżywczą białka łubinu 

wąskolistnego i białego oraz śruty sojowej były aminokwasy siarkowe, a łubinu żółtego 

tryptofan [Biel 2011; Kotlarz i in. 2009]. 

Zintegrowany wskaźnik aminokwasowy EAA uważany jest za wskaźnik 

maksymalnej potencjalnej wartości odżywczej białka. Łubin andyjski, dla obydwu 

zastosowanych wzorców miał najniższy, w porównaniu z rodzimymi gatunkami 

łubinów, wskaźnik EAA, który osiągnął najwyższe wartości dla śruty sojowej. 

 

Tabela 12. Chemiczne wskaźniki jakości białka łubinu i śruty sojowej [badania 

własne*, Biel 2011
1)

, Sujak 2006
2)

] 

Wskaźnik Łubin Poekstrakcyjna 

śruta sojowa
1 

andyjski
* 

żółty
2 

wąskolistny
2 

biały
2 

Non GMO GMO 

AA 87,3 87,3 91,9 97,7 91,7 85,9 

CSWE 19,7 

Met+Cys 

35,2 

Trp 

36,9 

Met+Cys 

36,0 

Trp 

47,1 

Met+Cys 

48,7 

Met+Cys 

EAAWE 23,4 31,8 33,2 36,8 37,8 35,4 

EAAIWE 57,5 59,1 61,3 65,8 71,5 68,1 

CSMH 32,0 

Met+Cys 

59,9 

Trp 

60,2 

Met+Cys 

61,0 

Trp 

76,7 

Met+Cys 

79,1 

Met+Cys 

EAAMH 29,6 29,1 30,2 33,5 34,4 32,3 

EAAIMH 77,8 77,0 80,0 85,0 92,6 88,8 

PER 2,4 2,5 2,4 2,9 2,6 2,3 

AA - wszystkie aminokwasy; CS - wskaźnik aminokwasu ograniczającego, EAA – 

zintegrowany wskaźnik aminokwasów egzogennych, EAAI - wskaźnik 

aminokwasów egzogennych, PER - przewidywana wydajność wzrostowa białka, WE 

– wzorzec jaja kurzego; MH – wzorzec dorosłego człowieka 

 

Niska zawartość aminokwasów egzogennych w białku nasion łubinu 

andyjskiego znalazła odzwierciedlenie we wskaźniku EAAIWH i EAAIMH, który 

w porównaniu z innymi gatunkami łubinów oraz śrutą, był najniższy. 

Przewidywana wartość wzrostowa białka wyliczona na podstawie równań 

regresji określa teoretyczny przyrost masy ciała na 1 g spożytego białka. Wyliczony 

wskaźnik PER potwierdza niską wartość odżywczą białka nasion łubinu andyjskiego 

w porównaniu ze śrutą sojową oraz rodzimymi gatunkami łubinu.  
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Współdziałanie badanych czynników nie miało wpływu na kształtowanie profilu 

kwasów tłuszczowych w oleju łubinu andyjskiego. W największym stopniu udział 

poszczególnych kwasów tłuszczowych kształtował zróżnicowany w latach przebieg 

pogody, a następnie w mniejszym stopniu czynnik genetyczny, który miał wpływ na 

zawartość kwasu linolowego i linolenowego, a ilość wysiewu decydowała o udziale 

kwasu palmitynowego i linolowego (tab. 13). Suma nasyconych kwasów tłuszczowych 

wynosiła 17 – 18%, a stosunek kwasów nienasyconych do nasyconych wynosił około 

4,6. Stosunek kwasu oleinowego do linolenowego był bardzo szeroki i przeciętnie 

wynosił 10,5 oraz istotnie zależał od czynnika genetycznego i ilości wysiewu. 

W nasionach łubinu oznaczono 11 alkaloidów, a współdziałanie badanych 

czynników nie miało wpływu na ich strukturę. W nasionach dominowała sparteina, 

lupanina i 13-α-hydroxy-lupanina, a ich udział w strukturze wszystkich alkaloidów 

wynosił około 95% i zależał od czynnika genetycznego (rys. 1 i 2). Forma epigonalna, 

w porównaniu z semiepigonalną, zawierała więcej sparteiny i 13-α-hydroxy-lupaniny, a 

mniej lupaniny. 

 

Rysunek 1. Struktura w nasionach najważniejszych alkaloidów formy semiepigonalnej 

łubinu andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2012) 
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Tabela 13. Profil kwasów tłuszczowych w oleju łubinu andyjskiego (średnie dla czynników z lat 2011 – 2012) 

Forma 

morfologiczna 

Termin 

siewu 

Liczba 

wysianych 

nasion na 

1m
2 

Zawartość kwasów tłuszczowych [%] Sumaryczna zawartość 

kwasów tłuszczowych [%] 

Stosunek 

SFA 

 

UFA UFA/ 

SFA 

C18:2/ 

C18:3 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 Ogółem PUFA 

semiepigonalna   11,7 6,4 47,4 31,3 3,3 18,0 82,0 34,6 4,6 9,4 

epigonalna 11,7 5,8 45,8 33,8 3,0 17,5 82,5 36,7 4,7 11,4 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. r.n. 0,47 0,28 r.n. r.n. r.n. r.n. 1,40 

 I  11,6 5,8 47,3 32,1 3,2 17,4 82,6 35,3 4,7 10,1 

 II 11,8 6,3 46,0 32,9 3,1 18,1 82,0 36,0 4,6 10,8 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. 

  60 11,5 6,1 47,3 32,0 3,2 17,6 82,5 35,2 4,7 10,3 

 90 11,9 6,2 46,6 32,4 3,1 18,0 82,0 35,4 4,6 10,8 

 120 11,7 5,9 45,9 33,2 3,3 17,7 82,4 36,4 4,7 10,2 

NIR (α = 0,05) 0,27 r.n. r.n. 0,58 r.n. r.n. r.n. r.n. r.n r.n. 

lata 2011 11,0 7,2 46,1 31,1 3,4 18,1 81,9 34,5 4,5 9,2 

2012 12,3 4,9 47,0 33,9 2,9 17,3 82,7 36.8 4,8 11,7 

NIR (α = 0,05) 0,2 1,3 r.n. 0,5 0,3 r.n. r.n. 0,6 r.n. 1,4 

r.n. – różnica nieistotna 

Kwasy tłuszczowe: 

nasycone: C16:0 – palmitynowy, C18:0  – stearynowy; jednonienasycone: C18:1 – oleinowy; wielonienasycone: C18:2 – linolowy, C18:3 – linolenowy. 

sumy kwasów: SFA– nasycone kwasy tłuszczowe, UFA – nienasycone kwasy tłuszczowe, PUFA – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 
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Rysunek 2. Struktura w nasionach najważniejszych alkaloidów formy epigonalnej łubinu 

andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2012) 

 

Łubiny gromadzą węglowodany w postaci hemicelulozy, oligosacharydów, 

monosacharydów i sacharozy, galaktozydów cyklitoli i cyklitoli. 

Zawartość cukrów z rodziny rafinozy (RFO) wynosiła około 10%, a nasiona 

gromadziły w dużym stopniu stachiozę i rafinozę, a w mniejszym werbaskozę. Czynnik 

genetyczny i termin siewu miały wpływ na zawartość rafinozy i stachiozy, a strukturę cukrów 

RFO przedstawiają rys. 3-6. W porównaniu z formą epigonalną forma semiepigonalna 

zawierała średnio więcej o 15% rafinozy i o 12% stachiozy. 

Nasiona łubinu zawierały śladowe ilości fruktozy, glukozy i galaktozy i około 2% 

sacharozy, której zawartość kształtował czynnik genetyczny. Forma semiepigonalna, w 

porównaniu z epigonalną, zawierała średnio ponad 22% więcej sacharozy. 

Zawartość galaktozydów cyklitoli nie przekraczała 1%. Nasiona gromadziły najwięcej 

galaktinoli, a następnie kolejno mniej digalakto-myo-inosinolu 

i trigalakto-myo-inosinolu. Czynnik genetyczny wpływał na zawartość galaktinolu 

i digalakto-myo-inosinolu, a forma semiepigonalna gromadziła więcej tych składników niż 

epigonalna. 

Z pośród badanych cyklitoli nasiona gromadziły najwięcej myo-inosinolu, którego 

zawartość była u formy semiepigonalnej o blisko 30% wyższa niż 

u epigonalnej.  
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Rysunek 3. Struktura w nasionach najważniejszych oligosacharydów z rodziny rafinozy 

formy semiepigonalnej łubinu andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2012) 

 

 

Rysunek 4. Struktura w nasionach najważniejszych oligosacharydów z rodziny rafinozy 

formy epigonalnej łubinu andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2012) 
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Rysunek 5. Struktura w nasionach najważniejszych oligosacharydów z rodziny rafinozy w I 

terminie siewu łubinu andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2012) 

 

 

 

Rysunek 6. Struktura w nasionach najważniejszych oligosacharydów z rodziny rafinozy w II 

terminie siewu łubinu andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2012) 

  

37,1% 

51,5% 

11,4% 

Rafinoza 

Stachioza 

Verbaskoza 

41,6% 

46,8% 

11,6% 

Rafinoza 

Stachioza 

Verbaskoza 



 
42 

Wydajność składników organicznych i mineralnych to funkcja plonu 

i zawartości składnika w materiale roślinnym. Wydajność białka ogółem, właściwego, 

tłuszczu surowego z nasion była proporcjonalna do plonów i kształtowała się pod wpływem 

współdziałania badanych czynników (tab. 14). Forma semiepigonalna, 

w porównaniu z epigonalną, i najwcześniejszy termin siewu w stosunku do opóźnionego 

miały wyższą wydajność białka właściwego odpowiednio o 28 i 35%, 

a tłuszczu surowego o 16 i 43%. Ponadto wydajność białka ogółem i właściwego kształtowały 

współdziałania formy łubinu z terminem się oraz fony morfologicznej 

z ilością wysiewu. 

 

Tabela 14. Wydajność (kg∙ha
-1

) białka ogółem i właściwego oraz tłuszczu surowego (średnie 

z lat 2011 – 2012) 

Forma 

morfologiczna 

Termin 

siewu 

Liczba 

wysianych 

nasion na 1m
2 

Białko 

ogółem 

Białko 

właściwe 

Tłuszcz 

surowy 

semiepigonalna I  806 587 294 

 813 624 316 

 818 600 307 

II  541 423 189 

 571 429 205 

 635 457 227 

epigonalna I  692 499 275 

 572 438 244 

 608 450 253 

II  488 369 193 

 471 346 178 

 460 341 181 

NIR (α = 0,05) 31 23 12 

średnie dla czynników 

semiepigonalna   697 520 257 

epigonalna 548 407 221 

NIR (α = 0,05) 13 10 5 

 I  718 533 282 

II 527 394 196 

NIR (α = 0,05) 15 11 6 

  60 632 469 238 

90 607 459 236 

120 630 462 242 

 15 r.n. r.n. 

lata 2011  629 453 246 

2012  617 475 232 

NIR (α = 0,05) r,n, 10 5 

r.n. – różnica nieistotna  
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Nagromadzenie makroskładników w nasionach, słomie i resztkach pozbiorowych oraz 

łącznie kształtowało współdziałanie badanych czynników (tab. 15). Ponadto akumulacja 

wszystkich badanych pierwiastków zależała od czynnika genetycznego. Nasiona gromadziły 

przede wszystkim N, słoma oraz resztki pozbiorowe N i K. Strukturę gromadzenia 

makroskładników przez formę semiepigonalną i epigonalną łubinu andyjskiego przedstawiają 

rysunki 7-8. 

 

Rysunek 7. Struktura gromadzenia makroskładników przez formę semiepigonalną łubinu 

andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2012) 

 

Rysunek 8. Struktura gromadzenia makroskładników przez formę epigonalną łubinu 

andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2012)  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

N 
P 

K 
Ca 

Mg 

nasiona słoma resztki pozbiorowee 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

N 
P 

K 
Ca 

Mg 

nasiona słoma resztki pozbiorowee 



 
44 

Tabela 15. Nagromadzenie [kg∙ha
-1

] makroskładników w słomie i resztkach pozbiorowych 

łubinu andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2012) 

Forma 

morfologiczna 

Termin 

siewu 

Liczba 

wysianych 

nasion na 1m
2 

N P K Ca Mg 

semiepigonalna I 60 126 11,6 98,9 48,1 29,4 

90 140 13,3 116,0 53,9 36,1 

120 139 13,6 119,6 53,2 37,5 

II 60 127 11,6 107,4 46,7 26,8 

90 113 9,9 108,6 46,1 27,3 

120 133 12,0 125,5 52,8 30,8 

epigonalna I 60 85 8,6 75,2 33,4 20,9 

90 98 10,4 93,0 41,2 26,0 

120 106 10,7 91,9 38,3 25,3 

II 60 104 9,8 86,6 32,9 23,7 

90 125 13,4 118,5 43,0 27,8 

120 142 13,5 113,7 48,2 30,1 

NIR (α = 0,05) 10 1,1 8,7 r.n. 2,5 

średnie dla czynników 

semiepigonalna   130 12,0 112,7 50,1 31,3 

epigonalna 110 11,1 96,5 39,5 25,6 

NIR (α = 0,05) 4 0,3 3,5 1,8 0,8 

 I  116 11,4 99,1 44,7 29,2 

II 124 11,7 110,1 45,0 27,7 

NIR (α = 0,05) 5 r.n. 4,3 r.n. 1,1 

  60 111 10,4 92,0 40,3 25,2 

90 119 11,7 109,0 46,0 29,3 

120 130 12,5 112,7 48,1 30,9 

NIR (α = 0,05) 5 0,5 4,4 2,1 1,2 

lata 2011 96 11,3 78,1 39,5 22,5 

2012 144 11,8 131,0 50,1 34,4 

NIR (α = 0,05) 4 0,3 3,5 1,8 0,8 

r.n. – różnica nieistotna 

 

Wyniki badań z lat 2011 – 2013 dla formy semiepigonalnej 

Wyniki badań za lata 2011 – 2013 omówiono na poziomie współdziałania dwóch 

badanych czynników (I. Termin siewu, II. Liczba wysianych nasion na 1 m
2
) 

i ich średnich. W trzecim roku nie badano epigonalnej formy łubinu andyjskiego 

z powodu braku nasion tej formy, a w nasionach formy semiepigonalnej nie określono profilu 

aminokwasów i cukrów z rodziny RFO. 
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Tabela 16. Plon nasion, słomy i resztek pozbiorowych [t∙ha
-1

] semiepigonalnej formy łubinu 

andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2013) 

Termin 

siewu 

Liczba wysianych 

nasion na 1m
2 

Nasiona Słoma Resztki 

pozbiorowe 

I 60 1,74 5,02 1,32 

90 1,82 5,85 1,44 

120 1,80 6,12 1,51 

II 60 1,19 4,72 1,20 

90 1,29 5,03 1,40 

120 1,40 5,40 1,50 

NIR (α = 0,05) 0,08 r.n. r.n. 

średnie dla czynników 

I  1,79 5,66 1,42 

II 1,29 5,05 1,37 

NIR (α = 0,05) 0,06 0,43 r.n. 

 60 1,46 4,87 1,26 

90 1,55 5,44 1,42 

120 1,60 5,76 1,50 

NIR (α = 0,05) 0,04 0,39 0,17 

lata 2011 2,22 7,44 1,23 

2012 2,07 7,75 2,83 

2013 0,32 0,88 0,12 

NIR (α = 0,05) 0,07 0,53 0,13 

r.n – różnica nieistotna 

W pierwszym terminie siewu nie wykazano wpływu liczby wysianych nasion na 1 m
2
 

na wysokość plonu nasion, natomiast w drugim terminie siewu najwyższy plon nasion 

uzyskano przy wysiewie na 1 m
2
 120 nasion. Opóźnienie terminu siewu 

w stosunku do kontroli obniżyło plon nasion o 28%, a wzrost ilości wysiewu zwiększał plony 

nasion, słomy i resztek pozbiorowych (tab. 16). 

Badane czynniki nie miały wpływu na zawartość w nasionach białka ogółem 

i właściwego (tab. 17). Najwyższą zawartość białka ogółem i najniższą zawartość tłuszczu 

surowego stwierdzono w ostatnim roku badań, kiedy masa 1000 nasion była najmniejsza. 

Termin siewu kształtował zawartość tłuszczu surowego w nasionach. 

W porównaniu z pierwszym terminem siewu, opóźnienie o 14 dni skutkowało zmniejszeniem 

zawartości tłuszczu surowego w nasionach o ponad 5%. 
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Tabela 17. Zawartość białka ogółem i właściwego oraz tłuszczu surowego w nasionach 

łubinu andyjskiego [g∙kg
-1

] (średnie z lat 2011 – 2013) 

Termin siewu Liczba 

wysianych 

nasion na 

1m
2 

Białko 

ogółem 

 

Białko 

właściwe 

 

Tłuszcz 

surowy 

I 60 398 276 131 

90 386 276 133 

120 398 277 132 

II 60 396 286 124 

90 392 275 124 

120 380 263 126 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. 1,13 

średnie dla czynników 

I  394 276 132 

II 389 275 125 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. 0,7 

 60 397 281 128 

90 389 276 129 

120 389 270 129 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. 0,8 

lata 2011 377 274 139 

2012 369 284 134 

2013 429 270 112 

NIR (α = 0,05) 21 r.n. 0,8 

r.n. – różnica nieistotna 

 

Badane czynniki i ich współdziałanie nie miały wpływu na zawartość włókna 

i popiołu surowego bezazotowych związków wyciągowych i alkaloidów (tab. 18). 

Zróżnicowany w latach przebieg pogody kształtował zawartość w nasionach włókna 

i popiołu surowego oraz bezazotowych związków wyciągowych, a zawartość tych 

składników korespondowała z masą 1000 nasion. W 2013 roku gdy ich masa była 

najmniejsza zawartość włókna i popiołu była najwyższa, a bezazotowych związków 

wyciągowych najniższa. 

Ponieważ badane czynniki nie miały wpływu na zróżnicowanie zawartości 

makroskładników w nasionach, słomie i resztach pozbiorowych dlatego ich nagromadzenie 

było proporcjonalne do uzyskanych plonów (tab. 19). W łącznym nagromadzeniu N i P 

największy udział miały nasiona, a w K, Ca i Mg słoma (rys. 9). 

  



 
47 

Tabela 18. Zawartość [g∙kg
-1

] włókna surowego, alkaloidów, popiołu surowego 

i bezazotowych związków wyciągowych w nasionach semiepigonalnej formy 

łubinu andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2013) 

Termin 

siewu 

Liczba wysianych 

nasion na 1m
2 

Włókno 

surowe 

Alkaloidy Popiół 

surowy 

Bezazotowe 

związki 

wyciągowe 

I 60 114 30,3 43,0 314 

90 113 29,7 42,7 326 

120 112 28,7 42,7 316 

II 60 115 29,3 45,0 320 

90 114 27,0 44,3 326 

120 115 27,7 44,0 335 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. r.n. r.n. 

średnie dla czynników 

I  113 29,6 42,8 319 

II 115 28,0 44,4 327 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. 0,6 r.n. 

 60 114 29,8 44,0 317 

90 113 28,3 43,5 325 

120 113 28,2 43,4 325 

NIR (α = 0,05) r.n. r.n. r.n. r.n. 

lata 2011 91 27,5 43,9 349 

2012 112 28,7 42,9 343 

2013 139 30,2 44,1 276 

NIR (α = 0,05) 4 r.n. 0,8 23 

r.n. – różnica nieistotna 

 

 

Rysunek 9. Struktura gromadzenia makroskładników przez formę semiepigonalną łubinu 

andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2013)  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

N 
P 

K 
Ca 

Mg 

nasiona słoma resztki pozbiorowee 



 
48 

Tabela 19. Nagromadzenie [kg∙ha
-1

] makroskładników w słomie semiepigonalnej formy 

łubinu andyjskiego (średnie z lat 2011 – 2013) 

Termin 

siewu 

Liczba wysianych 

nasion na 1m
2 

N P K Ca Mg 

I 60 71,7 6,40 57,3 31,6 16,4 

90 80,2 7,30 67,0 35,4 19,8 

120 80,3 7,55 70,6 36,5 21,1 

II 60 73,4 6,39 63,0 30,6 14,7 

90 64,4 5,48 64,8 30,8 14,5 

120 74,8 6,64 73,2 34,1 16,7 

NIR (α = 0,05) 8,5 0,77 r.n. r.n. 1,9 

średnie dla czynników 

I  77,4 7,08 65,0 34,5 19,1 

II 70,8 6,17 67,0 31,8 15,3 

NIR (α = 0,05) 5,9 0,51 r.n. r.n. 1,2 

 60 72,5 6,40 60,1 31,1 15,5 

90 72,3 6,39 65,9 33,1 17,2 

120 77,5 7,09 71,9 35,3 18,9 

NIR (α = 0,05) r.n. 0,50 4,7 2,4 1,3 

lata 2011 97,5 10,56 76,0 45,1 22,9 

2012 113,8 8,48 104,0 46,5 26,8 

2013 11,0 0,84 17,9 7,8 1,9 

NIR (α = 0,05) 7,2 0,62 7,1 3,4 1,5 

r.n. – różnica nieistotna 

 

WNIOSKI 

Przeprowadzone w latach 2011 – 2013 badania nad wprowadzeniem do uprawy 

i określeniem wymagań agrotechnicznych nowego, w warunkach Europy, gatunku rośliny 

uprawnej jakim jest łubin andyjski pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków 

mających odniesienie do okolic Wrocławia, który jest najcieplejszym regionem Dolnego 

Śląska. 

1. Długość okresu wegetacji semiepigonalnej – częściowo rozgałęziającej się 

formy łubinu andyjskiego wynosiła średnio 136 dni i w porównaniu z formą epigonalą była 

od 1 do 4 dni dłuższa.  

2. Forma semiepigonalna, w porównaniu z epigonalną, była niższa, wykształcała 

więcej nasion z rośliny, jednak o mniejszej masie 1000 sztuk i większej masie nadziemnej 

jednej rośliny. 

3. Bez względu na formę morfologiczną łubinu opóźnienie siewu o 14 dni  

w stosunku do najwcześniejszego skutkowało: 

 skróceniem okresu wegetacji od 9 do 12 dni, 
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 wzrostem wysokości roślin o 8% i zmniejszeniem liczby strąków na roślinie 

o 16%, liczby nasion z rośliny o 23%,  masy nasion o 21%, całej rośliny o 13% 

i obniżką plonu nasion o 27%. 

4. Wzrost ilości wysiewu z 60 do 120 nasion na 1 m
2
 spowodował zmniejszenie 

wysokości roślin o 6%, liczby strąków na roślinie o 30% i nasion z rośliny o 32%, masy 1000 

nasion o 5% i nasion z rośliny o 36% oraz całej rośliny o 28%. Średnio wzrost ilości wysiewu 

nie miał wpływu na plon nasion i zwiększył o 20% plon słomy.  

5. Optymalna liczba wysianych na 1 m
2
 nasion wynosi dla: 

 formy semiepigonalnej w I terminie siewu 90, a w drugim 120, 

 formy epigonalnej, bez względu na termin siewu 60. 

6. Zróżnicowany w latach przebieg pogody kształtował w największym stopniu 

skład chemiczny nasion i zawartość makroskładników w słomie i resztkach pozbiorowych, 

a z badanych czynników istotną rolę odegrał genotyp rośliny i termin siewu. 

7. Forma semiepigonalna, w porównaniu z epigonalną, zwierała w nasionach 

mniej o 18% alkaloidów oraz o 3% bezazotowych związków wyciągowych i o 4% więcej 

popiołu. Opóźnienie terminu siewu o 14 dni powodowało obniżkę zawartości alkaloidów 

o 8% i wzrost popiołu o 3%. W nasionach dominowała sparteina, lupanina i 13-α-hydroxy-

lupanina, a ich udział w strukturze wszystkich alkaloidów wynosił około 95% i zależał od 

czynnika genetycznego. 

8. Zawartość makroskładników zależała od części rośliny i w kolejności 

malejącej układała się następująco: 

 nasiona N > K >P > Mg > Ca, 

 słoma N > K > Ca > Mg > P, 

 resztki pozbiorowe N > K > Mg > Ca > P. 

9. Nasiona formy epigonalnej, w porównaniu z semiepigonalną zawierały mniej 

o 5% metioniny i 6% waliny, a przesunięcie terminu siewu z I na II skutkowało 

zmniejszeniem zawartości wymienionych wyżej aminokwasów odpowiednio o 8 i 3%. Mała 

zawartość aminokwasów egzogennych w białku nasion łubinu andyjskiego, a zwłaszcza sumy 

metioniny i cystyny znalazła odzwierciedlenie w niskim wskaźniku aminokwasów 

egzogennych EAAI i aminokwasów ograniczających CS. 

10. Zawartość tłuszczu surowego kształtowała się pod wpływem badanych 

czynników. Forma epigonalna, w porównaniu z semiepigonalną, zawierała więcej tego 

składnika o 6%, a opóźnienie terminu siewu o 14 dni powodowało obniżkę o 5%. W oleju 
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dominowały nienasycone kwasy tłuszczowe, a ich stosunek do nasyconych wynosił 4:1 – 5:1. 

11. Zawartość cukrów z rodziny rafinozy (RFO) wynosiła około 10%, 

a nasiona gromadziły w dużym stopniu stachiozę i rafinozę, a w mniejszym verbaskozę. 

Czynnik genetyczny i termin siewu miały wpływ na zawartość rafinozy 

i stachiozy. W porównaniu z formą epigonalną, forma semiepigonalna zawierała średnio 

więcej o 15% rafinozy i o 12% stachiozy. 

12. Wydajność białka ogółem, właściwego, tłuszczu surowego z nasion była 

proporcjonalna do plonów i kształtowała się pod wpływem współdziałania badanych 

czynników. Forma semiepigonalna, w porównaniu z epigonalną, i najwcześniejszy termin 

siewu w stosunku do opóźnionego miały wyższą wydajność białka właściwego odpowiednio 

o 28 i 35%, a tłuszczu surowego o 16 i 43%. 

13. Nagromadzenie makroskładników w nasionach, słomie i resztkach 

pozbiorowych oraz łącznie zależało od czynnika genetycznego. Nasiona gromadziły przede 

wszystkim N, słoma oraz resztki pozbiorowe N i K. Słoma i resztki pozbiorowe gromadziły 

średnio w kg
.
ha

-1
: 120 N, 105 K, 45 Ca, 28 Mg i 11, 5 P. 

14. Zasiedleniu nasion przez grzyby z rodzaju Colletotrichum spp sprzyjał 

opóźniony termin siewu a forma epigonalna była porażona w większym stopniu niż 

semiepigonalna. 

15. Najliczniej występującymi owadami na roślinach obu form łubinu andyjskiego, 

niezależnie od terminu siewu, były oprzędziki, przylżeńce oraz słodyszki. Forma 

semiepigonalna była silniej uszkadzana przez oprzędziki niż epigonalna, 

co prawdopodobnie wiąże się z mniejszą zawartością alkaloidów w roślinie. 
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Ocena plonowania mieszanek łubinu żółtego ze zbożami jarymi 

uprawianymi na nasiona 

 

 

Celem przeprowadzonych badań było określenie produkcyjności mieszanek łubinu 

żółtego ze zbożami jarymi  w zależności od udziału komponentów w masie wysiewanych 

nasion.  

MATERIAŁ I METODY 

Doświadczenie polowe z mieszankami łubiny żółtego ze zbożami jarymi 

przeprowadzono w latach 2011-2013 w RZD Grabów w układzie podbloków losowanych z 

obiektem kontrolnym w 4 powtórzeniach. W schemacie doświadczenia czynnikiem I rzędu 

były  gatunki zbóż jarych: jęczmień, pszenica i pszenżyto, a czynnikiem II ego rzędu  udział 

łubinu żółtego w mieszance: 40, 60 i 80%.  Obsada komponentów w czystym siew dla 

którego wyliczono obsadę roślin w mieszankach wynosiła: łubin (Mister) - 100 szt./m
2
,  

jęczmień (Skarb) – 300 szt./m
2
,  pszenica (Werbena) i pszenżyto (Nagano)- 500 szt./m

2
. 

Wielkość poletka przy założeniu  wynosiła 30,0 m
2
, a do zbioru 27, m

2
. 

Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu pszennego dobrego, kl. III a. 

Zawartość przyswajalnego fosforu wynosiła (mg
.
kg

-1
): od 13,3 do 16,0, potasu od 8,1 do 8,4, 

magnezu 3,9 do 4,1, a pH zbliżone do obojętnego (6,4-6,6). Stosowano następujące dawki 

nawożenia mineralnego (kg∙ha
-1

): P – 19,6,  K – 45,6, N – 40. Siew wykonano w okresie 11-

23 kwietnia. Przed siewem nasiona zaprawiano zaprawą Funaben T. W celu odchwaszczenia 

mieszanek stosowano Basagran 1,25 l/ha lub Stomp 330 EC w dawce 3,5 l/ha. Zbiór 

mieszanek wykonywano w okresie od 8  do 23 sierpnia. 

Przed zbiorem na 10 losowo wybranych roślinach łubinu z każdego poletka określono 

wysokość osadzenia pierwszego strąka i długość części owocującej pędu. Ocenie poddano 

również liczbę strąków i nasion na roślinie oraz nasion w strąku. Ponadto określono masę 

nasion na roślinie. Natomiast u zbóż określono liczbę i masę ziaren na roślinie, liczbę ziaren 

w kłosie i źdźbeł produkcyjnych oraz wysokość źdźbła. Po zbiorze określono plon nasion 

mieszanki łubinu ze zbożami oraz masę tysiąca nasion komponentów. Udział nasion obu 

gatunków w mieszance oznaczono po rozdzieleniu plonu z całego poletka. Oznaczono także 

zawartość białka i włóka w ziarniakach zbóż i nasionach łubinu żółtego. 
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Istotności wpływu badanych czynników doświadczenia na obserwowane cechy 

oceniano za pomocą analizy wariancji, wyznaczając półprzedziały ufności testem Tukeya na 

poziomie istotności  α = 0,05. 

WYNIKI  

Na poziom plonowania zbóż i łubinu żółtego w czystym siewie znaczący wpływ miał 

przebieg warunków atmosferycznych, a  plon mieszanek łubinu ze zbożami był także 

uzależniony od doboru i udziału komponentów. Znacząco wyższe plony uwzględnionych w 

doświadczeniu gatunków, a zwłaszcza łubinu  żółtego uzyskano w 2013 roku.  Suma opadów 

w okresie od kwietnia do sierpnia wynosiła około  400 mm (większa od średniej dla 

wielolecia),zanotowano korzystny rozkład opadów w czerwcu, małą ilości opadów w lipcu i 

sierpniu oraz największą względną wilgotnością powietrza w okresie kwitnienia roślin. W 

okresie wegetacji w tym roku zanotowano także nieco wyższą temperaturę powietrza w 

porównaniu ze średnią z wielolecia. W roku 2012 mała ilość opadów w trzeciej dekadzie 

czerwca i pierwszej lipca spowodowała silne ograniczenie wzrostu i rozwoju łubinu żółtego, 

efektem czego był bardzo niski plon. Znacznie niższe plony o około 25% w porównaniu do  

 

 

Rys. 1. Przebieg warunków atmosferycznych podczas wegetacji mieszanek  
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roku 2013 uzyskano w roku 2011. W tym roku w lipcu i na początku sierpnia zanotowano 

dużą ilość opadów, która powodowała silne wyleganie roślin, utrudniała wykonanie zbioru, 

przedłużenie dojrzewania roślin oraz większe osypywanie nasion. 

Średnie plony zbóż uprawianych w czystym siewie były bardzo zbliżone i 

zdecydowanie większe niż łubinu uprawianego w czystym siewie. W ocenianym okresie 

większe plony uzyskano z mieszanek których komponentem była pszenica i były one 

odpowiednio większe o około 10 i 7%  w porównaniu z plonami z udziałem jęczmienia i 

pszenżyta. Poziom plonowania mieszanek zbóż jarych z łubinem żółtym był mniejszy niż 

zbóż uprawianych w czystym siewie, a zwłaszcza z 80% udziałem tego gatunku.  

 

Tabela 1. Plon nasion łubinu żółtego, zbóż jarych uprawianych w czystym siewie 

 

Gatunek zboża 2011 

 
2012 

 
2013 średnia 

jęczmień 

pszenica 

pszenżyto 

łubin żółty 

3,18 

3,29 

3,36 

1,56 

3,59 

3,40 

3,72 

0,90 

4,18 

4,44 

4,13 

2,20 

3,61 

3,71 

3,73 

1,55 

NIR  α = 0,05 0,181 0,194 0,201  

 

Tabela 2. Plon nasion  mieszanek łubinu żółtego, zbóż jarych w zależności od udziału 

komponentów 

 

lata udział łubinu (%) jęczmień pszenica pszenżyto 
2011 

 
40 

60 

80 

2,95 

2,94 

2,24 

3,58 

3,33 

3,17 

3,14 

2,93 

2,64 

średnia 2,71 3,36 2,90 

NIR  α = 0,05 0,123 

2012 

 
40 

60 

80 

3,33 

3,12 

2,65 

3,92 

3,42 

3,00 

3,30 

3,13 

2,94 

średnia 3,03 3,45 3,12 

NIR  α = 0,05 0,164 

2013 40 

60 

80 

4,03 

3,78 

3,37 

3,99 

3,67 

3,32 

4,06 

3,64 

3,41 

średnia 3,73 3,66 3,70 

NIR  α = 0,05 0,145 

 średnia dla mieszanek 3,15 3,49 3,24 
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Plon nasion łubinu i jego udział w mieszankach ze zbożami był różnicowany 

przebiegiem warunków atmosferycznych w okresie wegetacji, gatunkiem zboża wchodzącego 

w skład mieszanki, a przede wszystkim jego udziałem w masie wysiewanych nasion. W 

pierwszym roku prowadzenia doświadczeń plon nasion tego gatunku i ich udział w 

mieszankach ze wszystkimi zbożami był znacząco mniejszy niż w czystym siewie, natomiast 

w drugim zanotowano tylko niewielki udział i plon (brak opadów w II i III dekadzie czerwca i 

I lipca). Natomiast w trzecim roku uzyskano największy plon, a w mieszankach z pszenicą 

był większy niż w czystym siewie. Ponadto był większy o około 55% od plonu uzyskanego w 

mieszankach z jęczmieniem i 47% niż z pszenżytem. Zwiększenie udziału łubinu w masie 

wysiewanych nasion powodowało zwiększenie jego udziału, a tym samym poziomu 

plonowania.  

Najmniej strąków i nasion oraz najmniejszą masę rośliny łubinu uprawiane zarówno w 

siewie czystym jak i w mieszankach zawiązywały w roku 2012, natomiast najwięcej w roku o 

korzystnym przebiegu warunków atmosferycznych (2013). W ocenianym okresie gatunek 

zboża miał stosunkowo mały wpływ na  te cechy liczbę, zanotowano bowiem tylko nieco 

mniejszą masę na roślinach uprawianych w mieszance z pszenicą, natomiast nieco więcej 

strąków na roślinie zawiązywał łubin w mieszankach z jęczmieniem. W pierwszych dwóch 

latach prowadzenia doświadczeń łubin w mieszankach zawiązywał mniej strąków i nasion 

oraz wytwarzał mniejsza masę na roślinie niż w czystym siewie, natomiast w roku ostatnim 

znacznie więcej nie zależnie od gatunku zboża z jakim był uprawiany. W roku 2011 i 2013 

zwiększenie udziału łubinu w mieszance korzystnie wpływało na liczbę strąków, nasion i 

masę nasion na roślinie, natomiast w trzecim roku zanotowano ograniczenie ilości strąków.  

W roku 2012 rośliny łubinu wytwarzały znacznie mniej nasion w strąku niż w 

pozostałych latach nie zależnie od sposobu siewu. W siewie czystym w pierwszym i drugim 

roku w strąkach zawiązywało się więcej nasion niż w mieszankach, natomiast w trzecim roku 

różnice te były stosunkowo niewielkie, a nawet wystąpiła pewna tendencja zwiększania 

liczby nasion w strąku w łubinie uprawianym w mieszankach. Istotnie więcej nasion 

wytwarzały rośliny uprawiane w mieszance z pszenżytem, a najmniej z pszenicą.  

Łubin uprawiany w siewie czystym i w mieszankach w roku 2013 charakteryzowała 

największa masa tysiąca nasion, niezależnie od gatunku zboża jaki był komponentem 

mieszanki. Ponadto łubin w mieszance z pszenżytem odznaczał się większymi nasionami niż 

z pozostałymi gatunkami zbóż. Zwiększenie jego udziału w mieszance z jęczmieniem i 

pszenicą ograniczało wielkość nasion, natomiast pszenżyto miało zdecydowanie mniejszy 

wpływ na kształtowanie tej cechy. 
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Gatunki zbóż jarych uprawiane w mieszankach z łubinem żółtym zawierały więcej 

białka niż uprawiane w czystym siewie. W roku suchszym (2012) w ziarniakach zbóż 

zanotowano więcej białka, natomiast mniej w roku 2013. Obserwowano również zwiększenie 

ilości białka w ziarnie zbóż w mieszankach z większym udziałem łubinu. Ziarno pszenicy i 

pszenżyta zawierało podobną ilość białka, ale większą niż ziarno jęczmienia. Oddziaływanie 

zbóż na gromadzenie białka w nasionach łubinu było niewielkie (podobna zawartość). 

Znacznie mniej białka zawierały nasiona łubinu w roku 2011.  

Ziarniaki zbóż uprawiane w mieszankach z łubinem zawierały więcej włóka niż  

uprawianych w czystym siewie. Ponadto w roku 2013 kumulowały więcej włókna niż w 

dwóch poprzednich sezonach wegetacyjnych. W latach 2011 i 2012 zanotowano tendencje 

gromadzenia większej ilości włókna w zbożach z większym udziałem łubinu żółtego, 

natomiast w ostatnim roku nie obserwowano takiej tendencji. Zboża w mieszance z łubinem 

nie wpływały na gromadzenie tego skalnika w nasionach łubinu. Znacząco mniej włókna 

zawierały nasiona łubinu w roku 2012 (suchszym) niż w pozostałych okresach 

wegetacyjnych. 

Łubin żółty uprawiany w mieszankach ze zbożami, jak również zwiększenie jego 

udziału korzystnie wpływały na liczbę i masę ziarna na roślinie zbóż. Średnio za trzy lata 

najmniejszą masę w mieszankach wytwarzała pszenica, ale jednocześnie największą liczbę 

ziarniaków. Wszystkie gatunki zbóż uprawiane w mieszankach jak i w czystym siewie 

odznaczały się w roku 2012 najmniejszą masą i ilością ziarniaków na roślinie. Oceniane 

gatunki zbóż w mieszankach krzewiły się nieco lepiej w mieszankach niż uprawiane w 

czystym siewie, a na krzewistość zbóż korzystnie wpływało zwiększenie udziału łubinu w 

mieszankach. Jęczmień uprawiany w mieszankach zawiązywał podobną liczbę ziaren w 

kłosie jak uprawiany w czystym siewie, natomiast pszenica i pszenżyto nieco większą. 

Przebieg pogody w okresie wegetacji jak również udział komponentów w mieszance miał 

niewielki wpływ na kształtowanie się tej cechy, jak również wysokości zbóż. Większy udział 

łubinu w mieszance miał również stosunkowo mały wpływ na masę tysiąca ziarniaków zbóż, 

korzystny jego wpływ zanotowano w 2011 roku  u pszenicy i pszenżyta.  
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Wpływ warunków termiczno-opadowych na ilość azotu pobranego przez 

łubin żółty (Lupinus luteus L.) z różnych źródeł 
 

 

Wpływ temperatury powietrza i ilości opadów atmosferycznych na ilość azotu 

pobranego przez łubin żółty z atmosfery, z nawozu mineralnego oraz z gleby określono w 

doświadczeniu polowym. Badania przeprowadzono w latach 2011-2013, w Zakładzie 

Doświadczalno-Dydaktycznym Złotniki (52
0
48,861 E 016.82675

0
, 92 m n.p.m.), należącym 

do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Założono je na glebie płowej, zasobnej w potas 

i fosfor i średnio zasobnej w magnez, o odczynie lekko kwaśnym. Gleba ta zaliczana jest do 

klasy bonitacyjnej IVb, kompleksu żytniego dobrego. W badaniach zastosowano tradycyjny, 

płużny system uprawy roli. W doświadczeniu uprawiano tradycyjną odmianę łubinu żółtego 

‘Mister’ na poletkach o powierzchni 4 m
2
, w trzech powtórzeniach. W badaniach 

wykorzystano metodę izotopowego rozcieńczenia. Azot mineralny, w dawce odpowiadającej 

30 kgN∙ha
-1

, zastosowano do gleby w drugim tygodniu po wschodach roślin, w fazie 4 liści 

łubinu. Został on wprowadzony w formie (NH4)2SO4 wzbogaconego w izotop
 15

N 20% at 
15

N 

w 2011 roku oraz 37,5% at 
15

N w latach 2012-2013. Zbiór całych roślin łubinu 

przeprowadzono w fazie pełnej dojrzałości (BBCH 90). Rośliny pobrane do badań 

rozdzielono na nasiona i pozostałą biomasę.  

W 2011 roku odnotowano znaczny deficyt opadów oraz większą od średniej 

wieloletniej, przeciętną miesięczną temperaturę powietrza w okresie od kwietnia do czerwca. 

W analogicznym okresie w latach 2012 i 2013 suma miesięcznych opadów była znacznie 

większa, a średnia miesięczna temperatura mniejsza niż w 2011 r. Plon nasion oraz całkowita 

ilość zebranej biomasy łubinu żółtego w 2011 roku były istotnie mniejsze niż latach 2012-

2013. Zawartość azotu w nasionach i całej biomasie nie była istotnie zróżnicowana w 

kolejnych latach prowadzenia badań. Całkowita ilość azotu zakumulowanego w biomasie 

łubinu żółtego, a także ilości tego makroelementu pobrane z atmosfery, z nawozu 

mineralnego i z gleby były istotnie mniejsze w pierwszym, niż w drugim i trzecim roku 

badań. Średnio z 3 lat badań 66,7% (około 2/3) azotu zgromadzonego w łubinie żółtym 

pochodziło z powietrza, a 29,1% z zapasów glebowych. Udział azotu pobranego z nawozu 
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mineralnego stanowił w tej roślinie 4,2%. Procentowy udział azotu pochodzącego z 

atmosfery, w łubinie żółtym uprawianym w 2011 roku (76,1%), był większy niż w latach 

2012-2013 (odpowiednio 60,3 i 63,9%), natomiast w przypadku udziału azotu pochodzącego 

z nawozu mineralnego i z gleby podane zależności były odwrotne. Warunki termiczno-

opadowe wpłynęły na wielkość uzyskanego plonu, od którego uzależniona była ilość azotu 

biologicznie zredukowanego (pobranego z atmosfery).  
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Następczy wpływ łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) na pobranie azotu z 

różnych źródeł przez pszenżyto jare (Triticosecale Wittm. ex. A. Camus)  
 

 

W badaniach określono ilość azotu pobranego przez pszenżyto jare z różnych źródeł, 

w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem i fazy rozwojowej, w której zebrano 

przedplon - łubin żółty. Badania przeprowadzono w latach 2009-2010, na gruntach 

należących do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (N52°10’, 

E22°17’). Gleba o składzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego, kompleks 

przydatności rolniczej żytni bardzo dobry, klasa bonitacyjna IVa charakteryzowała się lekko 

kwaśnym odczynem. Łubin uprawiano w trzech wariantach nawozowych: bez nawożenia 

azotem oraz po zastosowaniu dawki 30 i 150 kg∙ha
-1

 N, a jego zbiór przeprowadzono w fazie 

kwitnienia i pełnej dojrzałości. W pierwszym terminie zbioru do gleby wprowadzono całą 

biomasę, natomiast w drugim terminie zebrano nasiona, a pozostałe części łubinu 

wprowadzono do gleby. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metodę izotopowego 

rozcieńczenia, a do nawożenia azotem zastosowano siarczan amonu o wzbogaceniu 10% 

at
15

N. Pszenżyto jare jako roślinę następczą uprawiano bez dodatkowego nawożenia azotem i 

zbierano w fazie pełnej dojrzałości (BBCH 90). W okresie wegetacji pszenżyta opady 

atmosferyczne były niewłaściwie rozłożone w stosunku do zapotrzebowania zbóż. W 

kwietniu, czerwcu i lipcu ilość opadów była mniejsza, a w maju znacznie przekraczała 

potrzeby opadowe tej grupy roślin. 

Największy plon ziarna i całej biomasy oraz sumaryczną ilość pobranego azotu przez 

pszenżyto uzyskano po zastosowaniu pod łubin 150 kg∙ha
-1

 N. Plony i pobranie azotu przez 

pszenżyto były większe, gdy przedplon zbierano w fazie kwitnienia niż w fazie pełnej 

dojrzałości. Zawartość azotu w ziarnie oraz w biomasie pszenżyta nie była uzależniona od 

fazy zbioru oraz nawożenia azotem przedplonu. Udział azotu pobranego przez pszenżyto z 

zapasów glebowych, z części łubinu wprowadzonych do gleby oraz z nawozu mineralnego 

zastosowanego pod łubin wynosił odpowiednio 71,0; 17,2 i 11,8% całkowitej ilości tego 

makroelementu zgromadzonego w biomasie. Wykorzystanie azotu wprowadzonego do gleby 

z biomasą łubinu i pochodzącego z biologicznej redukcji wyniosło średnio 20,9%. 
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Struktura fragmentów genomu Lupinus angustifolius zawierających geny 

kodujące amoniakoliazę fenyloalaninową (PAL) 

 

 

Szlak syntezy fenylopropanoidów jest uniwersalnie występującym szlakiem 

metabolicznym, w którym zachodzi synteza licznych złożonych metabolitów wtórnych. 

Kluczowymi enzymami szlaku syntezy fenylopropanoidów są amoniakoliaza 

fenyloalaninowa (PAL), która katalizuje reakcję deaminacji L-fenyloalaniny do kwasu trans 

cynamonowego i amoniaku i syntaza chalkonowa (CHS) katalizująca kondensację trzech 

cząsteczek malonylo-CoA z jedną cząsteczką p-kumarylo-CoA. Szczególne znaczenie obu 

enzymów wynika z faktu, że w każdym przypadku pojawiającego się zapotrzebowania na 

pochodne fenylopropanoidowe , to one właśnie dostarczają substratów do dalszych etapów 

syntezy; PAL syntetyzuje prekursor wszystkich fenylopropanoidów, zas CHS – prokursory 

wszystkich flawonoidów. 

Z Biblioteki BAC łubinu wąskolistnego wyselekcjonowano 13 klonów BAC 

zawierających sekwencję kodującą amoniakoliazę fenyloalaninową (PAL). Na podstawie 

analizy produktów trawienia endonukleazą restrykcyjną Hind III zaklasyfikowano je do 3 

kontigów. Pierwszy zawiera 9 klonów BAC, drugi i trzeci po 2 klony BAC. Z każdego 

kontigu wybrano po jednym klonie BAC do sekwencjonowania metodą 454 (klony: BAC 

5P6, BAC 115F16 i BAC 115O12). Wszystkie analizowane fragmenty genomu zawierały 

pełne sekwencje kodujące białko enzymatyczne. Klon BAC 5P6 ma długość 23480 pz, 

sekwencja kodująca PAL mieści się między pozycjami 12348 a 15091. Klon BAC 115F16 ma 

długość 88761 pz PAL znajduje się w pozycji 26264-31791, a w klonie BAC 115O12, który 

ma długość 152100 pz. PAL występuje w regionie 25134-30277. Wszystkie analizowane 

sekwencje PAL wykazują duże podobieństwo na poziomie nukleotydowym zawierające się w 

przedziale 79-90%. Analiza ekspresji genów kodujących amoniakoliazę wykazała, wysoki 

poziom transkryptów we wszystkich badanych organach łubinu wąskolistnego dla sekwencji 

PAL z klonu BAC 115F16, ekspresja dwóch pozostałych genów z klonu BAC 5P6 i  115O12 

jest  na znacznie niższym poziomie. Klon BAC 5P6 zmapowano w grupie sprzężeń NLL09 na 

mapie genetycznej Lupinus angustifolius  na podstawie analizy populacji mapującej. 
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Znaczenie czynników Nod w stymulacji przebiegu symbiotycznego wiązania 

azotu przez groch siewny (Pisum sativum L.) 
 

Significance of Nod factors in the stimulation of symbiotic nitrogen fixation 

course by pea (Pisum sativum L.) 

 

 
Jedną z głównych przyczyn małego areału uprawy grochu siewnego, obok dużej 

podatności roślin na wyleganie, są stosunkowo niskie, a przede wszystkim zmienne w latach 

plony nasion. W celu polepszenia plonowania grochu należy dążyć do uzyskania nowych, 

plenniejszych odmian tego gatunku oraz poszukiwać zabiegów zwiększających jego 

plonowanie, na przykład  poprzez zapewnienie roślinom optymalnego zaopatrzenia w 

składniki pokarmowe, w tym zwłaszcza w azot. Szczególne znaczenie w uprawie roślin 

strączkowych ma azot związany symbiotycznie, bowiem nawożenie doglebowe lub dolistnie 

azotem mineralnym jest mało skuteczne. W związku z tym bardzo ważnym kierunkiem 

działania jest poszukiwanie możliwości zwiększenia wydajności procesu symbiotycznego 

wiązania azotu przez tę grupę roślin. Przeprowadzone dotychczas badania nad symbiozą 

roślin motylkowatych i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na 

zidentyfikowanie licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces 

nawiązania symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków są 

bakteryjne czynniki Nod (LCOs), uznawane za cząstki sygnalne uczestniczące w wymianie 

informacji pomiędzy bakterią i rośliną, wpływające między innymi na powstawanie brodawek 

korzeniowych na roślinach motylkowatych. Związki te często podlegają procesom 

powodującym zmniejszenie ich stężenia na drodze od producenta do organizmu docelowego, 

dyfundują lub rozpadają się w roztworze glebowym oraz są degradowane przez 

mikroorganizmy glebowe. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna ich ilość jest 

przyczyną mało wydajnej symbiozy, co znacznie ogranicza zaopatrzenie roślin w azot i 

zmniejsza ich plonowanie. Symbioza pomiędzy rizobiami a roślinami motylkowatymi jest 

gatunkowo specyficzna co oznacza, że poszczególne gatunki roślin motylkowatych nawiązują 

symbiotyczne interakcje z określonymi gatunkami lub podgatunkami rizobiów. W skrajnych 

przypadkach można zaobserwować niezgodność konkretnych szczepów bakteryjnych i 

http://www.umcs.pl/pl/zaklad-genetyki-i-mikrobiologii,1130.htm
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odmian roślin motylkowatych, uniemożliwiającą nawiązanie symbiozy, pomimo iż zarówno 

szczepy, jak i odmiany roślin należą do gatunków, które są uważane za zgodne 

symbiotycznie.  

Celem badań było określenie wpływu cząstek sygnalnych (LCOs) na przebiegu 

procesu symbiozy grochu siewnego z Rhizobium leguminosarum.  

Eksperyment prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha 

zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Każdego roku doświadczenie 

zakładano w 3 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany grochu siewnego Hubal 

(genotyp o normalnym ulistnieniu) i Model (genotyp wąsolistny – afila),  a czynnikiem II 

rzędu – zaprawianie nasion:  kontrola (H2O - woda destylowana), preparat czynników Nod 

(LCOs) o stężeniu 10
-12 

M/dm
-3

 wody. Przedsiewne zaprawianie nasion polegało na ich 

moczeniu w roztworze czynników Nod lub w wodzie destylowanej (obiekt kontrolny), w 

czasie 1h. Stosowano 100 ml preparatu Nod lub wody destylowanej na 1 kg nasion. 

Doświadczenie założono w układzie kompletnie zrandomizowanym. W doświadczeniu 

określano między innymi dynamikę kiełkowania nasion i wschodów roślin oraz przebieg 

ontogenezy i plonowanie grochu. W okresie wegetacji wykonywano pomiary parametrów 

wymiany gazowej (intensywność fotosyntezy i transpiracji oraz przewodnictwo szparkowe), a 

także w kilku wybranych fazach wzrostu grochu określano powierzchnię liści, indeks 

zieloności liścia (SPAD). Podczas zbioru określano świeżą i suchą masę poszczególnych 

organów roślin oraz plon nasion i cechy jego struktury: liczbę strąków, liczbę i masę nasion 

oraz ich wilgotność. Masę korzeniową określano stosując płukanie na gęstych sitach 

metalowych. Po płukaniu korzeni obrywano z nich brodawki korzeniowe, a następnie 

ustalono ich liczbę oraz świeżą i suchą masę.  

Zastosowanie czynników Nod zwiększało między innymi liczbę i masę brodawek 

korzeniowych, co w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów 

wegetatywnych i generatywnych przez rośliny grochu siewnego. Moczenie nasion w 

preparacie czynników Nod (LCOs) przyspieszało wprawdzie nieznacznie kiełkowanie nasion 

grochu, ale powodowało istotne różnice w dynamice wschodów roślin. Rośliny wyrosłe z 

nasion moczonych w LCOs wytworzyły większą masę organów wegetatywnych (zwłaszcza 

korzeni) i generatywnych. Największy wpływ tego zabiegu na masę organów wegetatywnych 

obserwowano w okresie od fazy 3-4 liści do końca kwitnienia grochu, a na masę organów 

generatywnych w okresie od fazy zawiązywania strąków do wypełniania nasion. Przyrost 

plonu nasion grochu na skutek stosowania tego zabiegu był konsekwencją zwiększonej 
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obsady strąków na roślinie, liczby nasion z rośliny oraz lepszego wypełnienia nasion. 

Pomiędzy badanymi odmianami grochu zaobserwowano liczne różnice dotyczące cech 

morfologicznych i użytkowych, takich jak wysokość roślin, powierzchnia liści, liczba strąków 

na roślinie, liczba nasion na roślinie czy masa 1000 nasion. Różnice międzyodmianowe 

dotyczyły też sposobu interakcji z rizobiowymi mikrosymbiontami. Rośliny grochu odmiany 

Model wytwarzały na korzeniach więcej brodawek o niższej średniej masie, natomiast rośliny 

grochu odmiany Hubal wytwarzały mniej brodawek o wyższej średniej masie. Stwierdzono 

również różnice między badanymi odmianami grochu w odniesieniu do reakcji na działanie 

preparatu czynników Nod. Groch odmiany Model zawiązywał więcej strąków i wytwarzał 

więcej nasion niż groch odmiany Hubal (rys.1), ale stosowanie czynników Nod w większym 

stopniu stymulowało plon nasion grochu odmiany Hubal niż odmiany Model.  

 

 

Rys.1. Plon nasion grochu siewnego w zależności od moczenia nasion 
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Kształtowanie się cech morfologicznych i biochemicznych łubinu żółtego 

rosnącego na glebie zanieczyszczonej chlorotetracykliną 

 

Morphological and biochemical features of yellow lupin growing in 

soil contaminated with chlorotetracycline 

 

 
Leki weterynaryjne są szeroko stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt. 

Antybiotyki z grupy tetracyklin w tym chlorotetracyklina używane są w leczeniu wielu 

zakażeń m.in. układu oddechowego czy moczowo-płciowego. Chlorotetracyklina (CTC) 

słabo wchłania się z przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych i w większości, od 60 do 

80% jest wydalana wraz z odchodami w formie niezmetabolizowanych związków, i wówczas 

z nawozami organicznymi przedostaje się do gleby. Obecność chlorotetracykliny wpływa 

toksycznie na różne organizmy zasiedlające glebę. Dowiedziono, że gatunkiem wrażliwym na 

zanieczyszczenia środowiska glebowego lekami jest wysokobiałkowa roślina uprawna, łubin 

żółty (Lupinus luteus L.). 

Celem badań była ocena fitotoksyczności chlorotetracykliny, poprzez określenie jej 

wpływu na morfologię i reakcje biochemiczne (aktywność peroksydazy i katalazy) łubinu 

żółtego. 

Toksyczność chlorotetracykliny oceniono przy użyciu testu kiełkowania i wczesnego 

wzrostu roślin – Phytotoxkit. Badano następujące stężenia chlorotetracykliny: 0, 15,6, 31,3, 

62,5, 125, 250 i 500 µM. Oceniono wpływ chemioterapeutyku na cechy: morfologiczne 

(długość korzeni i łodyg, świeżą i suchą masę), fizykochemiczne (potencjał osmotyczny) i 

biochemiczne (aktywność peroksydazy i katalazy) łubinu żółtego. Pomiarów długości części 

podziemnych i nadziemnych dokonano przy pomocy skanera optycznego i programu do 

cyfrowej analizy obrazu ImageTool. Potencjał osmotycznego oceniono przy pomocy konsoli 

osmotycznej (bomby Scholandera). Aktywność peroksydazy i katalazy w korzeniach i 

łodygach siewek łubinu określono metodą spektrofotometryczną. Badania prowadzono w 

warunkach całodobowego naświetlenia oraz w ciemności. 

Stwierdzono, że chlorotetracyklina była fitotoksyczna wobec łubinu żółtego. Średnia 

długość korzeni rosnących na glebie zanieczyszczonej testowanymi stężeniami 
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chlorotetracykliny w warunkach naświetlania wynosiła 76 mm, zaś w ciemności 82 mm. 

Łubin rosnący w ciemności na glebie zanieczyszczonej 15,6, 31,3, 62,5 µM 

chlorotetracykliny wytworzył krótsze korzenie, w porównaniu do kontroli. 

Świeża masa korzeni w obu warunkach oświetlenia powyżej stężenia 62,5 µM CTC 

malała. Świeża masa łodyg w warunkach całodobowego naświetlenia kształtowała się na 

podobnym poziomie, mimo wzrostu stężeń chlorotetracykliny w glebie, i wyniosła średnio 

191 mg. Sucha masa korzeni i łodyg, niezależnie od warunków oświetlenia – malała. 

Badając potencjał osmotyczny obserwowano tendencję wzrostową, zarówno w 

warunkach naświetlenia, jak i całkowitego zaciemnienia. Przy zachowaniu warunków 

świetlnych nastąpił wzrost ciśnienia osmotycznego z 11,64 psi (kontrola) do 26,29 psi (500 

µM CTC), a w warunkach zaciemnienia z 13,27 psi do 34 psi (odpowiednio kontrola i 500 

µM CTC).  

W wyniku stresu oksydacyjnego wzrosła aktywność peroksydazy zarówno w 

częściach nadziemnych, jak i podziemnych łubinu żółtego. Podobną aktywność wykazywała 

katalaza. Tendencję tą obserwowano zarówno w warunkach naświetlenia jak i w całkowitym 

zaciemnieniu.  

Praca wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego  przez Narodowe 

Centrum Nauki w Krakowie, Polska  UMO-2011/01/B/NZ9/02646 
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Fitotoksyczność glifosatu wobec łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) 

 

Phytotoxicity of glyphosate to yellow lupin (Lupinus luteus L.) 
 

 

Glifosat podobnie jak pozostałe herbicydy jest syntetyzowany w celu zwalczania 

chwastów szkodliwych wobec roślin uprawnych. Obecnie obejmuje 60% całkowitej globalnej 

sprzedaży herbicydów. Po zastosowaniu wykazuje silną adsorpcję w glebie i nie pozostaje 

bez wpływu na rośliny nie będące jego celem. Rośliny aby przeciwdziałać stresom 

wytworzyły systemy obronne. Na skutek m.in. zmiennych warunków siedliskowych 

nagromadzają różnego rodzaju związki chemiczne, w tym węglowodany.  

 Celem przeprowadzonych badań laboratoryjnych było określenie fitotoksyczności 

glifosatu w stężeniach: 1, 3, 7, 20, 40, 100, 500, 1000 µM wobec łubinu żółtego (Lupinus 

luteus L.) odmiany Mister, poprzez ocenę jego cech morfologicznych (Phytotoxkit) i 

zawartości w tkankach węglowodanów rozpuszczalnych (GC). 

Stwierdzono, że obecny w glebie glifosat ze wzrostem stężeń hamował cechy 

morfologiczne łubinu żółtego. Dowiedziono również, że stężenie polowe glifosatu 7 µM 

zalecane przez producenta do zwalczania chwastów w uprawach rolniczych i sadowniczych 

oraz zbiornikach wodnych, było fitotoksyczne wobec uprawnej wysokobiałkowej rośliny - 

łubinu żółtego. 

Stwierdzono, że obecne w tkankach łubinu żółtego cyklitole (myo-inozytol, D-chiro-

inozytol) były dobrym wskaźnikiem pobierania wody ze środowiska glebowego. Zawartość 

węglowodanów rozpuszczalnych była dobrym parametrem szybkości kiełkowania nasion.  

Badania dowiodły, że do oceny zanieczyszczenia gleby glifosatem z powodzeniem 

może być stosowany jako biowskaźnik łubin żółty (Phytotoxkit). Celem uzyskania pełnej 

odpowiedzi o zanieczyszczeniu środowiska przyrodniczego metody biologiczne powinny być 

uzupełnione metodami biochemicznymi. 

 

Praca wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki w Krakowie, Polska  UMO-2011/01/B/NZ9/02646  
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Herbicydowe zabiegi systemowe w łubinie 
 

 

Przed wprowadzeniem chemicznego odchwaszczania, chwasty na plantacjach roślin 

strączkowych były zwalczane mechanicznie poprzez bronowanie zasiewów, pielenie 

międzyrzędzi, motyczenie lub ręczne usuwanie. Wprowadzenie herbicydów umożliwiło ich 

uprawę na większych powierzchniach, ale przede wszystkim spowodowało znaczący wzrost 

plonów. Najwięcej środków chwastobójczych zalecanych do odchwaszczania łubinu było 

dostępnych w latach 90. XX w. W ostatnich latach, liczba rekomendowanych środków 

chwastobójczych została znacznie ograniczona, głównie w związku z małym 

zainteresowaniem, ochroną roślin zaliczanych do grupy upraw małoobszarowych, ze strony 

firm fitofarmaceutycznych i dystrybutorów środków ochrony roślin. 

Celem pracy była ocena możliwości ochrony łubinu w zabiegach systemowych, 

łączących zabieg doglebowy s.cz. linuron (590 g/ha) z zabiegami dolistnymi w fazie 4–6 liści 

łubinu (BBCH 24–26). Użyto następujące substancje czynne (s.cz.) stosowane samodzielnie 

lub w mieszaninach:  

 diflufenikan (80 g/ha),  

 metamitron (2100 g/ha),  

 lenacyl (240 g/ha),    

 fenmedifam + desmedifam (160 + 160 g/ha) i (320 + 320 g/ha), 

 fenmedifam + desmedifam + diflufenikan (160 + 160 + 80 g/ha), 

 fenmedifam + desmedifam + metamitron (160 + 160 + 1400 g/ha). 

Badania prowadzono w latach 2013–2014 w Hodowli Roślin Smolice Oddział Przebędowo. 

Ścisłe doświadczenia polowe przeprowadzono w układzie split-blok w trzech powtórzeniach.  

Herbicydy testowano w dwóch odmianach łubinu wąskolistnego (Dalbor, Regent) i łubinu 

żółtego (Lord, Perkoz). 

W doświadczeniu występowało 19 gatunków chwastów dwuliściennych, w tym 

dominowały: Chenopodium album (komosa biała), Viola arvensis (fiołek polny), Fallopia 

convolvulus  (rdestówka powojowata syn. rdest powojowaty) oraz samosiewy rzepaku ozimego. 
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Z chwastów jednoliściennych tylko w 2013 roku odnotowano sporadyczne występowanie 

Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna). 

Herbicydy stosowane dolistnie w zabiegach systemowych, oparte na s.cz: metamitron, 

diflufenikan, lenacyl, były selektywne dla roślin łubinu. Wyższą skuteczność w zwalczaniu 

rdestówki powojowatej uzyskano w obiektach, w których użyto s.cz.  diflufenikan lub 

lenacyl. Względem komosy białej, fiołka polnego i samosiewów rzepaku efektywność 

zabiegów chwastobójczych była porównywalna. 

Natomiast w zabiegach systemowych, w których stosowano dolistnie mieszaniny s.cz.: 

(fenmedifam + desmedifam); (fenmedifam + desmedifam + diflufenikan);  (fenmedifam + 

desmedifam + metamitron), w testowanych dawkach odnotowano fitotoksyczne działanie. 

Zabiegi te miały wpływ na tempo rozwoju roślin oraz niższy plon nasion. W tych obiektach, 

w pierwszym roku badań, pod wpływem działania herbicydów stosowanych dolistnie oraz 

silnego porażenia antraknozą, w łubinie żółtym odnotowano wzrost zachwaszczenia 

rdestówką powojowatą. 
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Postęp w hodowli samokończących odmian łubinu 
 

 

Celem opracowania jest porównanie samokończących odmian łubinu z odmianami 

tradycyjnymi i przedstawianie efektów hodowli odmian samokończących po wprowadzeniu 

genu rb (restricted branching) w trzech gatunkach łubinu.  

Materiał badawczy stanowiły odmiany łubinu wąskolistnego, białego i żółtego 

z genem rb oraz odmiany kontrolne. Były one testowane w doświadczeniach polowych 

realizowanych w ramach sieci badawczej COBORU. Dla każdego z gatunków wybrano 

i zaprezentowano te okresy badań, w których rejestrowano nowe odmiany z genem rb. 

Postęp w upowszechnianiu samokończących odmian łubinu (z genem rb) trwa od 

ponad 20 lat, z różną intensywnością i efektywnością, zależnie od gatunku. Najnowsze 

odmiany samokończące cechują się plonem nasion  porównywalnym z plonami  odmian 

tradycyjnych, są zazwyczaj od nich wcześniejsze i dojrzewają bardziej równomiernie. 

Podsumowując można stwierdzić, że efekty hodowli form samokończących są: w przypadku 

odmian łubinu żółtego wybitne, łubinu wąskolistnego - korzystne, a łubinu białego - 

umiarkowane.  
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Markery selekcyjne do genotypowania termoneutralnych linii łubinu 

wąskolistnego w nowoczesnych programach hodowlanych 

 

Molecular markers for genotyping thermoneutral lines of narrow-

leafed lupin in contemprorary breeding programs 

 
 

W ostatnich latach obserwuje się znaczne ocieplenie klimatu, co powoduje 

systematycznie ograniczanie czasu trwania optymalnego terminu wysiewu łubinu 

wąskolistnego. W związku z tym selekcja nowych odmian uprawnych powinna być 

ukierunkowana na skrócenie okresu wegetacji oraz wczesne dojrzewanie nasion.   

Wykazano, że niektóre linie łubinu wąskolistnego posiadają cechę tzw. „wczesności 

kwitnienia”, która wydatnie skraca okres, jaki mija od wysiania nasion do rozpoczęcia 

kwitnienia. Dotychczasowe badania nad tą cechą pozwoliły na stwierdzenie, że 

zapoczątkowanie kwitnienia związane jest z wymaganiem długiego dnia i poddaniem roślin 

działaniu niskich temperatur.  

Niektóre odmiany uprawne łubinu wąskolistnego nie wymagają wernalizacji do 

zapoczątkowania kwitnienia. Cecha ta, określana jako termoneutralność, znosi ścisłe 

ograniczenie terminu wysiewu. Ponadto łubiny termoneutralne są mniej podatne na 

fotoperiod, czyli nie wymagają odpowiedniej długości dnia do przyspieszenia kwitnienia. 

Daje to dużą swobodę w doborze terminu wysiewu, który można dostosować do aktualnie 

występujących warunków na polu. Naukowcy australijscy opisali gen Ku o charakterze 

dominacyjnym, który usuwa wymagania wernalizacyjne łubinu wąskolistnego, przyspieszając 

kwitnienie roślin o 2–5 tygodni w zależności od warunków środowiska. Opublikowane prace 

dotyczące gatunków modelowych wykazały, że kluczową rolę w indukcji kwitnienia i 

termoneutralności odgrywają homologi genu FT.  

W trakcie dotychczasowych prac poznano sekwencję genu FT, odpowiadającego za 

cechę wczesności kwitnienia u łubinu wąskolistnego. Prace ukierunkowane na poznanie 

sekwencji genu FT obejmowały szereg metod i technik z dziedziny genetyki molekularnej, w 

tym hybrydyzację z biblioteką BAC genomu jądrowego łubinu wąskolistnego, fingerprinting 

DNA, składanie kontigów, fluorescencyjną hybrydyzację in situ, sekwencjonowanie DNA, 
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mapowanie genetyczne, sekwencjonowanie nowej generacji i adnotację funkcjonalną 

uzyskanych sekwencji. Na podstawie uzyskanej sekwencji genu FT dla odmiany 

termoneutralnej SONET, leżącego w obrębie locus Ku, zostały zaprojektowane startery 

wykorzystane do sekwencjonowania DNA dla linii, która wymaga wernalizacji. W wyniku 

tych prac zidentyfikowano region polimorficzny w obrębie sekwencji genomowej 

zawierającej gen FT, bezpośrednio związany z ekspresją fenotypu termoneutralnego. Poznano 

różnice w obrębie locus Ku w obu liniach i zaprojektowano markery całkowicie sprzężone z 

cechą termoneutralności, położone w obrębie genu. Markery te zostały poddane walidacji w 

puli linii i odmian uprawnych o znanym fenotypie, obejmujących 97 linii z 12 krajów. 

Zaobserwowano, że w populacji linii dzikich występują dodatkowe allele badanego genu. 

Mogą być one źródłem dodatkowej zmienności w programach hodowlanych łubinu 

wąskolistnego i stanowić podstawę do selekcji linii pod kątem występującej u nich cechy 

wczesności kwitnienia.  

 

Badania były finansowane z projektu nr 79 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się plonu 

i elementów jego struktury w fazie kwitnienia i dojrzewania roślin oraz 

interakcje genotypowo-środowiskowe u łubinu wąskolistnego 

 
The impact of weather conditions on the formation of seed yield and 

its components in the flowering and maturation phases and genotype-

environment interactions in narrow-leafed lupin 
 

 

Formowanie się plonu i elementów jego struktury zależy od genotypu odmiany oraz 

od środowiska. Niedobór wody zwłaszcza w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków 

przyczynia się do opadania kwiatów i zawiązków strąków, co w konsekwencji skutkuje utratą 

plonu.  

Do badań włączono 10 odmian łubinu wąskolistnego, zróżnicowanych pod względem 

przebiegu faz fenologicznych i budowy morfologicznej. Doświadczenia polowe założono 

w 2011 roku w 4 powtórzeniach w układzie bloków zrandomizowanych kompletnych w 2 

miejscowościach (Wiatrowo i Radzików), a w 2012 i 2013 roku w 6 powtórzeniach i 4 

miejscowościach (Wiatrowo, Radzików, Bałcyny, Karżniczka).  

Głównym celem badań było zbadanie zależności plonu nasion i elementów jego 

struktury w fazie kwitnienia i dojrzałości łubinu wąskolistnego od czynników 

środowiskowych oraz jego interakcje genotypowo-środowiskowe. 

Wyniki zostały opracowane statystycznie. Porównano odmiany pod względem plonu 

obliczając wartości średnie z powtórzeń i środowisk. Jako środowisko traktowano każdą 

miejscowość w danym roku doświadczeń. Średni plon nasion przez wszystkie środowiska 

wyniósł 3,178 t/ha. Średni plon nasion w 2011 roku wyniósł 2,262 t/ha, w 2012 roku 3,239 

t/ha, a w 2013 roku 3,499 t/ha. Najwyższe plony odnotowano w Bałcynach w 2013 roku 

(5,081 t/ha), a najniższe w Radzikowie w 2012 roku (2,119 t/ha) i w Wiatrowie w 2013 roku 

(2,160 t/ha). Odmianami najlepiej plonującymi okazały się Regent (4,483 t/ha) i Dalbor 

(3,377 t/ha). Odmianami najniżej plonującymi okazały się Graf (2,724 t/ha) i Kalif (3,036 

t/ha). Dla porównania zróżnicowania odmian pod względem plonu obliczono współczynnik 

zmienności i rozstęp. Współczynnik zmienności wahał się od 31,3 dla odmian Kadryl i Bojar 

do 37,9 dla odmiany Graf. Wartości te świadczą o średnim zróżnicowaniu plonu u wszystkich 
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badanych odmian, ale odmiana Graf okazała się najbardziej zróżnicowana w plonach. W celu 

zweryfikowania hipotezy o braku różnic między odmianami pod względem plonu wykonano 

analizę wariancji przy modelu obowiązującym w układzie bloków losowanych kompletnych 

oraz obliczono wartości najmniejszej różnicy istotnej wg Fishera na poziomie α=0,05. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że plony odmian łubinu we wszystkich doświadczeniach 

różniły się istotnie. Analiza wariancji serii doświadczeń obejmująca środowiska i lata 

wykazała, że odmiany różniły się od siebie pod względem plonu średnio ze środowisk, co 

może świadczyć o tym, że pojawiły się warunki stresowe, które różnicowały odmiany pod 

względem plonu. Ponadto dominująca była zmienność pomiędzy środowiskami. Istotność 

interakcji genotypowo-środowiskowej testowano przy zastosowaniu tzw. błędu 

odtworzonego. Wykazana interakcja odmian ze środowiskiem może świadczyć o tym, że 

odmiany reagują inaczej na środowisko oraz, że różnice między odmianami zależą od 

środowiska. Obliczono wartości najmniejszej różnicy istotnej wg Tukey’a na poziomie 

α=0,05. Potwierdzono, że średnie są istotnie różne i że obiekty różnią się od siebie istotnie. 

Precyzję wykonanych doświadczeń w układzie bloków zrandomizowanych kompletnych 

określono za pomocą NRI% (wg Fishera). W przypadku większości doświadczeń nie było 

nieoczekiwanych zdarzeń losowych, które by wpłynęły na precyzję doświadczenia. 

Wyjątkiem było doświadczenie założone w Wiatrowie w 2011 roku gdzie wystąpiła duża 

zmienność glebowa (30,5%). W celu skwantyfikowania składowych środowiska 

(miejscowości, lat i ich interakcji z odmianami) obliczono komponenty wariacyjne metodą 

REML. Wykazano, że różnice międzyodmianowe zależą w dużym stopniu od miejscowości, 

mniej nie od warunków panujących w danym roku. Nie wykazano interakcji odmian 

z miejscowościami ani odmian z latami. Znacząca okazała się potrójna interakcja odmian 

z miejscowościami i latami, co może oznaczać, że różnice międzyodmianowe zależą 

jednocześnie od warunków panujących w danej miejscowości i w danym roku. W celu 

określenia związku między plonem i elementami jego struktury dla gatunku wykonano 

analizę korelacji. Wykazano dodatnią korelację między plonem a liczbą nasion (0,52), 

dodatnią korelację między plonem a liczbą strąków (0,29) oraz słabsze dodatnie korelacje 

między plonem a masą tysiąca nasion (MJN) (0,23) i plonem, a liczbą nasion w strąku (0,12). 

Oznacza to, że plon w dużym stopniu zależy od liczby nasion, a w mniejszym stopniu zależy 

od liczby strąków i MJN. Słaba korelacja między plonem, a liczbą nasion strąku może 

oznaczać, że cecha ta jest determinowana genetycznie. Analiza związku między plonem 

i elementami jego struktury dla odmian wykazała dodatnie korelacje między plonem, a liczbą 

nasion (od 0,68 dla odmiany Kalif, do 0,36 dla odmian Dalbor i Regent), dodatnie korelacje 
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między plonem, a liczbą strąków (od 0,56 dla odmiany Neptun, do 0,17 dla odmiany Regent). 

Wyjątkiem była odmiana Dalbor dla której korelacja okazała się nieistotna (0,095). Korelacja 

między liczbą strąków, a liczbą nasion była dodatnia – liczba strąków z rośliny zależy od 

liczby nasion. Korelacje między liczbą strąków a liczbą nasion w strąku i MJN były nieistotne 

statystycznie. Warunki meteorologiczne scharakteryzowano za pomocą współczynnika 

hydrotermicznego Sielianinowa. Wykorzystano podział na 10 klas wartości współczynnika, 

dzięki któremu można było wyodrębnić zarówno warunki suche, optymalne i wilgotne. 

W fazie kwitnienia w 2011 roku panowały warunki suche, w 2012 warunki wilgotne, a w 

2013 warunki suche, optymalne i wilgotne. Natomiast w fazie dojrzałości w 2011 panowały 

warunki wilgotne, a w 2012 i 2013 warunki suche i wilgotne. Długość analizowanych faz 

była różna w każdym roku. Zauważono, że faza kwitnienia i dojrzałości była najdłuższa 

w 2012 roku (odpowiednio średnio 23 i 40 dni). Korelacja między długością fazy kwitnienia, 

a współczynnikiem Sielianinowa w fazie kwitnienia wyniosła 0,33, co oznacza że korzystne 

warunki pogodowe przyczyniły się do wydłużenia fazy kwitnienia. Ujemna korelacja między 

długością fazy dojrzałości z współczynnikiem Sielianinowa w fazie dojrzałości dla gatunku 

oznacza że korzystne warunki meteorologiczne nie wpłynęły na termin fazy dojrzałości. 

Korelacja między plonem, liczbą strąków i liczbą nasion, a współczynnikiem Sielianinowa 

w fazie kwitnienia była dodatnia (odpowiednio 0,45, 0,56, 0,61), natomiast między liczbą 

nasion w strąku i MJN, a współczynnikiem Sielianinowa w fazie kwitnienia nieistotna 

statystycznie. W przypadku korelacji między plonem i elementami plonotwórczymi 

a współczynnikiem Sielianinowa w fazie dojrzałości zauważono znacznie słabsze związki. 

Przetestowano istotność różnic między parami odmian pod względem wielkości 

współczynników korelacji współczynnika Sielianinowa w fazie kwitnienia i dojrzałości 

z plonem i elementami jego struktury. W większości przypadków odmiany różniły się od 

siebie pod tym względem. 

Zmienne warunki środowiskowe zwiększają ryzyko upraw roślin strączkowych. 

Określenie wpływu warunków meteorologicznych na długość analizowanych faz wiąże się ze 

znalezieniem genotypów i cech plonotwórczych, stabilnych, wykazujących jak najmniejszą 

zależność od niekorzystnych warunków środowiska.  
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Identyfikacja genów warunkujących zawartość alkaloidów w nasionach 

łubinu wąskolistnego 

 

Identification of genes determining alkaloid content in the narrow-leafed 

lupin seeds 

 

 
Łubiny wykorzystywane są głównie ze względu na nasiona będące cennym źródłem 

białka w żywieniu ludzi i zwierząt (32-45 %). Głównym związkiem antyżywieniowym nasion 

są alkaloidy chinolizydynowe. Wykrycie naturalnych mutantów pozwoliło na znaczące 

obniżenie zawartości alkaloidów w procesie udomowienia łubinów, dzięki czemu 

w nasionach nowoczesnych odmian niskoalkaloidowych (słodkich) nie przekracza on 0,1% 

s.m. Podłoże genetyczne tej cechy pozostaje jednak nadal słabo poznane. Znanych jest tylko 

kilka genów, częściowo poznanego szlaku syntezy alkaloidów łubinowych. Celem 

prowadzonych badań jest identyfikacja genów zaangażowanych w syntezę alkaloidów na 

podstawie wyników doświadczenia RNA-seq. 

Doświadczenie sekwencjonowania transkryptomu przeprowadzono dla dwóch 

genotypów słodkich (niskoalkalodiowych) i dwóch genotypów gorzkich 

(wysokoalkaloidowych) łubin wąskolistnego (Illumina Genome Analyzer, 75 bp PE). Dla 

każdej z linii uzyskano ponad 90 mln krótkich, sparowanych odczytów, spośród których 

ponad 90% przeszło kontrolę jakości. Wysokiej jakości krótkie odczyty składano de novo 

z wykorzystaniem programów Velvet i Oases, dla długości k-merów 21-57 pz (21, 27, 33, 39, 

45, 51, 57), zachowując dla dalszych analiz jedynie transkrypty dłuższe niż 100 pz. Uzyskane 

transkryptomy dla poszczególnych genotypów pozwoliły na utworzenie transkryptomu 

referencyjnego (konsensusowego). Obecna rekonstrukcja konsensusowego transkryptomu dla 

optymalnej wartości k równej 27, obejmuje 58726 kandydackich loci, skupiających 160602  

transkryptów. 

Przeprowadzona analiza ekspresji różnicowej dla genotypów gorzkich i słodkich 

umożliwiła wytypowanie 864 genów. Dla grupy 75 genów odnotowano co najmniej 

dwukrotną różnicę poziomu ekspresji w genotypach gorzkich względem słodkich (PostFC 
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≥2). Wśród nich są zarówno opublikowane już geny szlaku biosyntezy, jak i geny 

potencjalnie zaangażowane w syntezę tych związków należące do grupy oksydaz aminowych 

opartych na miedzi oraz czynniki transkrypcyjne. Geny wybrane na podstawie ekspresji 

różnicowej będą w dalszej kolejności lokalizowane w genomie łubinu wąskolistnego w celu 

analizy ich położenia względem znanego genu warunkującego zawartość alkaloidów 

w nasionach - iucundus. Planowana analiza poziomu ekspresji (real-time PCR) w większej 

grupie genotypów słodkich i gorzkich pozwoli na weryfikację wyników uzyskanych 

doświadczenia RNA-seq. 

Sekwencjonowanie transkryptomu stanowi nowatorskiej podejście do analizy 

ekspresji łubinu wąskolistnego. Brak dobrej jakości sekwencji referencyjnych 

(genom/transkryptom) stwarzał konieczność składania krótkich odczytów de novo. Połączenie 

odczytów z kilku linii o odmiennej charakterystyce oraz ostre kryteria wstępnego 

przetwarzania danych (eliminacja odczytów powtarzalnych) pozwoliły zidentyfikować pełnej 

długości transkrypty, w tym transkrypty odpowiadające znanym genom biosyntezy 

alkaloidów. Dalsza analiza i walidacja ekspresji różnicowej pozwoli na określenie ich 

zaangażowania w proces biosyntezy i akumulacji alkaloidów. 
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Wstępna analiza QTL w populacji mapującej Lupinus angustifolius L. 
 

 

Wśród roślin motylkowatych łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.) znajduje się 

w centrum zainteresowania hodowców i rolników ze względu na jego zdolność adaptacji na 

glebach lekkich i zakwaszonych i rolę jaką odgrywa jako roślina proekologiczna. W stosunku 

do dwóch pozostałych gatunków łubinu uprawianych w Polsce (łubinu żółtego i białego) 

łubin wąskolistny odznacza się wyższą polową odpornością na antraknozę. Ponadto łubin 

wąskolistny dzięki wyhodowaniu odmian o zdeterminowanym typie wzrostu (tzw. 

samokończących) oraz tolerancji na opóźnienie siewu (odmiany termoneutralne) 

charakteryzuje się najkrótszym okresem wegetacji. Dzięki tym cechom łubin wąskolistny 

może stać się alternatywą dla importowanej z zagranicy soi szczególnie do produkcji paszy 

treściwej. Areał zasiewu łubinu wąskolistnego nadal jednak pozostaje niski, między innymi, 

dlatego, że obecne odmiany nadal posiadają pewne niekorzystne cechy, których jak dotąd nie 

wyeliminowano w procesie hodowlanym. Należy tu wymienić: nierównomierne dojrzewanie 

strąków i nasion u form o niezdeterminowanym typie wzrostu, pękające strąki oraz 

osypywanie się nasion w starszych materiałach. Odporność na choroby jest ważną cechą, na 

którą zwraca się uwagę w pracach genetyczno-hodowlanych. 

Dynamiczny rozwój technik molekularnych umożliwia wykorzystanie markerów 

DNA w pracach hodowlanych prowadzących do otrzymania nowych ulepszonych odmian. 

Szczególne zainteresowanie hodowców kieruje się w stronę markerów cech ilościowych 

(QTL). 

W podjętych badaniach przeprowadzono ocenę fenotypową 146 linii wsobnych RIL 

stanowiących populację mapującą. W dwuletnim doświadczeniu polowym oceniono także 

formy rodzicielskie. Stwierdzono występowanie zróżnicowania badanych linii pod względem 

analizowanych faz fenologicznych i cech morfologicznych. Równolegle do doświadczeń 

polowych przeprowadzono genotypowanie 92 wybranych linii, tworzących subpopulację. Do 

genotypowanie subpopulacji wykorzystano technikę DArTseq. 

Pozwoliło to na uzyskanie 5745 markerów dwóch typów, PAV (3737 markerów) oraz 

SNP (2008 markerów). Ostatecznie do konstrukcji mapy wykorzystano 1987 markerów PAV 
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oraz 1152 markerów SNP (łącznie 3139 markerów) o rozkładzie zgodnym z dziedziczeniem 

mendlowskim 1:1 P>0.1. 

Wyniki uzyskane z genotypowania posłużyły do konstrukcji mapy genetycznej. 

Otrzymana mapa składa się z 20 grup sprzężeń, co odpowiada haploidalnej liczbie 

chromosomów łubinu wąskolistnego. Łączna długość grup sprzężeń wynosi 837,02 cM. 

Najdłuższa grupa (LG18) ma 83,7 cM, a najkrótsza (LG11) 12,61 cM. Największa odległość 

między dwoma sąsiadującymi loci wyniosła 16,72 cM i zlokalizowana została w 4 grupie 

sprzężeń. 

Przygotowana mapa genetyczna oraz wyniki zebrane podczas fenotypowania 

posłużyły do poszukiwania loci cech ilościowych (QTL) sprzężonych z ocenionymi fazami 

fenologicznymi i cechami morfologicznymi.  

W wyniku przeprowadzonych analiz, na utworzonej mapie genetycznej zlokalizowano 

26 obszarów QTL dla 11 faz fenologicznych i cech morfologicznych. W obszarach tych 

znalazło się ogółem 113 markerów PAV i SNP. Analiza BLAST pozwoliła na identyfikację 

35 białek pełniących różne funkcje fizjologiczne (udział w tworzeniu brodawek 

korzeniowych, przekazywaniu sygnałów komórkowych, regulacji ekspresji genów, metylacji 

DNA, syntezy prekursorów giberelin, syntezy steroli). Markery PAV i SNP leżące w obszarze 

wyznaczonych QTLi mogą okazać się przydatne w dalszych pracach, przy ocenie i selekcji 

zarówno faz fenologicznych jak i cech morfologicznych łubinu wąskolistnego. 
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Wartość pokarmowa i fizjologiczne właściwości diet z surowymi 

i fermentowanymi (Candida utilis) nasionami łubinu żółtego i wąskolistnego 

u szczurów 

 
The nutritional value and physiological properties of diets with raw 

and Candida utilis fermented blue and yellow lupine seeds in rats 
 

 

 

Wstęp 

W ostatnich latach, nową tendencją w technologii żywności są produkty funkcjonalne, 

spełniające zarówno funkcje odżywcze, jak też zmniejszające ryzyko niektórych schorzeń 

(Siro i wsp., 2008). Jednym ze sposobów pro-zdrowotnego przetwarzania żywności jest 

fermentacja (Klewicka i wsp., 2009). Produkty fermentowane, oprócz składników 

odżywczych, zwykle zawierają także komórki bakterii lub drożdży, które mogą oddziaływać 

na organizm pro i prebiotycznie (Kim i wsp., 2010). 

Celem badań było określenie wpływu diet z zawartością surowych i fermentowanych 

przez Candida utilis nasion łubinu żółtego i wąskolistnego na wskaźniki wzrostu, strawność 

oraz niektóre parametry fermentacyjne w przewodzie pokarmowym u szczurów.  

Materiał i metody 

Do badań wykorzystano śrutę łubinową (Lupinus luteus, odm. LORD i Lupinus 

angustifolius, odm. GRAF), które fermentowano drożdżami Candida utilis przez 72 godz. w 

temp. 30 C w warunkach beztlenowych. 40 szczurów Wistar podzielono na 5 grup i żywiono  

przez 28 dni ad libitum standardowymi mieszankami paszowymi (18,5% białka) z: 

poekstrakcyjną śrutą sojową, surowymi lub fermentowanymi nasionami łubinu wąskolistnego 

lub żółtego (Tabela 1). Wykonano 2-czynnikową analizę wariancji z testem Duncana przy 

P<0,05 (Statistica 6.0).  

 

Tabela 1. Skład diet doświadczalnych 
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Komponenty (%) 

Kontrola 

Surowe nasiona Fermentowane 

nasiona 

Ł. wąskolistny Ł.żółty Ł.wąskolistny Ł.żółty 

Poekstrakcyjna śruta sojowa 20,5 - - - - 

Łubin wąskolistny - 33,8 - - - 

Łubin żółty - - 27,0 - - 

Fermentowany łubin 

wąskolistny 
- - - 28,9 - 

Fermentowany łubin żółty - - - - 19,3 

Pszenica 70,3 57,0 63,8 61,9 71,5 

Olej sojowy 5 5 5 5 5 

Premiks mineralny 3 3 3 3 3 

Premiks witaminowy 1 1 1 1 1 

Chlorek choliny 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Przeprowadzono analizę chemiczną oraz oceniono status mikrobiologiczny surowych 

komponentów oraz produktów po fermentacji. Podczas doświadczenia analizowano spożycie 

paszy, przyrosty masy ciała oraz strawność białka ogólnego paszy. Po eutanazji pobrano od 

szczurów próbki przewodu pokarmowego (tkanki, treści), w których oznaczono: suchą masę, 

masę tkanek, zawartość białka, pH, zawartość amoniaku, lotnych kwasów tłuszczowych oraz 

aktywność enzymów bakteryjnych.  

Wyniki i dyskusja 

W porównaniu do surowych nasion łubinu wąskolistnego nasiona łubinu żółtego 

zawierały więcej białka (37,3 vs. 31,5%) (Tabela 2). Fermentacja drożdżowa zwiększyła 

udział białka o około 13,5% w nasionach łubinu wąskolistnego i około 26% w nasionach 

łubinu żółtego. Nasiona łubinu żółtego zawierały więcej białka strawnego i aminokwasów 

niezbędnych w porównaniu z łubinem wąskolistnym. Zawartość białka właściwego i 

metioniny była niższa w produktach fermentowanych, natomiast zawartość lizyny, cystyny i 

treoniny była w nich wyższa. Udział włókna, ADF i NDF był podobny w obu surowych 

łubinach i uległ obniżeniu w produktach po fermentacji. Uzyskane wyniki korespondowały z 

wynikami badań innych autorów (Khattab i Arntfield, 2009; Yabaya i wsp., 2009). Zawartość 

alkaloidów w produktach po fermentacji była wyższa niż w surowych nasionach, jednak 

udział fosforu fitynowego obniżył się (o 67% i 29% dla łubinu wąskolistnego i żółtego) a 

oligosacharydy zostały całkowicie wykorzystane podczas fermentacji. Fermentacja wpłynęła 

pozytywnie na wartość higieniczną produktów, które zawierały więcej bakterii kwasu 

mlekowego i drożdży, a mniej bakterii z grupy coli. Zawartość bakterii była natomiast 

podobna w nasionach łubinów surowych, jednakże nasiona łubinu wąskolistnego zawierały 
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więcej drożdży. W żadnym zbadanym materiale nie stwierdzono obecności salmonelli.  

 

Tabela 2. Skład chemiczny (% sm) i status mikrobiologiczny (jtk/g) nasion surowych i 

fermentowanych 

 

Skład  

Surowe nasiona Produkty fermentacji 

Łubin  

wąskolistny 

Łubin  

żółty 

Łubin  

wąskolistny 

Łubin  

żółty 

Sucha masa 87,94 88,16 96,33 94,99 

Białko ogólne 31,51 37,33 35,76 47,01 

Białko właściwe 26,44 29,62 21,17 28,07 

Lizyna 1,29 1,65 1,54 2,02 

Metionina 0,16 0,20 0,10 0,17 

Cystyna 0,36 0,71 0,64 0,90 

Treonina 0,94 1,08 1,02 1,24 

Popiół surowy 3,45 4,20 3,50 4,53 

Włókno surowe 15,24 15,63 14,33 12,67 

ADF 19,92 18,69 19,74 16,06 

NDF 24,70 24,52 21,13 18,88 

Suma alkaloidów 0,007 0,016 0,021 0,042 

Fosfor fitynowy 0,36 0,59 0,12 0,42 

Suma oligosacharydów 6,55 7,94 0,00 0,00 

pH 5,5 5,6 4,11 3,98 

Ogólna liczba bakterii  5,4 x 10
5
 4,6 x 10

5
 2,5 x 10

6
 8,4 x 10

5
 

Bakterie kwasu mlekowego  2,4 x 10
4
 3,9 x 10

4
 4,8 x 10

6
 7,0 x 10

5
 

Drożdże  2,3 x 10
4
 3,7 x 10

3
 4.0 x 10

6
 3,4 x 10

6
 

Bakterie grupy coli  5,5 x 10
4
 7,5 x 10

4
 1,5 x 10

3
 1,5 x 10

4
 

 

Wyniki badań in vivo wskazują na zróżnicowaną fizjologiczną odpowiedź układu 

pokarmowego szczurów na diety zawierające surowe lub fermentowane nasiona łubinów. 

Diety zawierające łubin żółty (Tabela 3) wpływały pozytywnie (P<0,05) na pobranie i 

wykorzystanie paszy oraz wzrost zwierząt w porównaniu z dietami z łubinem wąskolistnym, 

które jednakże wpływały pozytywnie na procesy fermentacji w jelitach (masa jelit i treści, 

pH, amoniak).  

Tabela. 3. Wpływ gatunku oraz fermentacji na strawność białka oraz wskaźniki 

wzrostu szczurów 

 

Dieta 

Spożycie 

paszy 

g/28 dni 

Strawność 

białka 

% 

Przyrost 

masy ciała 

g 

PER 

g/g 

Efekt gatunku     

Łubin wąskolistny 538 
b
 83,9 

b
 118 

b
 1,21 

b
 

Łubin żółty 561 
a
 86,3 

a
 129 

a
 1,27 

a
 

P  0,043 0,004 0,002 0,035 

Efekt fermentacji     
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Nasiona surowe 555 84,3 
b
 120 

b
 1,19 

b
 

Nasiona fermentowane 544 86,0 
a
 128 

a
 1,28 

a
 

P  >0,05 0,030 0,028 0,005 

 

Podsumowanie 

Nasiona fermentowane przez Candida utilis charakteryzowały się korzystniejszym 

składem chemicznym i mikrobiologicznym niż nasiona niefermentowane, ze względu na 

wyższy udział lepiej zbilansowanego białka, kwaśne pH i niższą zawartość substancji 

antyodżywczych. Nasiona fermentowane wpłynęły pozytywnie (P<0,05) na strawność białka 

i wykorzystanie paszy przez szczury, jednak nie miały jednoznacznego wpływu na parametry 

przewodu pokarmowego i proces fermentacji w jelitach.  
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Wpływ zastąpienia białka poekstrakcyjnej śruty sojowej białkiem łubinu 

białego na wzrost i fizjologię przewodu pokarmowego u warchlaków 
 

The effect of substitution of the soybean meal protein by white lupin seeds 

on growth and physiological responses of gastrointestinal tract in pigs 
 

 

 

Wstęp 

Łubin biały jest bogatym źródłem białka, witamin, węglowodanów oraz substancji 

mineralnych. Zawiera jednak oligosacharydy, alkaloidy oraz fosfor w postaci fitynowej 

uważane za substancje antyodżywcze. Związki te niekorzystnie wpływają na pobieranie paszy 

przez zwierzęta i strawność paszy, przyczyniając się do zaburzeń rozwoju i wzrostu zwierząt. 

Wyniki badań dotyczących wykorzystania łubinu białego w żywieniu trzody chlewnej nie są 

jednoznaczne. Doświadczenia King i wsp. (2000) wykazały, ze przy 30% udziale łubinu 

białego w diecie następuje pogorszenie wzrostu zwierząt, obniżenie spożycia i wykorzystania 

paszy. Z kolei badania przeprowadzone przez Pisarikova i wsp. (2008) wykazały, że przy 

zastąpieniu 50% białka poekstrakcyjnej śruty sojowej (PŚS) białkiem łubinu białego, dzienne 

przyrosty masy ciała świń były wyższe niż w grupie doświadczalnej, otrzymującej PŚS jako 

główne źródło białka.  

Celem badań było określenie możliwości zastąpienia białka PŚS białkiem łubinu 

białego w mieszankach dla warchlaków oraz jego wpływ na parametry odchowu zwierząt 

oraz wybrane wskaźniki przewodu pokarmowego.   

Materiał i metody 

 Doświadczenie przeprowadzono na 48 warchlakach o masie ciała około 20kg, które 

utrzymywano indywidualnie w kojcach. Wydzielono 3 grupy doświadczalne po 16 

osobników (8 loszek, 8 wieprzków) w każdej. Zwierzęta żywione były mieszankami 

pełnoporcjowymi przez 28 dni do uzyskania masy ciała ok. 35 kg. Grupa kontrolna (I) 

otrzymywała paszę, w której PŚS była jedyną paszą białkową, w grupie II - 50% białka PŚS 

zastąpiono białkiem łubinu białego, w grupie III - 100% białka PŚS zastąpiono białkiem 

łubinu białego (Tabela 1).  
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Tabela 1. Skład diet doświadczalnych 

 

Składnik (%) I II III 

PŚS 20,0 10,0 - 

Ł biały - 15,0 32,0 

Pszenica 15,0 31,71 20,0 

Kukurydza 25,0 8,0 - 

Pszenżyto 36,33 31,0 43,1 

Tlenek tytanu 0,3 0,3 0,3 

Kreda 1,1 1,1 1,1 

Fosforan 1-Ca 1,2 1,2 1,2 

Sól 0,35 0,35 0,35 

Premix grower 0,5% 0,5 0,5 0,5 

Lizyna 0,2 0,5 0,8 

Metionina 0,02 0,09 0,18 

Tryptofan - 0,05 0,10 

Treonina - 0,20 0,37 

Wartość pokarmowa 

EM (MJ EM/kg) 13,1 13,1 13,1 

Białko ogólne (g/kg) 176 173 172 

Lizyna (g/kg) 0,99 1,04 1,07 

Metionina (g/kg) 0,32 0,31 0,32 

Tryptofan (g/kg) 0,19 0,19 0,18 

Treonina (g/kg) 0,61 0,66 0,64 

Wapń (g/kg) 8,6 8,7 8,8 

Fosfor (g/kg) 6,6 6,6 6,7 

Sód (g/kg) 1,6 1,6 1,6 

 

W czasie doświadczenia kontrolowano przyrosty masy ciała zwierząt oraz spożycie i 

wykorzystanie paszy. Po zakończeniu doświadczenia zwierzęta ubito i pobrano od nich 

wątrobę, treści jelita cienkiego, ślepego i grubego na badania chemiczne i mikrobiologiczne. 

oraz tkanki jelita cienkiego na badania morfometryczne. Wyniki poddano1-czynnikowej 

analizie wariancji z testem Duncana przy P<0,05 (Statgraphics, 6.0). 

Wyniki i dyskusja 

Pobranie i wykorzystanie paszy oraz  przyrosty masy ciała warchlaków nie różniły się 

istotnie pomiędzy I i II grupą. Zwierzęta otrzymujące łubin biały jako jedyną paszę białkową 

spożyły w okresie doświadczalnym o ok. 4 kg mniej paszy, przyrastały o 150g/d gorzej oraz 

zużywały więcej paszy na kg przyrostu masy ciała (P=0.001) niż pozostałe grupy (Tabela 2). 

Masa wątroby tych zwierząt była niższa, a lepkość treści pokarmowej i koncentracja 

amoniaku była istotnie wyższa niż w pozostałych grupach (Tabela 3). pH treści pokarmowej 

było niższe w obu grupach zawierających nasiona łubinu białego w porównaniu do grupy 

kontrolnej, przy czym w jelicie ślepym różnice te potwierdzono statystycznie (P<0,05). 
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Ogólna liczba bakterii i liczba Enterobacteriaceae była istotnie wyższa w treści zwierząt z 

grupy otrzymującej wyłącznie nasiona łubinu białego w stosunku do grupy kontrolnej, ale 

liczba bakterii kwasu mlekowego we wszystkich grupach była podobna. Liczba drożdży i 

pleśni w treści jelita cienkiego zwierząt z grupy III była wyższa niż w pozostałych grupach 

(P>0,05). Podobne tendencje dotyczące składu mikroflory zaobserwowano w jelicie ślepym, 

przy czym w treści jelita ślepego w grupach II i III stwierdzono istotnie wyższą zawartość 

drożdży i pleśni niż w grupie kontrolnej (P<0,05). Wzrost liczby bakterii i koncentracji 

amoniaku wskazuje na większe skażenie śruty łubinowej mikroorganizmami w porównaniu 

do PŚS, ale także na burzliwe przemiany mikrobiologiczne zachodzące w jelitach, a tym 

samym na bardziej efektywną fermentację. Zwiększenie lepkości treści pokarmowej 

ogranicza dostęp enzymów trawiennych i zmniejsza strawność paszy w jelicie cienkim, w 

wyniku czego treść jest przesuwana do dalszych odcinków przewodu pokarmowego, gdzie 

ulega fermentacji Pisarikova i wsp. (2008).  

 

 

Tabela 2. Wpływ diety  na wskaźniki odchowu prosiąt 

 

Parametr  I II III SEM P 

Całkowity przyrost 

masy ciała (kg) 
25,6 

a
 26,0 

a 
21,6 

b
 0,4 0,001 

Dzienne przyrosty 

masy ciała (g) 
915 

a
 927 

a
 793 

b
 6,12 0,001 

Całkowite spożycie 

paszy (kg) 
57,2 

a
 57,9 

a
 53,0 

b
 0,59 0,001 

Zużycie paszy/kg 

przyrostu mc. 
2,25 2,25 2,46 0,44 0,08 
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Tabela 3. Wpływ diety na parametry przewodu pokarmowego 

 

Parametr I II III SE

M 

P 

Masa wątroby (kg) 1,09 
ab

 1,14 
a
 0,96 

b
 0,02 0,045 

Jelito cienkie      

pH  6,17 5,83 5,88 0,08 0,172 

Lepkość (cP) 2,05 
b
 2,18 

b
 4,50 

a
 0,14 0,001 

Amoniak (mmol/l) 12,05 
b
 12,41 

b
 15,25 

a
 0,50 0,032 

Suma LKT (mmol/l) 4,69 2,81 3,07 0,42 0,165 

Enterobacteriaceae (jtk/g) 2,9 x 10
5 b

 9,9 x 10
5 ab

 1,5 x 10
6 a

 1,6 x 10
4
 0,029 

Drożdże i pleśnie (jtk/g) 9,1 x 10
4
 7,2 x 10

4
 3,5 x 10

5
 8,0 x 10

3
 0,286 

Bakterie kw. mlekowego (jtk/g) 2,0 x 10
8
 1,2 x 10

8
 1,5 x 10

8
 3,8 x 10

6
 0,699 

Og. liczba bakterii (jtk/g) 3,0 x 10
5 b

 1,0 x 10
6 ab

 1,6 x 10
6 a

 1,9 x 10
4
 0,040 

Jelito ślepe      

  pH  5,35 
a
 5,34 

a
 5,03 

b
 0,06 0,034 

   Suma LKT (mmol/l) 205,02 233,60 216,80 5,82 0,157 

Enterobacteriaceae (jtk/g) 2,7  x 10
6
 2,2 x 10

7
 1,9 ,x 10

7
 5,5 x 10

5
 0,314 

Drożdże i pleśnie (jtk/g) 2,6 x 10
3 b

 2,9 x 10
4 a

 3,4 x 10
4 a

 4,7 x 10
2
 0,033 

Bakterie kw. mlekowego 

(jtk/g) 

4,3 x 10
8
 4,5 x 10

8
 3,6 x 10

8
 4,6 x 10

6
 0,730 

Og. liczba bakterii (jtk/g) 3,6 x 10
6
 2,5 x 10

7
 1,6  x 10

7
 5,5 x 10

5
 0,291 

Jelito grube      

   pH 5,90 5,75 5,78 0,07 0,680 

  Suma LKT (mmol/l) 104,86 118,74 118,92 8,27 0,732 

 

Wnioski 

Zwiększenie udziału nasion łubinu w dietach dla warchlaków (0, 15%, 32%) obniża 

pH treści jelit i zwiększa lepkość treści w jelicie cienkim oraz powoduje wzrost ogólnej liczby 

bakterii, Enterobacteriaceae, drożdży i pleśni w treści jelita cienkiego i ślepego.  

Zastąpienie 50% białka PŚS białkiem łubinu białego w mieszankach dla warchlaków 

nie wpłynęło negatywnie na wzrost i spożycie paszy, natomiast zastąpienie 100% białka PŚS 

białkiem łubinu białego istotnie pogorszyło wskaźniki produkcyjne świń. 
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Praca finansowana z programu: Ulepszanie rodzimych źródeł białka roślinnego, ich 

produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach. Obszar 4 – Rodzime źródła białka w 

żywieniu zwierząt monogastrycznych. 
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Wartość odżywcza i fizjologiczne właściwości diet z surowymi 

i fermentowanymi nasionami łubinu wąskolistnego u szczurów 

 

The nutritional value and physiological properties of the diet with raw and 

fermented blue lupine seeds in rats 

 
 

 

Wstęp 

Rodzime rośliny strączkowe mogą konkurować z soją, jednak ich wartość pokarmową 

limitują substancje o charakterze antyodżywczym - oligosacharydy, alkaloidy, fityniany, a 

także niska strawność surowych nasion (Blőchl i in., 2007; Jezierny i in., 2010; Olkowski, 

2002). Powoduje to konieczność ograniczenia stosowania nieprzetworzonych nasion roślin 

strączkowych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Poprawę wartości odżywczej można  

uzyskać przez proces fermentacji, który wpływa pozytywnie na zawartość i profil 

aminokwasowy białka. Fermentacja oprócz podniesienia wartości odżywczej może 

generować powstawanie w żywności witamin, przeciwutleniaczy i innych związków 

biologicznie czynnych. Poprzez wytworzenie substancji zapachowych i redukcję związków 

antyodżywczych, najczęściej gorzkich w smaku, fermentacja może wpływać korzystnie na 

smakowitość surowca, co poprawia pobranie paszy przez zwierzęta . 

Celem badań było określenie wpływu diet zawierających surowe lub fermentowane 

nasiona łubinu wąskolistnego odmiany NEPTUN na wskaźniki wzrostu i strawność białka.  

Materiał i metody  

Do badań wykorzystano śrutę łubinową (Lupinus angustifolius, odm. NEPTUN), którą 

fermentowano suchymi drożdżami (Saccharomyces cerevisiae) oraz preparatem bakteryjnym 

POLMASIL EXTRA (Enterococcus faecium, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, 

Pediococcus buchnerii) przez 24 godz. w temp. 25 C w warunkach tlenowych. Enzymy 

drożdżowe dezaktywowano przez 20 min. w 80˚C, a następnie materiał suszono w 55˚C. 
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Doświadczenie żywieniowe przeprowadzono na 24 szczurach Wistar, które podzielono na 3 

grupy. Diety doświadczalne podawano ad libitum przez 4 tygodnie. Szczury otrzymywały 

standardowe mieszanki paszowe zawierające 18,5% białka, z paszami wysokobiałkowymi: 

poekstrakcyjną śrutą sojową (SBM), surowymi nasionami łubinu wąskolistnego (BL) i 

fermentowanymi nasionami łubinu wąskolistnego – produkt fermentacji (PF). Do obliczeń 

statystycznych wykorzystano 1- i 2-czynnikową analizę wariancji z testem Duncana przy 

P<0,05 (SAS 9.3). 

Przeprowadzono analizę chemiczną oraz oceniono status mikrobiologiczny surowych 

nasion i produktu po fermentacji (Tabela 1). Podczas doświadczenia analizowano spożycie 

paszy, przyrosty masy ciała szczurów oraz strawność białka ogólnego paszy.  

Tabela 1. Skład chemiczny (% sm) i status mikrobiologiczny (jtk/g) nasion surowych i 

fermentowanych 

 Surowe nasiona 

łubinu   

Produkt                                    

fermentacji 

Sucha masa 87,94 97,02 

Białko ogólne 31,51 38,20 

Białko właściwe 26,44 23,40 

Lizyna 1,29 1,91 

Metionina 0,16 0,17 

Cystyna 0,36 0,26 

Treonina 0,94 1,18 

Popiół surowy 3,45 4,25 

Włókno surowe 15,24 18,25 

ADF 19,92 24,86 

NDF 24,70 26,89 

Suma alkaloidów 0,007 0,038 

Suma oligosacharydów 6,55 0,00 

Fosfor fitynowy 0,36 0,34 

pH 5,5 3,9 

Ogólna liczba bakterii  5,4 x 10
5
 8,6 x 10

5
 

Bakterie kwasu mlekowego  2,4 x 10
4
 1,6 x 10

6
 

Drożdże  2,3 x 10
4
 9,55 x 10

4
 

Bakterie grupy coli  5,5 x 10
4
 1,8 x 10

4
 

Salmonella  0 0 
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Wyniki i dyskusja 

W porównaniu do surowych nasion łubinu wąskolistnego fermentacja bakteryjno-

drożdżowa zwiększyła udział białka o ponad 21%. Surowe nasiona łubinu zawierały więcej 

białka właściwego i cystyny w porównaniu z produktem fermentacji, natomiast produkt 

fermentacji zawierał więcej  lizyny, metioniny i treoniny. Udział włókna, ADF i NDF był 

wyższy w produkcie po fermentacji. Podobne wyniki badań uzyskali Yabaya i in. (2009). 

Zawartość alkaloidów w fermentowanych nasionach była wyższa niż w surowych, jednak 

udział fosforu fitynowego obniżył się (o ok. 6%), a oligosacharydy zostały całkowicie 

wykorzystane podczas procesu fermentacji. Uzyskane wyniki korespondują z wynikami 

badań Khattab i Arntfield (2009), którzy wykazali, iż fermentacja wpłynęła na obniżenie 

zawartości fosforu fitynowego oraz poziomu oligosacharydów w produktach. Fermentacja 

drożdżowo-bakteryjna efektywnie obniżyła pH uzyskanych produktów z 5.5 do 3.9, oraz 

wpłynęła pozytywnie na ich wartość higieniczną. Nasiona fermentowane zawierały więcej 

bakterii kwasu mlekowego i drożdży, a mniej bakterii z grupy Coli. Ogólna zawartość 

bakterii była natomiast podobna w nasionach  surowych i fermentowanych. W zbadanym 

materiale nie stwierdzono obecności salmonelli. 

Rodzaj białka wprowadzonego do paszy nie wpłynął na jej pobranie przez szczury 

(Tabela 2). Dieta zawierająca produkt fermentacji wpłynęła pozytywnie (P<0,05) na wzrost 

zwierząt oraz wykorzystanie paszy i  strawność białka. W doświadczeniu na szczurach nie 

wykazano różnic pomiędzy grupą otrzymującą w diecie poekstrakcyjną śrutę sojową i 

produkt fermentacji. 
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Tabela. 2. Wpływ surowych nasion i produktu fermentacji na wskaźniki wzrostu 

szczurów - przyrosty masy ciała (BWG), strawność białka (APD), współczynnik retencji 

azotu (APR) i współczynnik wydajności wzrostowej białka (PER). 

 

SBM BL PF 
Efekt 

diety 

Efekt 

fermentacji 

P 

Spożycie paszy 

g/28 dni 

553±8,80 555±10,3 552±12,4 >0,05 >0,05 

Masa startowa, g 182±1,73 182±1,55 182±1,98 >005 >0,05 

Masa końcowa, g 313±1,40
a
 300±3,95

b
 306±2,46

ab
 0,010 >0,05 

BWG, g 131±2,08
a
 118±2,72

b
 124±2,69

ab
 0,007 >0,05 

PER, g/g  1,29±0,023
a
 1,15±0,023

b*
 1,26±0,033

a** 
0,004 0,019 

APD, %  84,9±0,59 83,9±0,46
*
 85,4±0,36

**
 >0,05 0,038 

APR, %  32,0±1,12 29,2±1,13 32,2±0,91 >0,05 >0,05 

a, b, *, **  - wartości w rzędach opisane różnymi literami i gwiazdkami różnią się 

istotnie przy P <0,05. 

 

Podsumowanie 

Fermentowane nasiona łubinu wąskolistnego charakteryzowały się korzystniejszym 

składem chemicznym i mikrobiologicznym niż nasiona niefermentowane, ze względu na 

wyższy udział lepiej zbilansowanego białka, kwaśne pH i niższą zawartość substancji 

antyodżywczych. Zastosowanie produktu fermentacji w mieszance wpłynął pozytywnie na 

strawność białka i wykorzystanie paszy przez szczury.  
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Wrażliwość wybranych odmian łubinów i grochów na symulowane niskie 

temperatury 
 

Susceptibility of selected lupine and pea cultivars to simulated low 

temperatures 
 

 

Przejściowość klimatyczna Polski często umożliwia, szczególnie na zachodzie kraju, 

bardzo wczesne siewy a z drugiej strony jest przyczyną wystąpienia silnych kwietniowych i 

majowych przymrozków, powodujących uszkodzenia młodych roślin łubinów i grochów. W 

niektórych przypadkach rolnicy informują o tak złym stanie roślin, szczególnie łubinów, że 

plantacje kwalifikują się do likwidacji. 

Niestety jak do tej pory brakuje badań nad wrażliwością łubinów i grochów na 

wiosenne przymrozki i w dostępnej literaturze, poza podręcznikową, trudno znaleźć 

informacje na ten temat. 

 

Materiał i metoda. 

 

Ocenie poddano odmiany i linie kolekcyjne łubinu wąskolistnego i grochu ze zbiorów 

z lat 2011 – 13 i łubinu żółtego z lat 2011 i 13. Test na siewkach przeprowadzono w komorze 

z regulowaną temperaturą, wysiewając nasiona w trzech powtórzeniach. Kiełkowano je przez 

4 – 7 dni w temp. +20°C, przenosząc następnie na okres 7 dni do komory wegetacyjnej z 

temp. +5°C w celu zahartowania. Po tym etapie skrzynki z siewkami umieszczono w komorze 

mrożeniowej o początkowej temp. 0°C i temperaturę stopniowo obniżano do -6°C w tempie 

3°C/godzinę. W tej temperaturze rośliny pozostawały przez 4 godziny a następnie w tempie 

jak przy mrożeniu podnoszono ją znów do 0°C i po jej osiągnięciu przenoszono je na 48 

godzin do pomieszczenia z temp. +5°C, dokonując oceny uszkodzeń. Następnie siewki 

umieszczano na 7 dni w pomieszczeniu o temp. +20°C (fotoperiod 12h, światło 200 µmol m
-

2
s

-1
, ww. 60%). Po tym czasie liczono rośliny żywe. 
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Omówienie wyników i wnioski 

 

Wyniki przedstawiono w tabelach 1-3. 

Najmniejszą wrażliwością na symulowane niskie temperatury charakteryzuje się groch 

– średnio 70,7% roślin żywych, następnie łubin żółty – 60,2%, a najmniejszą łubin 

wąskolistny – 45,3%. Zaobserwowano znaczne różnice we wszystkich gatunkach w reakcji 

poszczególnych odmian – największe w grochu i mniejsze (do siebie zbliżone) w łubinie 

wąskolistnym. W grochu najlepszą mrozoodpornością z bardzo dobrymi wynikami w dwóch 

lub trzech latach badań charakteryzują się odmiany: Brylant, Boruta, Cysterski. Do dobrych 

odmian, lecz z wynikiem nieco słabszym w jednym roku zaliczyć można odmiany: Wenus, 

Muza, Santana, Model, Medal, Eureka. Do najbardziej wrażliwych należą Mentor i Hubal. Do 

wrażliwych lecz nie potwierdzonych we wszystkich latach należą: Mecenas, Roch, Ezop, 

Turnia. Trudno zaszeregować odmiany Sokolik i Milwa, które uzyskały bardzo 

niejednoznaczne wyniki. Pozostałe odmiany reprezentują poziom przeciętny. 

W łubinie żółtym największą mrozoodpornością z bardzo dobrymi wynikami z dwóch 

lat badań charakteryzują się: rosyjska odmiana Piereswiet i linia kolekcyjna R 1015/03 a 

także lecz z wynikiem z jednego roku badań linia kolekcyjna R 20/07. Najmniej tolerancyjne 

w obydwóch latach badań okazały się odmiany: Talar, Mister, Perkoz, a niejednoznaczne 

wyniki uzyskała odmiana Lord.  

W łubinie wąskolistnym uzyskano bardzo niejednoznaczne wyniki i z ich interpretacją 

właściwie należałoby się wstrzymać do momentu przeprowadzenia testu w czwartym roku. 

Najlepsze średnie wyniki uzyskały tu odmiany Oskar i Neptun lecz nie należą one do 

czołowych we wszystkich latach. Jednoznacznie słabo we wszystkich latach wypadły 

odmiany Bojar i PRH 178/12. Słabo lecz nie we wszystkich latach odmiany: PRH 224/13, 

Regent, Tango. Niejednoznacznie zachowała się odmiana Zeus gdyż w dwóch latach uzyskała 

słabe wyniki, a w jednym roku należała do odmian czołowych. 
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Tab. 1. Przeżywalność siewek grochu w komorze z temperaturą  -6°C, wyrażona w % 

żywych siewek 

 

Lp. Odmiana 2011 2012 2013 2011-13 

1.  Mentor 50,0 60,0 40,2 50,1 

2.  Hubal 72,2 36,1 51,7 53,3 

3.  Mecenas 64,8 61,5 42,3 56,2 

4.  Roch - 62,9 50,8 56,8*
 

5.  Ezop - 67,2 48,1 57,6* 

6.  Turnia - 74,2 45,0 59,6* 

7.  Pomorska - 64,2 59,2 61,7* 

8.  Wiato - 50,0 75,0 62,5* 

9.  Sokolik 84,7 61,7 41,7 62,7 

10.  Tarchalska 60,5 75,0 56,4 64,0 

11.  Batuta - 70,0 58,1 64,0* 

12.  Milwa 78,9 52,8 78,1 69,9 

13.  Akord - 78,1 70,0 74,1* 

14.  Eureka - 65,0 86,4 75,2* 

15.  Medal 86,1 65,2 81,9 77,7 

16.  Model 84,3 72,6 80,4 79,1 

17.  Santana 88,8 95,0 64,4 82,7 

18.  Muza 77,5 91,7 81,7 83,6 

19.  Wenus - 100,0 77,6 88,8* 

20.  Cysterski - 91,6 87,5 89,6* 

21.  Boruta - 89,7 92,5 91,1* 

22.  Brylant - 100,0 90,0 95,0* 

Przedział 50,0 - 92,7 36,1 - 100,0 40,2 – 92,5 50,1– 95,0 

Średnia  74,8 72,0 66,3 70,7 

 

* Wyniki dwuletnie 
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Tab. 2. Przeżywalność siewek łubinu żółtego w komorze z temperaturą -6°C, 

wyrażona w % żywych siewek 

 

Lp. Odmiana 2011 2013 2011 i 13 

1.  Talar 51,2 38,1 44,6 

2.  Mister  52,5 43,9 48,2 

3.  Perkoz  53,5 47,3 50,4 

4.  Lord 57,6 43,5 50,5 

5.  Dukat - 51,7 51,7* 

6.  Taper - 53,1 53,1* 

7.  R 76/07 - 53,3 53,3* 

8.  Baryt 62,2 57,6 59,9 

9.  Parys 59,9 60,0 60,0 

10.  Juno 64,7 - 64,7* 

11.  R 221/06 62,9 75,4 69,1 

12.  R 57/07 - 70,0 70,0* 

13.  R 1015/03 73,0 75,3 74,1 

14.  Piereswiet 79,8 71,4 75,6 

15.  R 20/07 - 78,6 78,6* 

Przedział 51,2 - 79,8 38,1 – 78,6 44,6 – 78,6 

Średnia 61,7 58,5 60,2 

 

* Wyniki jednoroczne 
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Tab. 3. Przeżywalność siewek łubinu wąskolistnego w komorze z temperaturą  -6°C, 

wyrażona w % żywych siewek 

 

Lp. Odmiana 2011 2012 2013 2011-13 

1.  Bojar 28,9 30,0 30,7 29,9 

2.  PRH 178/12 - 37,1 29,6 33,3* 

3.  PRH 224/13 26,1 43,8 - 34,9* 

4.  Regent 39,0 33,3 39,2 37,2 

5.  Zeus 18,4 35,3 62,6 38,8 

6.  Graf 42,8 47,1 31,3 40,4 

7.  Tango 27,8 36,4 58,1 40,8 

8.  Dalbor 62,1 25,9 40,9 43,0 

9.  Irys - 57,9 30,0 43,9* 

10.  Sonet 21,7 48,5 62,9 44,4 

11.  Kadryl 43,8 51,4 - 47,6* 

12.  Boruta 69,7 37,5 38,8 48,7 

13.  Kalif 48,0 56,4 42,7 49,0 

14.  PRH 146/13 - 66,7 31,7 49,2* 

15.  R 223/08 34,1 71,4 42,2 49,2 

16.  PRH 578/13 57,3 52,9 38,7 49,6 

17.  Heros 60,1 45,8 46,9 50,9 

18.  PRH 635/11 30,0 77,5 45,6 51,0 

19.  PRH 176/13 33,3 69,6 - 51,4* 

20.  Neptun 40,6 61,8 70,8 57,7 

21.  Oskar 58,1 52,9 72,2 61,1 

Przedział 18,4 - 69,7 25,9 - 77,5 29,6 – 72,2 29,9 – 61,1 

Średnia 41,2 49,5 45,2 45,3 

 

* Wyniki dwuletnie 
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Badanie wskaźników stresu suszy w roślinach łubinu żółtego, białego i 

wąskolistnego 

 

Investigation of drought stress indicators in plants of yellow lupine, 

white lupine and narrowleaf lupine 
 

 

Uprawa roślin strączkowych łączy się z ryzykiem ze względu na brak wierności 

plonowania. Rośliny te są wrażliwe na chłód oraz suszę, czynniki powodujące skrócenie 

okresu wegetacji, oraz aborcję kwiatów, co istotnie wpływa na obniżenie plonu nasion. W 

reakcjach roślin na suszę glebową bierze udział wiele związków organicznych, do których 

można zaliczyć hormony wzrostu (auksyny, cytokininy, gibereliny), inhibitory wzrostu, 

będące jednocześnie hormonami stresu (kwas abscysynowy, etylen, kwas jasmonowy), oraz 

poliaminy, które jako cząsteczki polarne mają duże znaczenie w gromadzeniu wody w 

komórkach. Jedną z najczęściej obserwowanych reakcji roślin na niedobór wody jest 

przymykanie aparatów szparkowych. Proces ten wpływa nie tylko na ograniczenie 

transpiracji, ale zmniejsza także asymilację dwutlenku węgla z powietrza. Rośliny w takiej 

sytuacji mogą korzystać z dwutlenku węgla pochodzącego z oddychania. 

Celem badań było wytypowanie wskaźników fizjologicznych przydatnych do selekcji 

roślin łubinu białego, wąskolistnego i żółtego o zwiększonej tolerancji na suszę.  

Rośliny uprawiano w warunkach otwartego tunelu. Po czterech tygodniach od daty 

wysiewu podzielono rośliny na dwie części: kontrolną, którą podlewano do 75% pełnej 

pojemności wodnej (PPW) oraz poddaną działaniu trzytygodniowej suszy glebowej (25% 

PPW). Po tym czasie pobrano próbki do analizy zawartości kwasu abscysynowego, kwasu 

indolilo-3-octowego i poliamin. Po zakończeniu suszy wszystkie rośliny uprawiano w 

optymalnych warunkach wilgotności gleby. Po zaschnięciu roślin analizowano masę nasion w 

przeliczeniu na jedną roślinę, oraz przeliczano uzyskaną masę nasion z roślin traktowanych 

suszą w procentach względem kontroli. Analiza suchych nasion dotyczyła także 

współczynnika dyskryminacji 
13

C, z którego wielkości można sądzić, jaka część związków 

węglowych pochodzi z fotosyntezy, odbywającej się przy otwartych i przy zamkniętych 
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aparatach szparkowych. Wartości dyskryminacji są ujemne i tym mniejsze, im dłużej w 

trakcie wegetacji były otwarte aparaty szparkowe.  

Susza obniżyła najbardziej plon nasion łubinu wąskolistnego Regent (otrzymany plon 

stanowił 52% względem plonu uzyskanego z roślin kontrolnych), natomiast rośliny łubinu 

białego odmiany Butan były najbardziej odporne na suszę (81% względem kontroli).  

Odnotowano duże międzygatunkowe zróżnicowanie w poziomie IAA (kwasu 

indolilio-3-octowego) i ABA (kwasu abscysynowego). W czasie wzrostu roślin kontrolnych 

wszystkich badanych odmian zwiększała się zawartość IAA. Warunki suszy glebowej 

spowodowały natomiast podwyższenie poziomu IAA u większości badanych odmian z 

wyjątkiem odmiany Butan (łubin biały) i Graf (łubin wąskolistny). W roślinach łubinu 

żółtego występowały śladowe ilości IAA w warunkach optymalnej pojemności wodnej gleby, 

natomiast susza zwiększyła istotnie zawartość tego hormonu. W czasie wzrostu roślin 

kontrolnych odmian Boros, Regent i Graf odnotowano wzrost poziomu ABA, podczas gdy 

obie odmiany łubinu żółtego charakteryzowały się w tym czasie istotnym spadkiem 

zawartości tego hormonu. Susza zwiększyła istotnie zawartość ABA w liściach wszystkich 

badanych odmian, przy czym u obu odmian łubinu żółtego wzrost ten był największy. U 

roślin badanych odmian łubinu białego i wąskolistnego znaleziono zależność pomiędzy 

zawartością IAA a plonem nasion uzyskanym w warunkach suszy. Odmiany plonujące lepiej 

w suszy (Butan i Graf) wykazywały wyższą zawartość IAA od odmian gorzej plonujących w 

warunkach deficytu wody (Boros i Regent). 

Odnotowano duże zróżnicowanie ogólnej zawartości poliamin. Wydzielono 6 frakcji 

poliamin: agmatynę, putrescynę, kadawerynę, 1,6 diaminoheksan, spermidynę i sperminę. 

Mniej poliamin występowało w liściach łubinu żółtego, zaś w pozostałych gatunkach łubinu 

poziom poliamin był podobny. Stwierdzono silne zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe w 

zawartości tych związków. U większości badanych odmian większa zawartość poliamin 

wiązała się z wyższym wskaźnikiem uwodnienia liści. Regułą było, że zawartość poliamin 

zwiększała się wraz z wiekiem roślin, natomiast susza wpłynęła na zróżnicowanie zawartości 

poszczególnych poliamin u poszczególnych odmian.  

Analizując współczynniki dyskryminacji izotopu 
13

C stwierdzono, że obie odmiany 

łubinu żółtego oraz odmiana Boros łubinu białego silnie zareagowały na suszę. W przypadku 

odmiany Boros większa część fotosyntezy w warunkach suszy odbywała się przy 

zamkniętych szparkach. Nie znaleziono korelacji pomiędzy zmianą dyskryminacji 
13

C, a 

plonem nasion w warunkach suszy. 
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Reasumując, wykazano, że wyższa zawartość IAA w liściach roślin poddanych 

stresowi suszy może decydować o wyższym plonie nasion.  
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Wpływ formy i dawki siarki na wskaźniki stanu odżywienia łubinu 

wąskolistnego 

 
The influence of forms and doses of sulphur on nutritional status 

indicators of the narrow-leaf lupin  
 

 

W ostatnim 20-leciu w glebach wielu krajów świata, w tym w Polsce, obserwuje się 

niedobór siarki, której obecność jest niezbędna  do realizacji pełnego cyklu życiowego roślin. 

W roku 1980 szacowany opad SO2 wynosił w naszym kraju około 5 mln ton, a do roku 2005 

zmniejszył się pięciokrotnie. Przyczynami zmniejszenia depozycji tego pierwiastka w glebach 

jest przede wszystkim ograniczenie emisji przemysłowych oraz zmiany asortymentu 

nawozów. W tych warunkach konieczne stało się uwzględnienie siarki w nawożeniu roślin, 

zwłaszcza gatunków o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik. Badania potwierdzają 

wysoką efektywność plonotwórczą tego składnika nie tylko dla gatunków z rodziny 

Brassicaceae, ale także dla roślin bobowatych (Fabaceae). Udział siarki w nawożeniu 

gatunków tej rodziny jest ważny z uwagi na ich specyfikę metabolizmu azotu. Odpowiednia 

zasobność gleby w ten składnik sprzyja nodulacji oraz zapewnia optymalną ilość 

leghemoglobiny i ferrodoksyny w brodawkach. Biorąc pod uwagę ważną rolę siarki w 

metabolizmie roślinnym oraz obserwowane w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie 

nią jako składnikiem nawozowym, podjęto badania, których celem była ocena wpływu 

nawożenia tym pierwiastkiem na wartość wskaźników stanu odżywienia łubinu 

wąskolistnego siarką oznaczoną w jego liściach na początku kwitnienia roślin.  Podjęte 

badania nawiązują do prób diagnozowania  krytycznych zawartości siarki, które pozwolą na 

rozpoznanie deficytu i skuteczną interwencję w celu uzyskania wysokiego plonu o pożądanej 

jakości. Przeprowadzono je w latach 2004-2007 nad  łubinem wąskolistnym (Lupinus 

Angustifolius L.) odmiany Elf  uprawianym w ścisłym doświadczeniu polowym, 

zlokalizowanym w Stacji Badawczej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w 

Wierzchucinku (53
o
26

’ 
N, 17

o
79

‘ 
E). Doświadczenie polowe realizowano na glebie płowej 

właściwej kompleksu żytniego dobrego, klasy bonitacyjnej IIIb, o odczynie kwaśnym oraz o 

średniej zasobności w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu, a niskiej - w siarkę. 

Obiekty doświadczenia rozmieszczono metodą losowanych podbloków (split-plot) w trzech 
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powtórzeniach. Powierzchnia każdego z poletek wynosiła 18 m
2
. Zastosowano przedsiewnie 

jednolite nawożenie fosforem i potasem: fosfor wysiano w dawce 70 kg P2O5∙ha
-1

 (32 kg P∙ha
-

1
) w formie 40% superfosfatu potrójnego, a potas – w dawce 105 kg K2O∙ha

-1
 (63 kg K∙ha

-1
) 

jako 60% sól potasową. Doglebowo przedsiewnie zastosowano również nawozy siarkowe. W 

doświadczeniu polowym badanymi czynnikami były: 

- czynnik I rzędu - forma siarki (elementarna w postaci Siarkolu Extra lub jonowa 

w postaci siarczanu(VI) sodu), 

- czynnik II rzędu - dawka siarki w kg S∙ha
-1

 - (0, 20, 40 (20+20), 60 (20+20+20)).  

Wykazano, że o zawartości w liściach łubinu wąskolistnego ogólnej zawartości siarki 

(Sog.), jej formy siarczanowej (VI) (S-SO4) oraz wartości ilościowych stosunków S-SO4:Sog i 

N:S, w większym stopniu decydowała dawka siarki niż jej forma. Zastosowanie każdej z 

badanych dawek tego składnika, bez względu na jego formę, powodowało istotne 

zwiększenie w stosunku do obiektu kontrolnego zawartości siarki ogólnej i siarczanowej (VI) 

w liściach – odpowiednie różnice średnio wynosiły: dla 20 kg S∙ha
-1

 – 22,4% i 39,2%, dla 40 

kg S∙ha
-1

 – 34,3% i 66,5%, dla 60 kg S∙ha
-1

 – 48,6% i 77,3%. Proporcja ilościowa siarki 

siarczanowej (VI) do jej formy ogólnej w liściach łubinu wynosiła średnio dla trzech lat 

badań 1:13,9. W miarę wzrostu dawek stosunek ten ulegał rozszerzeniu aż do dawki 40 kg 

S∙ha
-1

. Zastosowanie najwyższej dawki powodowało obniżenie wartości stosunku  z 1:15,2 

dla 40 kg S∙ha
-1

 do 1:14,6 dla 60 kg S∙ha
-1

. Ilościowa proporcja ogólnych zawartości N:S w 

liściach łubinu dla kolejnych badanych dawek ulegała zawężeniu, co było konsekwencją 

większego przyrostu zawartości siarki niż azotu w warunkach wzrastającej podaży siarki. 

O ile nie wykazano zróżnicowania zawartości azotu w liściach łubinu w zależności od 

formy zastosowanego nawozu siarkowego, tak w przypadku Sog. i S-SO4 jego formą, która 

działała korzystniej, była postać jonowa. Przeprowadzona analiza regresji wykazała istotną 

zależność pomiędzy zawartością siarki ogólnej i proporcją N:S a wielkością plonu nasion 

łubinu. 
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Zawartość białka i azotanów (V) w nasionach łubinu wąskolistnego 

uprawianego w warunkach nawożenia siarką 
 

The contents of protein and nitrate (V)  

In narrow-leaf lupin seeds depending on the sulphur fertilization  
 

 

Doniesienia literaturowe z ostatnich lat jednoznacznie wskazują na postępujący 

niedobór siarki w glebach wielu rejonów świata, także Polski. Zdaniem wielu autorów, z 

uwagi na ważne funkcje w metabolizmie roślin, jakie pełni siarka oraz ze względu na jej 

pozytywny wpływ na wielkość i jakość plonu, pierwiastek ten nie może być pominięty w 

nawożeniu roślin uprawnych. W związku z prognozami pogłębiającego się deficytu siarki w 

produkcji roślinnej oraz koniecznością utrzymania wysokiej jakości plonów, podjęto badania 

nad skutkami stosowania nawozów siarkowych na kryteria wartości biologicznej plonów, w 

szczególności na zawartość białka oraz azotanów (V). Ich celem jest ocena wpływu 

zróżnicowanych sposobów aplikacji (doglebowy przedsiewny, dolistny), form (jonowa, 

pierwiastkowa) i dawek siarki (w kg S∙ha
-1

: 0,20,40 i 60) na zawartości białka ogólnego i 

właściwego,  ich proporcje oraz zawartość azotanów (V) w nasionach łubinu wąskolistnego. 

Podstawę badań stanowiło ścisłe trzyczynnikowe doświadczenie polowe nad łubinem 

wąskolistnym  (Lupinus Angustifolius L.) odmiany Elf, przeprowadzone w latach 2005-2007 

w Stacji Badawczej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Wierzchucinku. 

Doświadczenie założono w trzech powtórzeniach na glebie lekkiej kompleksu żytniego 

dobrego, klasy bonitacyjnej IIIb (Albic Luvisols). Gleba cechowała się kwaśnym odczynem, 

średnią zasobnością w przyswajalne formy fosforu i potasu oraz niską zasobnością w siarkę. 

Wiosną zastosowano przedsiewnie jednolite nawożenie fosforem (30 kg P∙ha
-1

; w formie 40% 

superfosfatu potrójnego) i potasem (60 kg K∙ha
-1

 jako 60% sól potasową). Przy aplikacji 

dolistnej siarki na obiektach o nawożeniu 20 kg S∙ha
-1

 roztwór stosowano w fazie niezupełnie 

zwartych międzyrzędzi, na obiektach z 40 (20+20) kg S∙ha
-1

 ─ w dwóch terminach, 

dodatkowo na początku kwitnienia,  a tam, gdzie stosowano 60 (20+20+20) kg S∙ha
-1 

– 

trzykrotnie, również podczas pełni kwitnienia.  

Przeprowadzone badania wykazały, że średnie zawartości białka ogólnego i 

właściwego w nasionach łubinu wąskolistnego w zależności od roku badań wahały się w 
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stosunkowo szerokich granicach i wynosiły odpowiednio: 299,8-330,8 g∙kg
-1

 i 232,8-270,9 

g∙kg
-1

. Czynnikiem, który istotnie determinował syntezę białka w nasionach łubinu we 

wszystkich latach badań, była dawka siarki. Najwyższe przyrosty ogólnej zawartości białka 

i jego formy właściwej w stosunku do obiektu kontrolnego stwierdzano zwykle pod wpływem 

dawki 60 kg S∙ha
-1

 (średnio dla trzech lat badań odpowiednio o 2,4% i 4,8%), jednak 

pomiędzy poziomami 40 i 60 kg S∙ha
-1 

na ogół nie było istotnych różnic. Sposób aplikacji i 

forma siarki nie kształtowały istotnie ogólnej zawartości białka, natomiast na ogół 

oddziaływały na zawartość białka właściwego - wpływ ten nie był jednak wyraźnie 

ukierunkowany. W poszczególnych latach badań ilościowy stosunek białka właściwego do 

ogólnego był stosunkowo stabilny i wynosił: 81,9:100, 77,8:100, 82,9:100. W dwóch z trzech 

lat badań zastosowanie siarki, zwłaszcza w formie elementarnej, istotnie podwyższało 

wartość tej proporcji. Wykazano ujemną korelację pomiędzy zawartością azotanów (V) w 

nasionach łubinu oraz proporcją białka właściwego do ogólnego, przy jednoczesnym 

obniżaniu się zawartości tej formy azotu ze wzrostem dawek siarki. 
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Wpływ dokarmiania dolistnego na wielkość i jakość plonu łubinu 

wąskolistnego i żółtego 

 

Influence of foliar fertilization on yield quantity and quality  

of narrow-leafed lupin and yellow lupine 
 

 

Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.) i łubin żółty (Lupinus luteus L.) należą 

do rodziny bobowatych – Fabaceae. Ze względu na liczne walory użytkowe ich produkcja 

powinna być rozszerzona [Księżak 2012]. W zależności od celu uprawy należy wybrać 

odpowiednie odmiany łubinu. Za szczególnie przydatne w praktyce rolnicze mogą okazać się, 

tzw. słodkie, samokończące czy termoneutralne [Gacek 2012]. O powodzeniu uprawy łubinu 

decydują warunki siedliskowe oraz agrotechnika, która to powinna być dostosowana do 

konkretnego morfotypu łubinu.  

Badania prowadzono w ramach projektu badawczego własnego uzyskanego 

z Narodowego Centrum Nauki, nr N N310 003040. Celem doświadczenia było określenie 

reakcji odmian łubinu wąskolistnego i żółtego na dokarmianie dolistne. W hipotezie 

badawczej założono, że odmiany o różnych morfotypach zareagują odmiennie na 

zastosowany nawóz dolistny.  

Ścisłe doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2011 – 2013. Zlokalizowane 

zostały na polu Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowym Lublińcu (łubin 

wąskolistny) i Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Dukli (łubin żółty). 

Dwuczynnikowe eksperymenty przeprowadzono metodą split-plot w czterech powtórzeniach. 

Doświadczenie z łubinem wąskolistnym obejmowało czynniki: odmiana (Bojar i 

Regent) oraz dokarmianie dolistne (Basfoliar 6-12-6) i kontrola. 

 Doświadczenie z łubinem żółtym obejmowało czynniki: odmiana (Mister i 

Taper) oraz dokarmianie dolistne (Basfoliar 6-12-6) i kontrola. 

Kwalifikowane nasiona łubinu wąskolistnego pochodziły z Hodowli Roślin Smolice 

Sp. z o.o. gr. IHAR, oddział Przebędowo, zaś łubinu żółtego z Poznańskiej Hodowli Roślin 

Sp. z o.o. oddział w Wiatrowie. 

Łubin żółty uprawiano na glebie klasy V, należącej do kompleksu owsiano-

ziemniaczanego górskiego. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i mikroelementw była 

na ogół wysoka lub średnia, zaś odczyn gleby kwaśny lub lekko kwaśny.  
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Gleba pod doświadczeniem z łubinem wąskolistnym należała do klasy bonitacyjnej 

IVb, kompleksu żytniego dobrego. Charakteryzowała się odczynem obojętnym lub lekko 

kwaśnym a zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i mikroelementów była na ogół wysoka 

lub średnia. Analizę składu chemicznego gleby wykonano w Okręgowej Stacji Chemiczno - 

Rolniczej w Rzeszowie. 

Norma wysiewu wynosiła 120 nasion na m² u odmiany Regent, 110 nasion na m² 

u odmiany Bojar, 100 nasion na m² u odmiany Mister oraz 120 nasion na m² u odmiany 

Taper. Przyjęta rozstawa rzędów dla łubinu wąskolistnego i żółtego to 21,4 cm a głębokość 

siewu 3-4 cm. Siew łubinu wąskolistnego przeprowadzono w pierwszej lub drugiej dekadzie 

kwietnia, zaś łubinu żółtego w drugiej dekadzie kwietnia. Powierzchnia poletek wynosiła 19,5 

m² (do zbioru 16,5 m²). Zabiegi agrotechniczne zostały przeprowadzone według zasad 

przyjętych w uprawie łubinu wąskolistnego i żółtego.  

Nawożenie przedsiewne pod łubin wąskolistny i żółty wyniosło 60 kg P2O5 kg∙ha
-1

 

i 90 kg∙ha
-1

 K2O. Azotu nie stosowano. Dokarmianie dolistne nawozem Basfoliar 6-12-6 

przeprowadzono dwukrotnie (przed i po kwitnieniu 2 x 10 l/ha) a ilość cieczy roboczej 

wyniosła 300 l/ha. Do zwalczania chwastów w łubinie wąskolistnym oraz żółtym 

wykorzystano Afalon Dyspersyjny 450 S.C. (1,5 l/ha) lub Linurex 500 SC (1,5 l/ha) 

bezpośrednio po siewie. Zachwaszczenie wtórne usunięto ręcznie. Do zwalczania chorób 

użyto Amistar 250 S.C. (0,8 l/ha) w fazie trzech liści oraz Gwarant 500 S.C. (2 l/ha) w fazie 

początku pąkowania lub kwitnienia. Jedynie w 2011 r. do miejscowego zwalczania mszycy 

w uprawie łubinu żółtego zastosowano Decis 2,5 EC (0,25 l/ha). Zwalczania szkodników nie 

wykonywano w uprawię łubinu wąskolistnego.  

W fazie dojrzałości technicznej z każdego poletka pobrano 20 reprezentatywnych 

roślin i określono ich cechy: liczbę strąków na roślinie, liczbę nasion w strąku, masę tysiąca 

nasion, MTN (którą podano przy 15% wilgotności). 

Plon nasion przeliczono na plon z 1 ha przy uwzględnieniu aktualnej wilgotności. Na 

aparacie SPEKTROMETR FT, NIR MPA firmy Bruker oznaczono podstawowy skład 

chemiczny nasion (białko ogólne, tłuszcz surowy, popiół i włókno).  

Do analizy uzyskanych wyników wybrano analizę wariancji. Istotność różnic 

pomiędzy wartościami cech stwierdzono na podstawie półprzedziałów ufności Tukey’a, przy 

poziomie istotności α= 0,05. Obliczenia wykonano programem statystycznym FR-

ANALWAR-5FR. 

Warunki meteorologiczne zestawione zostały z danych Zakładów Doświadczalnych 

Oceny Odmian w Nowym Lublińcu i Dukli. Układ warunków pogodowych wywarł znaczący 
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wpływ na wzrost i rozwój roślin. W marcu 2013 r. odnotowana suma opadów (w tym śniegu) 

znacząco przewyższała dane z wielolecia, poza tym w drugiej i trzeciej dekadzie omawianego 

miesiąca utrzymywały się ujemne temperatury. Taki układ warunków pogodowych wpłynął 

na opóźnienie zasiewów łubinu wąskolistnego do drugiej dekady kwietnia. W trakcie 

wegetacji łubinu wąskolistnego i żółtego odnotowano wysokie sumy opadów ale ich 

rozłożenie w poszczególnych dekadach nie zawsze było korzystne. 

Dokarmianie dolistne roślin łubinu wąskolistnego nie modyfikowało liczby strąków na 

roślinie, liczby nasion w strąku oraz plonu nasion. Aplikacja Basfoliaru 6-12-6 zwiększyła 

jedynie MTN w porównaniu do kontroli. Uzyskana istotna różnica wyniosła 3,12 g. 

W baniach Faligowskiej i Szukały [2007a] spośród badanych nawozów dolistnych, na plon 

nasion łubinu wąskolistnego najkorzystniej zadziałała podwójna dawka Ekolistu Standard. 

Rośliny odmiany Bojar w porównaniu do roślin odmiany Regent charakteryzowały się 

istotnie większą MTN, zaś mniejszą liczbą strąków na roślinie, liczbą nasion w łuszczynie 

oraz plonem nasion (tab.1). 

 

Tabela 1. Wpływ dokarmiania dolistnego na elementy struktury plonu i plon nasion 

łubinu wąskolistnego (średnia z lat) 

Odmiana 
Dokarmianie 

dolistne 

Liczba strąków 

na roślinie 

Liczba nasion 

w strąku 
MTN (g) 

Plon nasion 

(t∙ha
-1

) 

Bojar 
kontrola 6,28 3,56 144,28 1,90 

Basfoliar 6-12-6 6,33 3,43 146,81 1,77 

Regent 
kontrola 7,20 3,90 121,55 2,07 

Basfoliar 6-12-6 7,17 3,90 125,26 2,07 

NIR0,05 AxB n.i. n.i. n.i. n.i. 

Bojar 6,30 3,49 145,54 1,83 

Regent 7,18 3,90 123,41 2,07 

NIR0,05 A 0,609 0,117 2,849 0,104 

kontrola 6,74 3,73 132,92 1,98 

Basfoliar 6-12-6 6,75 3,67 136,04 1,92 

NIR0,05 B n.i. n.i. 2,778 n.i. 

 

Zastosowanie nawozu dolistnego w łubinie żółtym istotnie zwiększyło liczbę strąków 

na roślinie i MTN a w efekcie tego i plon nasion. Rośliny odmiany Mister w odniesieniu do 

Taper zawiązały większą liczbę strąków na roślinie, wydały dorodniejsze nasiona i plon 

nasion (tab. 2), co zostało udowodnione statystycznie.  
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Tabela 2. Wpływ dokarmiania dolistnego na elementy struktury plonu i plon nasion 

łubinu żółtego (średnia z lat) 

Odmiana 
Dokarmianie 

dolistne 

Liczba strąków 

na roślinie 

Liczba nasion 

w strąku 

MTN 

(g) 

Plon nasion 

(t∙ha
-1

) 

Mister 
kontrola 7,11 3,33 125,16 1,90 

Basfoliar 6-12-6 8,29 3,42 125,98 2,15 

Taper 
kontrola 6,39 3,33 112,62 1,56 

Basfoliar 6-12-6 6,71 3,34 115,46 1,85 

NIR0,05 AxB 0,631 n.i. n.i. n.i. 

Mister 7,70 3,37 125,57 2,02 

Taper 6,55 3,33 114,04 1,70 

NIR0,05 A 0,525 n.i. 2,185 0,126 

kontrola 6,75 3,33 118,89 1,73 

Basfoliar 6-12-6 7,50 3,38 120,72 2,00 

NIR0,05 B 0,349 n.i. 1,824 0,105 

 

Podstawowy skład chemiczny nasion łubinów nie został zróżnicowany dokarmianiem 

dolistnym. W badaniach Faligowskiej i Szukały [2007b] nawozy dolistne również nie 

zmieniały składu chemicznego nasion łubinu wąskolistnego. 

Nasiona odmiany Bojar w porównaniu do Regent zawierały w nasionach istotnie 

więcej białka ogólnego, tłuszczu surowego i popiołu, zaś mniej włókna (tab. 3). 

 

Tabela 3. Wpływ dokarmiania dolistnego na skład chemiczny nasion łubinu 

wąskolistnego w % (średnia z lat) 

Odmiana Dokarmianie dolistne Białko ogólne Tłuszcz surowy Popiół Włókno 

Bojar 
kontrola 34,77 4,71 3,91 15,69 

Basfoliar 6-12-6 34,62 4,79 3,88 15,58 

Regent 
kontrola 31,99 4,42 3,76 16,33 

Basfoliar 6-12-6 32,47 4,47 3,77 16,27 

NIR0,05 AxB n.i. n.i. n.i. n.i. 

Bojar 34,70 4,75 3,89 15,64 

Regent 32,23 4,45 3,77 16,30 

NIR0,05 A 0,839 0,188 0,059 0,293 

kontrola 33,38 4,57 3,83 16,01 

Basfoliar 6-12-6 33,55 4,63 3,83 15,92 

NIR0,05 B n.i. n.i. n.i. n.i. 

 

Zawartość tłuszczu surowego w nasionach łubinu żółtego była uzależniona od 

interakcji pomiędzy czynnikami doświadczenia. Wykazano, że aplikacja nawozu dolistnego 

istotnie zmniejszyła koncentrację omawianego składnika w nasionach odmiany Mister. Takie 

zależności nie udowodniono dla odmiany Taper.  
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Nasiona odmiany Mister odznaczyły się większa zawartością tłuszczu surowego 

w odniesieniu do nasion odmiany Taper (tab. 4).  

 

Tabela 4. Wpływ dokarmiania dolistnego na skład chemiczny nasion łubinu 

wąskolistnego w % (średnia z lat) 

Odmiana Dokarmianie dolistne Białko ogólne Tłuszcz surowy Popiół Włókno 

Mister 
kontrola 43,37 4,61 5,92 12,77 

Basfoliar 6-12-6 43,38 4,39 5,97 13,12 

Taper 
kontrola 43,04 4,04 6,00 12,89 

Basfoliar 6-12-6 43,33 4,12 5,98 12,59 

NIR0,05 BxA n.i. 0,215 n.i. n.i. 

Mister 43,38 4,50 5,94 12,95 

Taper 43,19 4,08 5,99 12,74 

NIR0,05 A n.i. 0,230 n.i. n.i. 

kontrola 43,21 4,32 5,96 12,83 

Basfoliar 6-12-6 43,36 4,26 5,98 12,86 

NIR0,05 B n.i. n.i. n.i. n.i. 

 

Podsumowanie 

 

Reasumując należy stwierdzić, że dokarmianie dolistne zwiększyło plon nasion łubinu 

żółtego nie wywarło natomiast wpływu na plon nasion łubinu wąskolistnego. Jak podaje 

Prusiński i Borowska [2003] wyniki doświadczeń nad efektywnością stosowania dolistnego 

dokarmiania roślin mikroelementami są najczęściej zadowalające, jednak odnotowano też 

szereg niepowodzeń, najczęściej koszt zabiegu nie pokrywał niewielkiej zwyżki plonu nasion. 

Skład chemiczny nasion badanych odmian nie został zmodyfikowany aplikacją 

Basfoliaru 6-12-6.  

Rośliny odmiany Bojar w porównaniu do roślin odmiany Regent charakteryzowały się 

istotnie większą MTN, zaś mniejszą liczbą strąków na roślinie, liczbę nasion w strąku, oraz 

plonem nasion. Udowodniono istotne różnice w składzie chemicznym nasion pomiędzy 

odmianami łubinu wąskolistnego.  

Rośliny odmiany Mister w odniesieniu do Taper zawiązały większą liczbę strąków na 

roślinie, wydały dorodniejsze nasiona i plon nasion oraz charakteryzowały się większa 

zawartością tłuszczu surowego w nasionach.  
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Zawartość alkaloidów i tłuszczu w nasionach oraz odporność na antraknozę 

w krajowej kolekcji łubinu białego 

 

Alkaloids and fat content in seeds and anthracnose resistance in 

Polish white lupin collection 
 

 

Łubin biały jest potencjalnie jedną z najbardziej wartościowych roślin strączkowych 

(wysoki plon, 34-36% białka i 11% tłuszczu w nasionach). Ma jednak istotne wady (późne 

dojrzewanie, podatność na antraknozę) wpływające na ograniczone zainteresowanie rolników. 

Jest także gatunkiem mało poznanym od strony genetycznej. Aby zwiększyć powierzchnię 

uprawy i wykorzystanie tego gatunku należy ulepszyć w odmianach uprawnych kilka cech: 

wczesność i odporność na antraknozę oraz obniżyć zawartość alkaloidów i podwyższyć 

zawartość tłuszczu. Źródłem tych cech mogą być materiały zgromadzone w kolekcji. W 

prezentacji omówiono wyniki analiz i testów krajowej kolekcji łubinu białego dla zawartości 

alkaloidów, tłuszczu i odporności na antraknozę. Będą one wykorzystane w programie 

krzyżowania dla ulepszenia materiałów wyjściowych. 

Zanalizowano zawartość ogółem oraz skład jakościowy alkaloidów w nasionach  linii 

z kolekcji łubinu białego, w tym odmiany wzorcowe Kalina, Pikador i Boros. Nasiona 

zawierały od 0,0071% do 6,59% alkaloidów w suchej masie. Dla odmian uzyskano 

następujące wyniki: Kalina – 0,23%, Pikador – 0,059%, Boros – 0,03. W porównaniu do 

kolekcji łubinu żółtego i wąskolistnego obiekty łubinu białego odznaczają się znacznie 

wyższą zawartością alkaloidów. Dominują linie gorzkie o zawartości powyżej 1%, a nawet 

powyżej 2-4%. Zaledwie u 50 linii stwierdzono zawartość poniżej 1%. Za bezpieczną z punku 

widzenia paszowego przyjmuje się zawartość 0,02-0,04% alkaloidów w s.m. nasion. W 

analizowanym materiale takich linii było zaledwie kilka. Alkaloidami głównymi u łubinu 

białego są: lupanina, 13OH-lupanina, multifloryna i angustifolina. Dominuje lupanina, także 

w  analizowanym materiale – od 28 do 92% (średnio – 71,5 %). W przypadkach niskiego 
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udziału lupaniny (około 30%) wzrastała zawartość 13OH lupaniny (około 30%) i 

angustifoliny (10%). 

Analizy zawartości tłuszczu w nasionach łubinu białego wykazały szeroki zakres 

zmienności tej cechy w zakresie od 7,7  do 14,1 %. Największa liczba obiektów (49) 

charakteryzowała się zawartością tłuszczu od 9 do 10 %. Wartościami skrajnymi poniżej 8  i 

powyżej 12 % wyróżniało  się odpowiednio 5 i 8 obiektów. W składzie kwasów tłuszczowych 

analizowano zawartość w tłuszczu kwasu palmitynowego, stearynowego, oleinowego, 

linolowego, linolenowego, eikozynowego i erukowego. Wykazano dominującą pozycję 

ilościową dwóch kwasów: kwasu oleinowego oraz linolowego. Obydwa kwasy stanowiły od 

70 do 80 % zawartości wszystkich analizowanych kwasów. Ich zakres zmienności wynosił 

odpowiednio od 41 do 63 % i od 13 do 27 %, przy wartościach średnich wynoszących 55,6 i 

19,8 %. W odniesieniu do kwasu oleinowego najwięcej obiektów mieściło się w zakresie od 

55 do 57 %,  a linolowego w przedziale od 17 do 19 %. Na zbliżonym poziomie ilościowym 

występował kwas linolenowy oraz kwas palmitynowy. Ich średnia zawartość była prawie 

identyczna i wynosiła 10 %. Najmniejszy udział w składzie kwasów tłuszczowych miał kwas 

eikozenowy i erukowy na  poziomie średnich wynoszących odpowiednio 4,6 i 1,9 %. 

Przebadano również krajową kolekcję łubinu białego (Lupinus albus L.) pod 

względem odporności na antraknozę (Colletotrichum lupini). Poziom odporności/podatności 

na porażenie antraknozą przetestowano w warunkach kontrolowanych, w teście 

szklarniowym, na siewkach w stadium 4 liści. Poziom porażenia, oceniony w skali 0-9, 

ujawnił istotne zróżnicowanie zasobów genowych, zgromadzonych w polskiej kolekcji. 

Większość zbadanych obiektów uległo silnemu i bardzo silnemu porażeniu, osiągając średni 

stopień porażenia w zakresie od 5,0 do 9,0, co świadczy o ogólnie wysokiej podatności łubinu 

białego na porażenie przez Colletotrichum lupini. W przypadku kilku genotypów średnie 

porażenie oraz zaobserwowany odsetek zdrowych roślin, pozwala na stwierdzenie, że mogą 

one być źródłem genetycznej odporności przeciwko antraknozie łubinów. Wykorzystanie tego 

w praktyce, wymaga potwierdzenia poziomu odporności w dodatkowych testach oraz 

identyfikacji genów warunkujących tę cechę.  
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Reakcja samokończącej odmiany łubinu białego na sposób i gęstość siewu 

 

Reaction of self-completing white lupine cultivar to the sowing 

method and plant density 

 
 

Wstęp 

Najważniejszą cecha użytkową samokończących odmian łubinów jest krótszy 

w porównaniu z formami tradycyjnymi okres wegetacji będący efektem wcześniejszego 

i bardziej równomiernego dojrzewania, co z kolei wynika z braku bądź redukcji rozgałęzień 

bocznych. Uprawa odmian samokończących wymaga zmian pewnych elementów 

agrotechniki łubinu, takich jak zagęszczenie roślin na jednostce powierzchni, rozstawa 

rzędów oraz odległość roślin w rzędzie, które składają się na architekturę przestrzenną łanu. 

Odpowiednia obsada roślin gwarantuje optymalne warunki do rozwoju roślin decydując 

o warunkach świetlnych oraz dostępności wody i składników pokarmowych, a 

w konsekwencji o plonowaniu. Ustalenie właściwej obsady posiada również aspekt 

ekonomiczny, zwłaszcza w odniesieniu do wysokich kosztów materiału siewnego łubinu 

białego. Stosunkowo nowym elementem doskonalenia agrotechniki roślin strączkowych jest 

stosowanie siewu punktowego mającego zapewnić bardziej równomierne rozmieszczenie 

roślin, a tym samym optymalne warunki dla ich wzrostu i rozwoju. 

Celem badań było określenie wpływu sposobu (siew rzędowy i punktowy) i gęstości 

siewu na rozwój i plonowanie roślin samokończącej odmiany łubinu białego Boros. 

 

Metodyka 

Ścisłe dwuczynnikowe doświadczenie polowe prowadzono w latach 2011-2013 na 

polu doświadczalnym Stacji Badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP 

w Mochełku w ramach wieloletniego programu białkowego MRiRW. Doświadczenie 

założono w układzie losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Przedmiotem badań była 

samokończąca odmiana łubinu białego Boros, a czynnikami doświadczenia: I – sposób siewu 

(punktowy, rzędowy), II – ilość wysiewu na 1 m
2
 (40, 60, 80 i 100 sztuk kiełkujących 

nasion). 
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Wyniki 

W latach badań podczas wegetacji łubinu panowały podobne warunki termiczne 

(nieodbiegające od średnich temperatur za wielolecie), występowało natomiast znaczne 

zróżnicowanie sumy opadów w fazach krytycznego zapotrzebowania roślin na wodę (rys. 1). 

 

 

Rys. 1. Dekadowa suma opadów w latach 2011-2013 w SB Mochełek 

 

Średni plon nasion łubinu białego wyniósł 2,94 t
.
ha

-1
 i w latach badań był mocno 

zróżnicowany, głównie przez warunki wilgotnościowe (od 0,87 t
.
ha

-1
 w 2011, 3,87 t

.
ha

-1
 w 

2012 i 4,07 t
.
ha

-1
 w 2013 roku). Sposób siewu nie kształtował w sposób istotny plonu nasion 

w wieloleciu oraz w latach 2011 i 2013. Jedynie w 2012 roku odnotowano 24% wzrost plonu 

nasion z roślin wysianych punktowo w stosunku do siewu tradycyjnego (tab. 1).  
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Tabela 1. Plonowanie łubinu białego w latach badań i wieloleciu w zależności od sposobu 

siewu i obsady roślin, t
.
ha

-1
. 

Lata badań 2011 2012 2013 2011-2013 

Sposób siewu Punktowy Rzędowy Punktowy Rzędowy Punktowy Rzędowy Punktowy Rzędowy 

Obsada 

4

0 
0,45 0,39 2,15 1,63 3,17 3,36 1,92 1,79 

6

0 
0,79 0,54 4,63 3,05 3,93 4,38 3,11 2,66 

8

0 
0,97 0,92 4,91 4,17 4,37 4,32 3,41 3,13 

1

00 
1,59 1,31 5,48 4,99 4,44 4,64 3,84 3,65 

Średnio 0,95 0,79 4,29 3,46 3,98 4,17 3,07 2,81 

NIR0,05 dla: 2011 2012 2013 2011-2013 

sposób siewu n.i. 0,699 n.i. n.i. 

obsada 0,183 0,439 0,361 0,437 

sposób siewu x obsada n.i. 0,621 n.i. n.i. 

 

Żaden z analizowanych strukturalnych elementów plonowania łubinu nie zależał 

w sposób istotny od sposobu siewu, odnotowano jednak wyższą liczbę strąków, masę nasion 

z rośliny oraz MTN z roślin wysianych punktowo. Udowodniono statystycznie, iż gęstość 

siewu wpłynęła na plon nasion łubinu; wzrastał on wprost proporcjonalnie do zastosowanej 

obsady. Zwiększaniu obsady z 40 do 80 roślin
.
m

2
 towarzyszył wprost proporcjonalny istotny 

spadek liczby strąków na roślinie, natomiast z 40 do 60 roślin
.
m

2
 – istotny spadek masy 

nasion z rośliny. Masa tysiąca nasion łubinu wzrastała wraz ze wzrostem zagęszczenia roślin 

na jednostce powierzchni jednak istotne różnice wystąpiły jedynie między obsadą 40 i 80 oraz 

40 i 100 roślin
.
m

2
 (tab. 2). Masa nasion w strąku nie zależała istotnie od czynników 

doświadczenia. 
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Tabela 2. Wybrane strukturalne elementy plonowania łubinu białego w wieloleciu 2011-2013. 

Lata badań 
Liczba strąków z 

rośliny, szt. 

Liczba nasion w strąku, 

szt. 

Masa nasion  

z rośliny, g 

Masa tysiąca  

nasion, g 

Sposób siewu Punktowy Rzędowy Punktowy Rzędowy Punktowy Rzędowy Punktowy Rzędowy 

Obsada 

4

0 
9,37 8,65 3,16 3,32 8,26 8,24 265 283 

6

0 
9,00 7,85 3,11 3,17 8,31 7,24 287 281 

8

0 
7,48 8,02 3,11 3,27 7,35 7,55 317 285 

1

00 
6,96 6,84 3,13 3,09 7,03 6,36 321 301 

Średnio 8,20 7,84 3,14 3,21 7,73 7,35 298 288 

 

NIR0,05 dla: liczba strąków 
liczba nasion w 

strąku 

masa 

nasion 
MTN 

sposób siewu n.i. n.i. n.i. n.i. 

obsada 0,85 n.i. 0,96 20,2 

sposób siewu x 

obsada 
n.i. n.i. n.i. 28,6 

 

Podsumowanie 

1. Sposób siewu nie kształtował w sposób istotny plonów nasion samokończącej 

odmiany łubinu białego ani też żadnego z analizowanych strukturalnych elementów 

plonowania, można jednak wskazać tendencję do wyższego plonowania roślin z siewu 

punktowego, co wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych badań. 

2. Plon nasion łubinu istotnie wzrastał wraz ze wzrostem obsady roślin na 

jednostce powierzchni w badanym zakresie. 

3. Wzrastająca obsada roślin powodowała istotny spadek liczby strąków z rośliny 

i masy nasion z rośliny oraz istotny wzrost masy tysiąca nasion. 
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Lokalizacja kwasu abscysynowego oraz czynnika MYC2 w warstwie 

odcinającej kwiatu Lupinus luteus. 

 

The localization of abscisic acid and MYC2 factor in the flower 

abscission zone of Lupinus luteus. 
 

 

Lupinus luteus (Fabaceae) jest gatunkiem powszechnie uprawianym w Polsce, krajach 

śródziemnomorskich, a także Australii. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 

produktywności fotosyntetycznej, współczynnikiem plonowania oraz zdolnością do symbiozy 

z bakteriami brodawkowymi, przez co wzbogaca glebę w azot i sprzyja uzyskiwaniu 

wyższych plonów roślin następczych. Areał uprawy łubinu żółtego jest jednak znacznie 

ograniczony, a podstawowy problem stanowi nadmierne odcinanie organów generatywnych. 

Odrzucenie organu od rośliny macierzystej zachodzi w wyspecjalizowanej strefie 

odcinania (AZ) wytwarzanej zazwyczaj u jego podstawy. Strefa odcinania składa się z 

kilku/kilkudziesięciu warstw małych, izodiametrycznych komórek o gęstej cytoplazmie i 

powstaje we wczesnych etapach morfogenezy organów. Zarówno powstawanie i 

funkcjonowanie strefy odcinania jest regulowane wieloczynnikowo, m. in. przez fitohormony, 

enzymy i czynniki transkrypcyjne. Jednym z fitohormonów, początkowo uważanych za 

kluczowy dla regulacji procesu odcinania jest kwas abscysynowy (ABA), który u wielu 

gatunków jest stymulatorem tego procesu. Szlak sygnalizacyjny ABA, a także oddziaływania 

tego fitohormonu m.in. z jasmonianami, giberelinami czy auksynami, są regulowane przez 

czynnik transkrypcyjny MYC2.  

Celem pracy było określenie tkankowej i komórkowej lokalizacji ABA oraz czynnika 

transkrypcyjnego MYC2. Materiałem do badań były szypułki kwiatów L.luteus zawierające 

aktywną i nieaktywną (kontrola) AZ, które utrwalano w żywicy BMM i cięto na półcienkie 

skrawki. Analizy prowadzono z zastosowaniem przeciwciał pierwotnych (ABA i MYC2) oraz 

przeciwciał wtórnych znakowanych fluorochromem (DyLight Alexa 488).  
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Zarówno kwas abscyssynowy, jak i czynnik transkrypcyjny regulujący szlak 

sygnałowy tego fitohormonu (MYC2) zostały specyficznie zlokalizowane w komórkach 

aktywnej AZ, a sygnał fluorescencyjny był w nich znacznie wyższy, niż w AZ użytej jako 

kontrola. Uzyskane wyniki wskazują na zaangażowanie ABA w regulację procesu odcinania 

organów generatywnych u L. luteus.  
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Ocena biologicznych metod ochrony łubinów przed Colletotrichum lupini 

 

Assessment of biological methods against Colletotrichum lupini of 

lupine 
 

 

Rozwój integrowanych metod uprawy i ochrony roślin determinuje zainteresowanie 

biologicznymi metodami regulacji występowania patogenów w agrocenozach. Fluktuacje 

struktury zasiewów roślin rolniczych w Polsce związane są z warunkami środowiskowymi, 

ale także z dofinansowaniem upraw w ramach programów rolno-środowiskowych, czego 

odzwierciedleniem są wahania w powierzchni zasiewów łubinu. Jednak główną, przyczyną 

ograniczania powierzchni uprawy łubinu są patogeny. Najgroźniejszą chorobą łubinu 

wąskolistnego jest fuzaryjne więdnięcie powodowane przez Fusarium oxysporum f.sp. lupini. 

Z kolei od 1999 roku ogromnym zagrożeniem upraw łubinu żółtego jest antraknoza łubinu 

powodowana przez Colletotrichum lupini. W Polsce w kolejnych latach epidemia tej choroby 

narasta, bądź przygasa, by znowu wybuchnąć. Obligatoryjne staje się zatem monitorowanie 

stanu zdrowotnego łubinów oraz optymalizowanie dostępnych metod ochrony roślin, ze 

szczególnym uwzględnieniem metod biologicznych. 

Badania prowadzono w latach 2011-2013 na mikropoletkach zlokalizowanych na 

terenie Zakładu Dydaktyczno-Doświadczalnego w Tomaszkowie. Doświadczenie założono 

metodą losowanych bloków w trzech powtórzeniach. Przedmiotem badań był łubin żółty 

(odm. Markiz) i łubin wąskolistny (odm. Elf). Ochronę przed sprawcą antraknozy 

prowadzono preparatami biologicznymi: Grevit 200 SL i EM-1, biotechnicznym - Biochicol 

020 PC, regulatorem wzrostu Asahi SL oraz chemicznymi: Gwarant 500 SC i Sarfun 500 SC. 

Próbę kontrolną stanowił obiekt bez zabiegów ochronnych. 

W 2011 roku Colletotrichum lupini opanował dość silnie strąki łubinu żółtego. 

Najwyższe nasilenie odnotowano w kombinacji kontrolnej – 36,3%. Wszystkie preparaty 

ograniczały nasilenie choroby, jednak preparaty biologiczne EM-1 i Biochicol 020 PC w 

najmniejszym stopniu, a współczynnik Abbotta wynosił odpowiednio 12,7 i 31,1%. 

Zdecydowanie wyższą skuteczność wykazał preparat Grevit 200 SL, który ograniczał 

nasilenie antraknozy o 67,8%. Spośród fungicydów skutecznym okazał się Gwarant 500 SC 

(ograniczenie choroby o 60,6%), jednak największe ograniczenie symptomów choroby 

wystąpiło po zastosowaniu regulatora wzrostu Asahi SL (o 87,1%). Nasilenie antraknozy 
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łubinu na liściach było nieco mniejsze (30,7% w obiekcie kontrolnym), jednak i tu 

zaobserwowano podobne zależności, jak w przypadku zdrowotności strąków.  

Na łubinie wąskolistnym antraknoza wystąpiła jedynie na strąkach, a jej nasilenie było 

niewielkie (6,7% w obiekcie kontrolnym). EM-1, Asahi SL i Grevit 200 SL ograniczały 

nasilenie choroby odpowiednio o 50,7; 55,2 i 65,7%. Zdecydowanie bardziej skuteczne były: 

Sarfun 500 SC, Biochicol 020 PC i Gwarant 500 SC - ograniczenie odpowiednio o 85,1; 89,6 

i 95,5%. W 2012 i 2013 roku Colletotrichum lupini w średnim stopniu opanował liście i strąki 

łubinu żółtego. Najbardziej skutecznym okazał się fungicyd Gwarant 500 SC (obniżenie 

nasilenia o 80,5 i 73,1%). Na łubinie wąskolistnym antraknoza wystąpiła jedynie na strąkach 

w obiekcie kontrolnym. Jej nasilenie było niewielkie (2,3%). 

Podsumowując wyniki trzyletnich badań można wnioskować, że antraknoza łubinu 

stanowi zagrożenie głównie dla łubinu żółtego, a spośród preparatów biologicznych jedynie 

Grevit 200 SL skutecznie stymuluje zdrowotność łubinu, ograniczając nasilenie antraknozy. 

Fungicyd Gwarant 500 SC jest skutecznym preparatem ograniczającym rozwój i 

rozprzestrzenianie Colletotrichum lupini i w myśl dyrektywy obowiązującego ustawodawstwa 

może stanowić uzupełnienie metodyki integrowanej ochrony łubinu przed patogenami. 
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Możliwość zwiększenia plonu nasion łubinu żółtego w wyniku traktowania 

roślin różnymi biostymulatorami 
 

The possibility of increasing the seed yield of yellow lupine by plant 

treatment with various biostimulators 

 

 
Wzrost zainteresowania roślinami strączkowymi w ostatnich latach, wynika z kilku 

przyczyn: zagrożenia chorobą gąbczastego zwyrodnienia mózgu bydła uniemożliwiającego 

użycie białka zwierzęcego jako składnika pasz, korzystny skład aminokwasów w białkach, co 

może zastąpić mączkę sojową. Obserwuje się tendencję tworzenia nowych odmian łubinu 

żółtego bardziej odpornych na stresy środowiskowe, oraz zawierające mniej substancji 

antyżywieniowych. 

Plonowanie roślin jest złożonym procesem, a w determinacji wielkości plonu 

uczestniczą procesy zachodzące na różnych poziomach organizacji rośliny. Na poziomie 

komórek jest to fotosynteza zależna od natężenia światła, temperatury, stężenia CO2, 

efektywności receptorów światła, rozwarcia aparatów szparkowych oraz efektywności 

przetwarzania energii świetlnej w asymilaty. Na poziomie rośliny jest to sprawność transportu 

asymilatów do miejsc ich depozycji, równowaga pomiędzy producentami i akceptorami 

asymilatów, dynamika powstawania i odrzucania organów generatywnych, ich aktywność 

fizjologiczna oraz końcowa liczba. Na poziomie łanu natomiast są to relacje pomiędzy 

roślinami, a więc wzajemne zacienianie, konkurencja o wodę i składniki mineralne oraz 

efekty allelopatyczne. 

Rośliny w okresie wegetacji są poddawane stresom spowodowanym przez wahania 

temperatury, np. wiosenne przymrozki lub letnie upały, okresowe susze lub nadmierne opady. 

Wywołują one symptomy stresu oksydacyjnego, czyli wzrost stężeń reaktywnych form tlenu i 

uszkodzenia białek i kwasów nukleinowych. Przeciwdziałanie tym stresom na drodze 

genetycznej lub inżynierii molekularnej jest trudne, podobnie jak selekcja odporniejszych 

genotypów. Stąd alternatywnym działaniem wydaje się traktowanie roślin stymulatorami, 

hormonami lub substancjami łagodzącymi stres.  

Odporność roślin na suszę zależy od endogennych czynników takich jak czas i 

wielkość otwarcia szparek, wielkość reasymilacji CO2 przy zamkniętych szparkach, okres 
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aktywności fotosyntetycznej liści, udział organów „nieliściowych” w produkcji 

fotosyntetycznej, głębokość i kształt systemu korzeniowego, stężenie soku komórkowego w  

miękiszu liści oraz efektywność działania komórkowych systemów ochrony białek przed 

odwodnieniem. Złożoność fizjologiczna odporności roślin na suszę oznacza także złożoność 

genetyczną i trudność w przypisywaniu konkretnym genom znaczenia dla kształtowania tej 

cechy, stąd poprawienie tej cechy jest zadaniem trudnym i długotrwałym.   

Celem badań było określenie efektywności różnych preparatów na plon nasion łubinu 

żółtego (odmiany: Wodjil, Taper, Talar, Dukat i Baryt) w czterech doświadczeniach 

poletkowych w latach 2010-2013. Porównano efektywność następujących preparatów i 

związków chemicznych: auksyny (NAA), epi-brassinolidu, chitozanu, kwasu giberelowego 

(GA3), nadtlenku wodoru, kwasu aminolewulinowego, preparatu mikoryzowego, zearalenonu 

oraz komercyjnych preparatów: Tytanitu i Asahi SL. Efekt działania  tych preparatów 

określano poprzez wyznaczenie liczby kwiatów i strąków, a także na podstawie parametrów 

plonu (liczby kwiatów i strąków przypadających na roślinę, liczby nasion w strąku, masy 

1000 nasion).  

Rok 2010 

Odmiana Taper: Najefektowniejszymi stymulatorami plonowania roślin były (w 

procentach kontroli): Tytanit (221% liczby nasion, 199% masy nasion z rośliny), chitozan 

(odpowiednio 199 i 181%), zearalenon (162, 156%), Asahi SL (169, 151%) i epi-brassinolid 

(160, 148%),  

Odmiana Wodjil: Najefektowniejszymi stymulatorami plonowania roślin były: NAA 

(171% liczby nasion, 168% masy nasion z rośliny), epi-brassinolid (odpowiednio 141 i 

134%), zearalenon (140 i 142%), Tytanit (130 i 130%). 

Rok 2011  

Odmiana Talar: Najefektowniejszymi stymulatorami plonowania roślin były (w 

procentach kontroli): Asahi SL(170% liczby nasion, 193% masy nasion z rośliny) oraz 

zearalenon (odpowiednio  153% i 164%). 

Odmiana Dukat: Najefektowniejszymi stymulatorami plonowania roślin były: Asahi 

SL (143%  liczby nasion, 161% masy nasion z rośliny) oraz zearalenon (odpowiednio  146% i 

172%). 

Rok 2012 

Rośliny opryskano tylko dwoma roztworami wybranymi na podstawie wcześniejszych 

doświadczeń: Asahi SL (1 lub 2 ml/l) lub ZEN (2 lub 4 mg/l) oraz kombinacjami tych 

substancji w powyższych stężeniach. 
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Odmiana Dukat: Stymulatory zwiększały liczbę nasion (w procentach kontroli) ZEN 

do 137% i Asahi SL do 196%, a także ciężar nasion na roślinę: ZEN do 146 Asahi SL do 218 

%. 

Odmiana Taper: Stymulatory zwiększały liczbę nasion (w procentach kontroli) ZEN 

do 182%,  a Asahi SL do 226%, a także ciężar nasion na roślinę: ZEN do 157%, a Asahi SL 

do 202%.  

Średnia wartość trzyletnia 2010-2012 wynosiła dla Asahi SL ok. 180% masy nasion, 

zaś dla ZEN 155% kontroli. 

 Rok 2013  

Rośliny opryskano roztworami preparatów ZEN i Asahi SL, ale oprysku dokonano w 

fazie poprzedzającej pojawianie się pąków kwiatowych. Efektywność obydwu stymulatorów 

była daleko mniejsza aniżeli we wcześniejszych doświadczeniach, kiedy oprysk stosowano w 

fazie zaawansowanego kwitnienia roślin. Efektywność stymulatorów była następująca 

(wartości w procentach kontroli):   

Odmiana Baryt: Liczba nasion/roślinę ZEN 75%, a Asahi SL do 96%, zaś ciężar 

nasion na roślinę: ZEN 76%, a ASAHI 98%. 

Odmiana Talar: Liczba nasion/roślinę ZEN 103%, a Asahi SL  95%, zaś ciężar 

nasion na roślinę: ZEN 105%, a ASAHI 91. 

Odmiana Taper: Liczba nasion/roślinę ZEN 112%, a Asahi SL  122%, zaś ciężar 

nasion na roślinę: ZEN 105%, a ASAHI 118%. 

Wyniki powyższe wskazują, że rośliny odmiany Taper reagują szczególnie silnie na 

opryskiwanie roztworami stymulatorów. 
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Ekonomiczne efekty intensyfikacji technologii uprawy łubinów 
 

Economic effects of the intensification of lupine cultivation 

 

 

Wstęp 

Dążąc do zwiększenia produkcji roślin strączkowych konieczne jest przeprowadzanie 

oceny ekonomicznej opłacalności stosowanych technologii uprawy. Wyniki dotychczasowych 

badań dotyczących tej grupy roślin wskazują, że uprawa strączkowych w technologiach inten-

sywnych jest mniej opłacalna ze względu na wysokie nakłady ponoszone głównie na nawoże-

nie mineralne i środki ochrony roślin, które nie są rekompensowane dostatecznym wzrostem 

wysokości plonu nasion.  

Celem prowadzonych badań było porównanie reakcji odmian tradycyjnych i samokoń-

czących trzech gatunków łubinów na intensywność technologii uprawy w nisko-, średnio- i 

wysokonakładowych technologiach i przeprowadzenie oceny ekonomicznej zastosowanych 

technologii.  

 

Metodyka 

Ścisłe dwuczynnikowe doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2011-2013 na 

polu doświadczalnym Stacji Badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Mo-

chełku w ramach wieloletniego programu białkowego MRiRW. Doświadczenia zakładano 

metodą split-block w czterech powtórzeniach, na glebie płowej zaliczanej do klasy bonitacyj-

nej IVa.  
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Czynnikiem pierwszym (czynnik A) w każdym eksperymencie były trzy technologie 

uprawy różniące się wykorzystaniem przemysłowych środków produkcji: 

Zabiegi 

agrotech-

niczne 

Technologia 

niskonakładowa średnionakładowa wysokonakładowa 

Przygotowa-

nie materiału 

siewnego 

- 
ZN SaroxTFS 

Nitragina 

ZN SaroxTFS 

Nitragina 

Zwalczanie 

chwastów 
mechaniczne 

Mechaniczne+Burakomi-

tron700SC 

Afalon+Command 480+ 

Burakomitron 700 SC 

Nawożenie 

mineralne 
- 

N-15,P2O5-50, K2O-70 

kg∙ha
-1 

N-30,P2O5-70, K2O-100 

kg∙ha
-1

 

Dokar

mianie 

dolistne 

- - Insol 6 

Chemiczna 

ochrona roślin 
- Gwarant 500 SC 

Gwarant 500 SC+ 

Fastac100 EC, Reglone 

 

W obrębie każdej z technologii badano jej oddziaływanie na 2-gi czynnik doświadcze-

nia (czynnik B) - tradycyjne i samokończące odmiany łubinu żółtego (Mister i Perkoz), wą-

skolistnego (Zeus i Regent) i białego (Butan i Boros). 

Wyniki i podsumowanie 

Podczas wegetacji roślin strączkowych w latach prowadzonych badań (2011-2013) 

panowały podobne warunki termiczne (nieodbiegające od średnich temperatur za wielolecie), 

występowały natomiast bardzo zróżnicowane ilości opadów w fazach krytycznego zapotrze-

bowania łubinów na wodę (rys.1) - niskie w roku 2011, o korzystniejszym rozkładzie podczas 

wegetacji w latach 2012 i 2013. 

 

Rysunek 1. Wysokość opadów w latach 2011-2013 w Stacji Badawczej w Mochełku 
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Uzyskane wyniki dla każdego gatunku poddano 2-czynnikowej analizie wariancji w 

układzie split-blok. Istotność różnic weryfikowano za pomocą testu Tukey’a przy α = 0,05.  

Średni plon nasion łubinu żółtego wynosił 1,93 t
.
ha

-1
. Wzrost poziomu intensywności 

technologii produkcji z niskonakładowej do średnio- i wysokonakładowej wpływał na istotne 

zwiększenie plonowania tego gatunku. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w plonie 

nasion łubinu żółtego między dwiema ostatnimi technologiami. Plonowanie odmiany trady-

cyjnej Mister i samokończącej Perkoz było istotnie różne - w każdej technologii wyżej plo-

nowała odmiana tradycyjna.  

Średni współczynnik plonowania (HI) łubinu żółtego wynosił 32,6% i w technologii 

średniointensywnej i wysokonakładowej był istotnie wyższy niż w niskonakładowej. Trady-

cyjna odmiana Mister charakteryzowała się istotnie niższym HI niż odmiana samokończaca 

Perkoz. Nie stwierdzono współdziałania odmian i technologii w kształtowaniu HI łubinu żół-

tego. 

W latach badań istotne zwiększenie plonowania łubinu wąskolistnego następowało 

przy każdym wzroście wykorzystania przemysłowych środków produkcji (istotna różnica 

między każdą z zastosowanych technologii). Samokończąca odmiana Regent plonowała istot-

nie wyżej od tradycyjnej Zeus (2,27 i 1,69 t
.
ha

-1
).  

Średni współczynnik plonowania rolniczego łubinu wąskolistnego za cały okres badań 

wynosił 38,1% i nie zależał istotnie od zastosowanych technologii. Samokończącą odmianę 

Regent charakteryzował istotnie wyższy HI niż odmianę tradycyjną Zeus w każdej z zastoso-

wanych technologii. 

Łubin biały, spośród trzech badanych gatunków, plonował najwyżej - średni plon na-

sion w okresie 3 lat badań wynosił 3,15 t
.
ha

-1
. Najwyższa intensywność technologii uprawy 

wpływała na istotny wzrost plonowania łubinu białego, a tradycyjna odmiana tego gatunku  

plonowała istotnie wyżej od odmiany samokończącej w każdej z zastosowanych technologii 

uprawy.  

Współczynnik plonowania rolniczego łubinu białego był najwyższy spośród 3-ech 

badanych gatunków łubinów (średnio wynosił 45,6%) i różnił się istotnie u badanych odmian. 

Samokończącą odmianę charakteryzował istotnie wyższy HI niż odmianę tradycyjną Butan w 

technologii nisko- i wysokonakładowej. Zwiększenie intensywności technologii uprawy z 

niskonakładowej do średnio- i wysokonakładowej nie wpływało na istotne zwiększenie war-

tości HI. 

Odmiany tradycyjne wszystkich gatunków łubinów i odmiana samokończąca łubinu 

żółtego plonowały istotnie wyżej po zwiększeniu intensywności uprawy już do technologii 
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średnionakładowej. Natomiast odmiany samokończące łubinów białego i waskolistnego plo-

nowały istotnie wyżej dopiero po zwiększeniu intensywności uprawy do technologii wysoko-

nakładowej. 

Rolnikom uprawiającym rośliny strączkowe przysługują 4 rodzaje dopłat: JPO, UPJ, 

dopłaty do powierzchni upraw roślin strączkowych i kwalifikowanego materiału siewnego. 

Udział dopłat w wartości produkcji z ha wynosił w latach badań dla trzech gatunków łubinów 

około 50, 44 i 42% odpowiednio dla technologii nisko-, średnio- i wysokonakładowej. Naj-

wyższy udział w kosztach niezależnie od ocenianych lat miał dla łubinów (żółtego, wąskolist-

nego i białego) w technologii niskonakładowej materiał siewny (odpowiednio 34, 44 i 61%) 

oraz praca maszyn (średnio 58%). Wzrost poziomu intensywności uprawy łubinów powodo-

wał spadek udziału tych kosztów i zwiększenie nakładów na nawozy mineralne i środki 

ochrony roślin, których udział w technologii wysokonakładowej wynosił niezależnie od ga-

tunku około 49%.  

Po uwzględnieniu dopłat nadwyżka bezpośrednia dla technologii niskonakładowej w 

korzystnych latach dla upraw łubinów wyniosła odpowiednio dla gatunków: 1367, 1667 i 

2201 zł w 2012 roku i 2364, 2350 i 5280 zł w roku 2013.  

W niekorzystnym dla łubinów 2011 roku nadwyżki bezpośrednie były o 35% niższe 

dla łubinów żółtego i wąskolistnego i aż o 65% niższe dla łubinu białego. Dodatnie nadwyżki 

bez dopłat osiągnięto w 2011 tylko w niskonakładowej technologii uprawy łubinu żółtego, a 

w latach  2012-2013 w technologiach nisko i średnionakładowych dla łubinów żółtego i 

wąskolistnego i we wszystkich technologiach uprawy dla łubinu białego. W obu latach 

ograniczanie zaangażowania przemysłowych środków produkcji w uprawie łubinów 

zdecydowanie korzystnie wpływało na wynik ekonomiczny uprawy łubinów. 

Przeprowadzona analiza kosztów poszczególnych wariantów technologii uprawy 

wykazała, że sprzedaż wyprodukowanego plonu nasion pozwalała w niewielkim stopniu po-

kryć poniesione koszty produkcji łubinu żółtego i wąskolistnego (tylko w wariancie nisko- i 

średnionakładowym produkcji w latach korzystnych dla plonowania łubinu), dla łubinu 

białego natomiast uzyskiwano dodatni efekt ekonomiczny we wszystkich technologiach. 
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Zasoby genowe w światowych kolekcjach łubinów 

 

 
 

Gatunek 
NLD 

  
SVK 

  
FRA ESP 

  
USA DEU 

  
AUS CZE 

  
POL 

  
PRT 

1 
PRT 

2 
PRT 

3 
PRT 

4 
Ogółem 

affinis         1     4           5 

affinus             1             1 

albicaulis         5 1               6 

albifrons         5   1             6 

albo-coccineus             1             1 

albus 13 28 253 732 347 233 979 39 362 375 305 11   3677 

anatolicus                 1         1 

andersonii         3                 3 

angustifolius   8   542 190 279 2165 17 361 41 291     3894 

arboreus         4 3 1             8 

arbustus         13                 13 

arcticus         1                 1 

argenteus         48                 48 

arizonicus         2                 2 

arizonicus         1   1             2 

atlanticus         4 4 153   5         166 

benthamii           1               1 

bicolor         11 1         4     16 

bracteolaris         1                 1 

campestris         1                 1 

citrinus         1                 1 

coccinnus         3                 3 

cosentinii       17 5 11 251   5   22     311 

cryptantus                 1         1 

densiflorus           3 1             4 

digitatus         3   4   1         8 

douglasi                 1         1 

elegans         2       1         3 

exaltus             2             2 

excubitus         1                 1 

formosus         1                 1 

garfieldensis         2                 2 

gibertianus             1             1 

graecus                 10         10 

gredensis       107                   107 

havardii         2                 2 

hirsutissimus         2 1 2             5 

hirsutus                 2         2 

hispanicus       102 45 48 98   16 3 103     415 

hispanicoluteus                 7         7 

hybrid         5                 5 

hybridus Lem.             1             1 
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Interspecific 

cross 
            8             8 

latifolius         7   1             8 

lepidus         20                 20 

leucophyllus         55 1               56 

liniifolius                 4         4 

littoralis         6                 6 

longifolius             1             1 

luteolus         4                 4 

luteus 56 18   303 86 132 463 26 354 78 283     1799 

mariae-josephi 

H. Pascual 
      2                   2 

mexicanus         8 5 6             19 

micranthus       12   20 51   1   10     94 

microcarpus         10   3             13 

multiflorus         1                 1 

mutabilis       20 79 30 221 2 17 150       519 

nanus         5 3 1 1 3         13 

 

Gatunek 
NLD 

 

SVK 

 

FRA ESP 

 

USA DEU 

 

AUS CZE 

 

POL 

 

PRT 

1 

PRT 

2 

PRT 

3 

PRT 

4 
Ogółem 

nootkatensis         15 2               17 

pachylobus         1                 1 

palaestinus           3 10   6         19 

paniculatus                 1         1 

parviflorus         1                 1 

perennis       1 1 1               3 

pilosus         61 14 189   6 1       271 

polycarpus           1 1             2 

polyphyllus       1 49 28 12 17 2         109 

princei             6             6 

pubescens           15 1   1         17 

pusillus         3                 3 

rivularis         6 1               7 

rothmaleri                     58     58 

rotundiflorus             1             1 

sericeus         60   2             62 

sparsiflorus         1   1             2 

stiversii         3                 3 

subcarnosus         8 8 2             18 

subvexus           1               1 

succulentus         4 10 3 1 1         19 

sulphureus         11                 11 

texensis         2   1             3 

truncatus           1 6             7 

variicolor         1 1               2 

Lupinus sp.     1 4 75 1905 13       1   7 2006 

Ogółem 69 54 254 1843 1293 2767 4665 107 1169 648 1077 11 7 13964 

(Łubiny Starego Świata – kolor popielaty) 
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Baza danych zasobów genowych rodzaju Lupinus obejmuje 13 ośrodków europejskich 

(57% zbiorów) oraz kolekcje Australii i USA (43% zbiorów), łącznie 13 964 linie. W sześciu 

krajach przechowuje się 96% wszystkich zbiorów w tym 76% stanowią łubiny Starego 

Świata, a 71% należy do gatunków uprawnych. Dużą wartość przedstawiają zbiory 

australijskie, jako efekt ekspedycji kolekcyjnych do miejsc pochodzenia gatunków z rodzaju 

Lupinus. Dane w tabeli wskazują gatunki dla których zabezpieczono nieliczne obiekty (L. 

anatolicus -1, L. princei - 6, L. somaliensis - brak). 
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Przydatność techniki HRM do badania polimorfizmów DNA materiałów 

kolekcyjnych Lupinus angustifolius L. 
 

 

Określenie zróżnicowania genetycznego w materiałach kolekcyjnych jest ważnym 

etapem badań genetyczno-hodowlanych. Pozwala na pogrupowanie materiałów, usunięcie z 

kolekcji form identycznych genetycznie. Wiedza o dystansie genetycznym poszczególnych 

form kolekcyjnych pozwala na lepszy dobór komponentów rodzicielskich do programów 

krzyżowania, przydatnych w pracach genetyczno-hodowlanych.  

Od trzydziestu lat dynamicznie rozwijają się techniki poszukiwania różnic pomiędzy 

genotypami na poziomie molekularnym. W większości przypadków techniki te opierają się na 

poszukiwaniu polimorfizmu długości amplifikowanych fragmentów DNA. Do amplifikacji 

wykorzystywane są fragmenty losowe (technika RAPD), fragmenty restrykcyjne (AFLP), 

obszary mikrosatelitarne DNA (SSR) oraz międzysatelitarne (ISSR). Dynamiczny rozwój 

biologii molekularnej pozwala obecnie na poszukiwanie różnic nie tylko w długości 

amplifikowanych fragmentów, ale także w ich sekwencji (markery SNP). 

HRM jest nowoczesną techniką umożliwiającą określenie różnic w długości lub 

sekwencji amplifikowanych fragmentów DNA, bez konieczności prowadzenia rozdziału 

produktów z wykorzystaniem elektroforezy. Technika ta opracowana została na początku 

XXIw., do analiz mutacji punktowych (SNP) w badaniach klinicznych. Dzięki swojej prostej 

procedurze oraz niskiej koszto- i pracochłonności szybko została zaadaptowana także w 

analizach genetycznych na poziomie molekularnym u roślin. 

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania techniki 

HRM do określania polimorfizmów DNA (genotypowania) markerami SSR i SNP w 

materiałach znajdujących się w kolekcji łubinu wąskolistnego w KGHRiN. Wykorzystano 

trzy markery SSR oraz jeden marker SNP do genotypowania wybranych genotypów łubinu 

wąskolistnego Lupinus angustifolius L.  

Otrzymane wyniki wskazują na przydatność techniki HRM do genotypowania łubinu 

wąskolistnego markerami SNP. Natomiast technika HRM wydaje się mieć ograniczony 

zakres przy użyciu do genotypowania markerów typu SSR. 
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Zróżnicowanie L. mutabilis Sweet pod względem grubości okrywy 

nasiennej, zawartości alkaloidów oraz polimorfizmu DNA na podstawie 

markerów AFLP i ISSR 

 

Differentiation of L. mutabilis Sweet in terms of the thickness of the 

seed coat, of alkaloids content and DNA polymorphism based on AFLP and 

ISSR markers 
 

 

Łubin andyjski, jedyny uprawny gatunek z rejonu Nowego Świata, został 

udomowiony ponad 3000 lat temu. Gatunek ten odznacza się bardzo dobrymi parametrami 

technologicznymi nasion - wysoką zawartością białka (do 50%) o korzystnym składzie 

aminokwasowym i tłuszczu (do 20%).  Z hodowlanego i rolniczego punktu widzenia posiada 

też takie walory, jak: miękką i stosunkowo cienką okrywę nasienną, nieopadające i 

niepękające strąki, co jest szczególnie ważne przy zbiorze mechanicznym, a ponadto jest 

rośliną fotoperiodycznie obojętną. W porównaniu z innymi uprawnymi gatunkami łubinu 

łubin andyjski lepiej znosi suszę, chłody i zakwaszenie gleb. Do głównych wad łubinu 

andyjskiego z punktu widzenia uprawy w strefie klimatu umiarkowanego należy zaliczyć zbyt 

długie i niejednoczesne dojrzewanie strąków, opadanie kwiatów i zawiązków strąków oraz 

wysoką zawartość alkaloidów do 5%. Z powodzeniem można uzyskać linie niskoalkaloidowe, 

jednakże trudno je utrzymać w trakcie hodowli i uprawy z uwagi na obcopylność gatunku. 

Próby aklimatyzacji łubinu andyjskiego do warunków klimatu umiarkowanego napotkały w 

latach 90. ubiegłego wieku na trudności, spowodowane przede wszystkim brakiem 

genotypów wcześniej dojrzewających.  

Dotychczas brak jest informacji dotyczącej charakterystyki molekularnej materiałów 

kolekcyjnych, co mogłoby się przyczynić do lepszego doboru materiałów do krzyżowań i 

szybszego postępu w pracach hodowlanych.  

Prace prowadzone w KGHRiN pozwoliły na uzyskanie genotypów znacznie wcześniej 

dojrzewających w porównaniu do poprzednio otrzymanych form. Celem pracy była ocena 

wybranych linii pod względem grubości okrywy nasiennej (procentowego udziału okrywy 
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nasiennej w nasionach) w powiązaniu z wielkością nasion, oraz ocena poziomu alkaloidów i 

zróżnicowania genetycznego. 

Dla określenia procentowego udziału okrywy nasiennej doświadczenie 

przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną przez Clements i in. (2002). Analiza 

obejmowała nasiona z dwuletniego cyklu doświadczeń prowadzonych w latach 2011 i 2012. 

Materiałem badawczym było 12 genotypów łubinu, w tym 2 linie o zdeterminowanym typie 

wzrostu (KW.10, KW.5), 4 linie wyselekcjonowane z własnych mutantów (Mut-45, Mut-136, 

Mut-160, Mut-628), oraz 4 z populacji (XM.5, POP.1, POP.15, ‘Potosi’).  Ponadto wykonano 

obserwacje histologiczne budowy okrywy nasiennej, poszczególnych linii łubinu, przy 

wykorzystaniu mikroskopu skaningowego (SEM). Przeprowadzono analizę wariancji dla 

zweryfikowania hipotezy o braku zróżnicowania średnich badanych genotypów, pod 

względem masy tysiąca nasion oraz procentowego udziału okrywy nasiennej. Średnie 

wartości cech pogrupowano testem Tukey’a. Dla wstępnego określenia poziomu zawartości 

alkaloidów wykorzystano metodę identyfikacji niskoalkaloidowych form łubinu przy pomocy 

płynu Lugola (JwKJ). Charakterystki zmienności na poziomie DNA dokonano w oparciu o 24 

markery ISSR i 4 pary AFLP. Genomowe DNA było izolowane ze świeżych liści metodą 

CTAB  (Doyle i Doyle 1990) z modyfikacjami.  

Przeprowadzona analiza wariancji wykazała istotne różnice między badanymi 

genotypami pod względem procentowego udziału okrywy nasiennej i masy1000 nasion. 

Stwierdzono również istotny wpływ warunków klimatycznych na ekspresję tych cech. 

Najniższym udziałem okrywy nasiennej charakteryzowała się linia Mut-45 – 11,9%, 

następnie  XM.5 i ‘Potosi’ (13,2-13,5%). Największym udziałem okrywy nasiennej w 

nasionach  charakteryzowała się linia Mut-160 – 17,6%. Warto zwrócić uwagę, że genotypy o 

stosunkowo niskim udziale okrywy nasiennej utrzymywały tą cechę w poszczególnych latach 

badań, podobnie jak genotypy o wysokim udziale okrywy, co jest istotną informacją z punktu 

widzenia stabilności tej cechy i selekcji. Uzyskane obrazy z mikroskopii elektronowej 

wykazały typową budowę poszczególnych warstw okrywy nasiennej dla roślin strączkowych 

i tak wyróżniono: powierzchniową warstwę kutikuli, warstwę makrosklereidów,  duże 

komórki kamienne, osteosklereidy oraz warstwę komórek parenchymy. Warstwa 

powierzchniowa charakteryzowała się u poszczególnych genotypów odmiennym rysunkiem, 

co może stanowić cechę diagnostyczną. Przeprowadzona wstępna ocena poziomu alkaloidów 

wykazała brak zróżnicowania między analizowanymi liniami, a ich zawartość oszacowano na 

0,5%. Wyniki analiz molekularnych pozwoliły ocenić przydatność wybranych systemów 

markerów do określenia różnorodności genetycznej badanych linii L. mutabilis. Wykazano 
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zróżnicowanie badanego materiału na poziomie DNA, zarówno przy wykorzystaniu systemu 

markerów ISSR jak i AFLP. 
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Zastosowanie markerów sprzężonych z cechami użytkowymi 

w selekcji polskich i niemieckich materiałów hodowlanych łubinu 

wąskolistnego 
 

Application of genetic markers linked to genes controlling 

agricultural traits in selection of Polish and German narrow-leafed lupin 

breeding lines 
 

 

Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.) jest jednym z trzech gatunków łubinów 

uprawianych w Europie. W ostatnich latach możemy zaobserwować istotny wzrost 

zainteresowania jego produkcją. Swoją popularność zawdzięcza wysokiej zawartości białka 

w nasionach (29 - 34 %), stosunkowo niewielkim wymaganiom glebowym oraz zdolności 

do asymilacji azotu atmosferycznego, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Nasiona 

łubinu są nie tylko doskonałym źródłem białka, ale również innych ważnych substancji 

odżywczych. Dodatkowo charakteryzują się niską zawartością inhibitorów proteaz 

oraz wysoką strawnością, dzięki czemu mogą stanowić substytut śruty sojowej stosowanej 

w żywieniu zwierząt. 

Celem prowadzonych badań jest określenie możliwości wykorzystania markerów 

molekularnych sprzężonych z genami warunkującymi ważne cechy użytkowe takie jak: 

(1) zawartość alkaloidów w nasionach, (2) pękanie strąków oraz (3) twardość okrywy 

nasiennej w selekcji polskich i niemieckich materiałów hodowlanych łubinu wąskolistnego. 

W badaniach zastosowane zostały opublikowane markery sprzężone z wymienionymi 

cechami lub ich modyfikacje ułatwiające jednoznaczną wizualizację i ocenę segregacji alleli. 

Przeanalizowano 12 odmian komercyjnych łubinu wąskolistnego, w tym 7 odmian 

niemieckich i 5 odmian polskich wywodzących się z Poznańskiej Hodowli Roślin, oddział 

Wiatrowo. Dodatkowo analizą objęto 15 rodów hodowlanych pochodzących z Poznańskiej 

Hodowli Roślin, oddział Wiatrowo w pokoleniach F8-F14. Wstępnie uzyskane wyniki 

sugerują możliwość zastosowanie badanych markerów molekularnych w procesie selekcji 

hodowlanej, jednakże konieczne jest szersze przeanalizowanie materiału roślinnego 

obejmującego większą liczbę odmian i rodów hodowlanych. 
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Badania finansowane w ramach projektu CORNET/2/15/2013 „ProLegu - 

Innowacyjne produkty białkowe z nasion roślin strączkowych, uprawianych w warunkach 

rolnictwa zrównoważonego do żywienia drobiu”. 
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Aktywność transkrypcyjna genu LlGA2ox1 zaangażowanego 

w dezaktywację giberelin w różnych organach łubinu żółtego 

(Lupinus luteus L.) 
 

The transcriptional activity of LlGA2ox1 gene involved 

in gibberellin deactivation in different organs of yellow lupine 

(Lupinus luteus L.) 
 

 

Pomimo wielu lat badań i jeszcze dłuższej tradycji uprawy roślin strączkowych wciąż 

niewystarczająco poznane są podstawy fizjologiczne, a tym bardziej genetyczne szeregu 

aspektów związanych z użytkowym wykorzystaniem niektórych gatunków. Ważną 

gospodarczo rośliną należącą do strączkowych jest łubin, który ze względu na dużą zawartość 

białka w nasionach może być przeznaczony na cele pastewne, jak również jako komponent do 

żywności. Głównym problemem, który ogranicza jego uprawę jest zjawisko nadmiernego 

opadania organów generatywnych, co wiąże się ze stratami w produktywności. Aby temu 

zapobiec, za cel postawiono sobie poznanie mechanizmów kontrolujących proces kwitnienia 

u łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) odmiany samokończącej taper. U modelowych gatunków 

roślin, takich jak Arabidopsis thaliana czy Oryza sativa od dawna wiadomo, że istotną rolę w 

procesie morfogenezy kwiatów oraz zawiązywania owoców odgrywają gibereliny (GA). W 

związku z tym w pierwszej kolejności postanowiono zidentyfikować geny GA2ox (ang. GA 

2-oxidase) kodujące enzymy zaangażowane w dezaktywację tych fitohormonów oraz 

przeprowadzić ich wstępną analizę bioinformatyczną (Marciniak i in., 2013). Uzyskanie 

pozytywnych wyników pozwoliło w następnym etapie zbadać aktywność transkrypcyjną 

poznanych genów w różnych organach generatywnych i wegetatywnych łubinu żółtego. 

Wyniki niniejszej pracy wskazują na niską ekspresję LlGA2ox1 w poszczególnych fazach (1-

9) wzrostu i rozwoju kwiatostanu, począwszy od stadium jego wczesnego kształtowania (ok. 

1 cm), a skończywszy na stadium sześciu w pełni rozwiniętych okółków kwiatów. Pomiędzy 

1 a 8 fazą rozwoju stwierdzono wzrostową tendencję akumulacji mRNA, a w 9 fazie, czyli w 

przypadku sześciu poszczególnych okółków kwiatów, zaobserwowano, że w trzech górnych 

okółkach aktywność badanego genu jest wyższa niż w trzech dolnych. Z kolei w czterech 

poszczególnych fazach rozwoju samego kwiatu odnotowano zdecydowanie najwyższą 

aktywność transkrypcyjną w kwiatach w pełni rozwiniętych. Kolejnym wariantem 
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badawczym było stadium usychania kwiatów w trzech górnych okółkach kwiatostanu i 

zawiązywania się młodych strąków w trzech dolnych okółkach. Począwszy od pierwszego 

okółka – wykształconego najwcześniej u podstawy kwiatostanu – do piątego okółka 

stwierdzono wzrost akumulacji mRNA, za wyjątkiem szóstego – najwyżej położonego okółka 

– gdzie aktywność genu była najniższa. Należy zaznaczyć, że ekspresja LlGA2ox1 w 

kwiatostanach posiadających usychające kwiaty była na zdecydowanie wyższym poziomie 

(ok. 15 x) niż w wyżej opisanym wariancie rozwoju kwiatostanu z w pełni uformowanymi 

kwiatami w poszczególnych okółkach. W przypadku łubinów z czterema okółkami dojrzałych 

strąków zaobserwowano najwyższą i względnie stałą aktywność transkrypcyjną spośród 

wszystkich badanych wariantów. W przypadku wzrostu i rozwoju samych strąków w 

zależności od ilości posiadanych nasion (od 1 do 6 nasion) stwierdzono, że w młodych 

strąkach (od 1-3 nasion) badany gen ulega wyższej ekspresji niż w dojrzałych strąkach (od 4-

6 nasion). Zbadano również profil ekspresji LlGA2ox1 w organach wegetatywnych roślin z 

wykształconymi w pełni kwiatami lub strąkami. W przypadku roślin kwitnących najwyższą 

aktywność transkrypcyjną obserwowano w takich organach wegetatywnych jak liście, a 

następnie w korzeniach, liścieniach, łodydze, przylistkach, ogonkach liściowych i hipokotylu. 

Natomiast u roślin posiadających dojrzałe strąki ekspresja w organach wegetatywnych była 

ogólnie niższa niż poprzednio i kształtowała się następująco: najwyższa w liściach, ogonkach 

i przylistkach, następnie w łodydze, a praktycznie niewykrywalna w korzeniach i hipokotylu. 

Warto podkreślić, że w liściach, ogonkach i przylistkach górnych zaobserwowano 

zdecydowanie wyższą akumulację mRNA niż w tych samych organach tylko, że dolnych. 

Przedstawione wyniki są wstępem do szeroko zakrojonych badań, które w niedalekiej 

przyszłości pozwolą lepiej poznać funkcjonowanie szlaku metabolizmu GA oraz mechanizm 

zakwitania u badanej rośliny. 

 

Marciniak K., Haręcka M., Wilmowicz E., Kućko A., Glazińska P., Wojciechowski 

W., Banach M., Kęsy J., Kopcewicz J., Tretyn A. Comparative analysis of GA2ox genes 

encoding enzymes involved in gibberellin deactivation in different species of lupines. The 

book of abstracts, First Legume Society Conference: A Legume Odyssey, Serbia 2013: 163. 

Praca powstała dzięki wsparciu finansowemu grantu MRiRW nr 149/2011  
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Poszukiwanie form niskoalkaloidowych w łubinie andyjskim 

(Lupinus mutabilis) 

 

Searching for genotypes with low alkaliod content in andean Lupine 

(Lupinus mutabilis)  
 

 

Informacje o formach niskoalkaloidowych w łubinie andyjskim  pojawiły się w 

literaturze już w latach 1971-74 z zaakcentowaniem, że były one mało żywotne. Znaczącym 

osiągnięciem w tym zakresie było wyhodowanie w Chile przez E. von Baer odmiany Inti, w 

której jak podaje autor zawartość alkaloidów wynosiła 0,0075%. W warunkach 

klimatycznych Polski odmiana ta cechuje się bardzo poważnymi wadami takimi jak: bardzo 

późne wchodzenie w okres rozwoju generatywnego, w praktyce brak pełnego dojrzewania, 

silne wyleganie, łamliwość łodygi, a przede wszystkim bardzo słabe wiązanie strąków 

(czasami całkowity brak). W Polsce prace zmierzające do znalezienia form 

niskoalkaloidowych w łubinie andyjskim na drodze mutagenezy rozpoczęła w latach 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku Ewa Sawicka-Sienkiewicz. Uzyskane formy były bardzo 

mało żywotne i nie wyprowadzono z nich ustabilizowanych materiałów. W latach 90-ych 

ubiegłego wieku w Przebędowie na drodze mutagenezy przy pomocy N-

nitrozometylomoczniku (MNU) uzyskano mutanty o zmniejszonej zawartości alkaloidów. 

Charakteryzowały się one bardzo słabą żywotnością zarówno pod względem rozwoju 

wegetatywnego jak i generatywnego, a próby krzyżowania mające na celu wzmocnienie 

biologiczne potomstwa prowadziły do utraty cechy niskiej zawartości alkaloidów. Oprócz 

niskiej żywotności przyczyną niepowodzeń w wyprowadzeniu ustabilizowanych linii 

niskoalkaloidowych mogło być także to, że cecha ta warunkowana jest genami recesywnymi. 

Erik von Baer w pokoleniu F2 mieszańców powstałych ze skrzyżowania form „gorzkich” ze 

„słodkimi” uzyskał tylko około 12% osobników niskoalkaloidowych. Prace w Przebędowie 

wznowiono w roku 2011 rozmnażając osobniki niskoalkaloidowe pod izolatorami i po 

zbiorze poddając je corocznie identyfikacji na zawartość alkaloidów przy pomocy płynu 

Lugola. W roku 2013 zebrano nasiona z 920 osobników pochodzących z 58 „najsłodszych” 

roślin wyselekcjonowanych w roku 2012. Okazało się, że tylko 19,9% z nich tj. 87 roślin 



 
141 

dziedziczy zbliżoną zawartość alkaloidów, a pozostałe wykazują podwyższony poziom. Z 

tego względu w przyszłości należałoby wyjaśnić przyczyny, z powodu których po trzech 

latach rozmnożeń pod izolatorami tylko 19,9% roślin utrzymuje wyjściową bardzo niską 

zawartość alkaloidów, a w pozostałych ten poziom w różnym stopniu wzrasta. 

W roku 2013 analizie zawartości alkaloidów metodą chromatografii gazowej poddano 

30 linii, w tym: 3 wzorcowe linie pochodzące z Australii, jedną linią „gorzką” – grupa „G”, 

trzy linie o pośredniej zawartości – grupa „P”, trzy linie o pośredniej zawartości lecz w 

niższym przedziale – grupa „PS” i 20 linii o najniższej zawartości – grupa „S”. 

Wyniki przedstawiono w tabeli nr 1. 

Badane materiały w stosunku do kontrolnych linii pochodzących z Australii wypadają 

korzystnie gdyż aż w 13-tu liniach zawartość alkaloidów nie przekracza 0,1%, a w dwóch 

mniej niż 0,05%. 

Badane materiały łubinu andyjskiego charakteryzują się dużą liczbą alkaloidów tj. 7-9 

związków czyli znacznie większą niż łubin żółty – 5 związków czy łubin wąskolistny – 4 

związki. Dominującym jest nie występująca w łubinie żółtym i wąskolistnym, 4 OH 

Lupanina. W badanych liniach jej zawartość waha się od 19,78% do 56,12%. Następnym jest 

Lupanina (3,64% - 42,62%) będąca dominującym alkaloidem w łubinie wąskolistnym. 

Następne to nie występujące zarówno w łubinie żółtym jak i w wąskolistnym 

hydroksytetrahydrorombifolina oraz 4,13 dihydroksylupanina. W łubinie andyjskim podobnie 

jak w łubinie żółtym lecz w mniejszych ilościach występują też sparteina i ammodendryna, a 

także izolupanina występująca też w łubinie wąskolistnym. 
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Tab. 1. Zawartość i skład jakościowy alkaloidów w nasionach wybranych linii łubinu 

andyjskiego 
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1.  G 17 1,0753 1,21 0,22 0,83 7,30 26,99 47,84 6,82 4,19 4,60 

2.  P 14 0,4309 6,65 0,59 0,98 5,85 30,30 37,73 1,37 12,06 4,47 

3.  P 7 0,6379 12,83 0,13 1,44 6,21 42,65 19,78 4,40 9,36 3,20 

4.  P 6 0,9548 - 1,18 1,01 7,39 28,76 44,92 1,39 7,15 8,21 

5.  P wz austr 1 0,5887 - 0,26 1,10 9,71 20,67 54,91 2,90 3,03 7,43 

6.  P wz austr 3 0,6703 2,93 0,11 0,86 6,60 21,70 49,50 7,88 3,87 6,56 

7.  P wz austr 2 0,3051 0,91 0,21 1,82 11,39 18,61 41,10 9,78 6,11 10,08 

8.  PS 13 0,35822 5,49 0,66 0,93 6,30 28,96 42,90 1,16 9,73 3,88 

9.  PS 27 0,4838 1,79 0,37 1,91 17,02 17,95 42,15 8,57 5,49 4,76 

10.  PS 4 0,3338 3,57 0,17 1,10 10,91 16,95 39,80 15,26 3,49 8,75 

11.  S 53 0,1355 - 0,42 1,45 16,52 11,66 54,24 2,81 4,93 7,97 

12.  S 4 0,1615 2,16 0,26 1,13 13,12 14,15 44,73 11,49 4,23 8,74 

13.  S 4 0,2095 0,38 0,21 2,23 11,31 19,93 41,67 9,36 5,98 8,93 

14.  S 4 0,1644 2,02 0,23 1,23 14,43 9,71 37,38 17,56 4,22 13,22 

15.  S 5 0,0760 0,49 0,24 2,10 15,19 11,19 41,36 10,43 8,09 10,90 

16.  S 5 0,0909 0,82 0,22 1,84 11,39 16,65 39,29 14,44 6,44 8,91 

17.  S 5 0,1122 - 0,28 1,49 23,68 4,31 39,97 8,18 5,43 16,66 

18.  S 6 0,1152 - 0,29 1,78 25,84 3,64 37,54 7,38 5,84 17,68 

19.  S 6 0,1591 - 0,17 1,71 20,19 6,37 47,29 5,14 4,55 14,57 

20.  S 6 0,1088 - 0,30 1,41 20,12 4,62 44,75 8,38 5,44 14,98 

21.  S 1 0,0819 1,20 0,23 1,64 10,75 15,60 38,35 17,57 6,88 7,77 

22.  S 6 0,5841 - 0,11 1,03 7,59 23,78 56,12 1,74 4,08 5,55 

23.  S 12 0,1198 1,05 0,18 1,86 10,73 18,83 41,52 11,97 6,03 7,82 

24.  S 12 0,06762 - - 2,00 16,39 12,73 43,76 10,73 6,57 7,82 

25.  S 7 0,1817 0,77 - 2,03 9,77 21,95 43,48 10,14 4,95 6,91 

26.  S 7 0,1681 2,26 0,15 1,79 8,69 24,32 37,48 11,50 6,07 7,74 

27.  S 13 0,0737 - - 1,21 9,86 21,43 54,89 2,29 5,51 4,81 

28.  S 21 0,0342 - - 2,63 19,96 7,25 37,06 12,26 6,98 13,86 

29.  S 39 0,0348 - - 2,38 21,60 7,93 41,31 12,12 4,95 9,70 

30.  S 50 0,0857 0,52 0,27 1,78 14,22 15,24 36,97 11,57 8,22 11,22 
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Wzorzec ekspresji genu kodującego syntazę ACC u Lupinus luteus 

 
The expression pattern of the Lupinus luteus ACC synthase gene 

 

 

Syntazy kwasu 1-aminocyklopropano-1-karboksylowego (ACC) są kluczowymi 

enzymami regulującymi tempo biosyntezy etylenu (ET) u roślin. Enzymy te katalizują 

przekształcenie S-adenozylometioniny (SAM) do ACC, bezpośredniego prekursora ET. W 

zależności od gatunku i warunków środowiska kontrola produkcji ET może odbywać się 

zarówno na poziomie ekspresji genów, jak i aktywności enzymów ACS. Etylen jest jednym z 

ważniejszych fitohormonów wywołujących przedwczesne i nadmierne odcinanie organów 

generatywnych łubinu żółtego (Lupinus luteus). Ustalenie mechanizmu jego działania jest 

ważne z gospodarczego punktu widzenia. 

W niniejszej pracy ustalono wzorzec aktywności transkrypcyjnej genu kodującego 

syntezę ACC (LlACS) w kolejnych etapach rozwoju wegetatywnego i generatywnego 

odmiany epigonalnej Taper L. luteus. Ekspresja LlACS jest zróżnicowana organowo i 

rozwojowo. Najwyższy poziom mRNA LlACS stwierdzono w szypułkach organów 

generatywnych, natomiast najniższy w kwiatach i strąkach. Poziom mRNA LlACS jest 

wysoki w liściach we wszystkich badanych stadiach rozwojowych. W odpadających organach 

generatywnych zarówno kwiatach, jak i strąkach oraz szypułkach tych organów poziom 

ekspresji LlACS, jest wyższy niż w organach nieodpadających.   

Uzyskane wyniki wskazują, że LlACS pełni u łubinu podobne funkcje jak ACS 

zidentyfikowane u innych gatunków roślin i może być zaangażowany w funkcjonowanie 

strefy odcinania. 

Praca finansowana z Programu Wieloletniego MRiRW nr 149/2011.  



 
144 

mgr Aleksandra Ziółkowska
1)

, mgr Malwina Dobiesz
1)

, mgr Dariusz Rydzyński
1)

, 

mgr Małgorzata Margas
1)

, prof. dr hab. Barbara Adomas
2)

,  

dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak
1)

, prof. nadzw. 

1) Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie 

2) Katedra Toksykologii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

 

Fizjologiczna i biochemiczna reakcja łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) 

rosnącego na glebie zanieczyszczonej oksytetracykliną 

 

Physiological and biochemical reaction of yellow lupine (Lupinus 

luteus L.) growing in soil contaminated with oxytetracycline 
 

 

Wzrost zapotrzebowania medycyny na nowe substancje lecznicze w ostatnich latach 

przyczynił się do rozwoju badań nad produkcją nowych i skutecznych farmaceutyków. 

Obecnie istnieje ponad 3 tysiące substancji leczniczych stosowanych między innymi jako: 

antybiotyki, beta-blokery, leki przeciwbólowe, leki na potencję, regulatory lipidowe, środki 

antykoncepcyjne i uspokajające. Antybiotyki obecne w środowisku glebowym stanowią coraz 

większy problem. Natomiast nawożenie pól uprawnych obornikiem sprzyja 

rozprzestrzenianiu leków i niezmetabolizowanych substancji leczniczych w środowisku. 

Tetracykliny są najczęściej stosowane w weterynarii, zaś do środowiska wydalanych jest 75-

80% terapeutycznej dawki tetracyklin w niezmienionej formie. Wprowadzane wraz z 

obornikiem w największym stężeniu występują w ornej warstwie gleby.  

Celem pracy było określenie parametrów fizjologicznych łubinu żółtego (Lupinus 

luteus L.) rosnącego na glebie zanieczyszczonej oksytetracykliną (OTC) (0,05, 0,1, 0,5, 1, 5, 

10 mM). Ponadto badano wypływ OTC na aktywność peroksydazy gwajakolowej w 

korzeniach siewek.  

Nasiona łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) kiełkowano wykorzystując test Phytotoxkit
 

(MicroBioTests Inc., Mariakerke (Gent), Belgia). Doświadczenie prowadzono przez 7 dni w 

temperaturze pokojowej, określono wzrost elongacyjny korzeni i łodyg oraz suchą i świeżą 

masę siewek łubinu. Aktywność peroksydazy w korzeniach mierzono spektrofotometrycznie 

w mieszaninie reakcyjnej zawierającej 100 µl 1% gwajakolu. Tempo wzrostu absorbancji 

mierzono przy długości fali 470 nm. Jedna jednostka aktywności enzymu odpowiadała 

utlenieniu 1 µM H2O2 w czasie 1 minuty. 

W badaniach wykazano hamujący wpływ testowanych stężeń oksytetracykliny na 

elongację siewek łubinu. Wraz ze wzrostem stężenia oksytetracykliny w glebie obserwowano 
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obniżenie tempa wzrostu analizowanych organów. W najwyższym zastosowanym stężeniu 

elongacja łodyg i korzeni została zahamowana odpowiednio o 82 i 71%, w odniesieniu do 

siewek kontrolnych. Dowiedziono, że wraz ze wzrostem zanieczyszczenia gleby 

oksytetracykliną aktywność peroksydazy gwajakolowej w korzeniach łubinu rosła. W 

najwyższym z badanych stężeń (10 mM) aktywność enzymu wzrosła trzykrotnie. 

Zastosowany biotest wykazał fitotoksyczne działanie oksytetracykliny na wzrost i rozwój 

siewek łubinu żółtego. 

Praca wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki w Krakowie, Polska UMO-2011/01/B/NZ9/02646 
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Reakcja siewek łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) na niskie stężenia 

tetracykliny w glebie 
 

Seedlings of yellow lupin (Lupinus luteus L.) in response to low doses 

of tetracycline 
 

 

Na świecie rocznie zużywa się od 100 000 do 200 000 ton antybiotyków, z czego 

ponad jedna trzecia wykorzystywana jest w medycynie weterynaryjnej. Stosowanie 

antybiotyków, w tym tetracykliny, w tak dużych ilościach oraz ich nieracjonalne podawanie, 

wydalanie doustnie przyjętych dawek w postaci niezmienionej z kałem i moczem, nawożenie 

odchodami pól uprawnych skutkuje ich występowaniem w środowisku. Tetracykliny obecne 

w wodzie i glebie pobierane są przez rośliny. Ponadto spożywanie zanieczyszczonych 

antybiotykiem roślin uprawnych stanowi potencjalne zagrożenie dla organizmów je 

spożywających.  

Celem pracy było określenie wpływu niskich dawek tetracykliny (1, 5, 10 mg) na 

aktywność peroksydazy gwajakolowej, zawartość chlorofilu i wzrost elongacyjny siewek 

łubinu żółtego (Lupinus luteus L.).  

Wyniki badań wykazały, że wraz ze wzrostem stężenia tetracykliny nastąpił spadek 

zawartości chlorofilu w siewkach o  25,5% w odniesieniu do próby kontrolnej. Odnotowano 

hamowanie wzrostu elongacyjnego siewek o 5% względem próby kontrolnej, jak również 

wzrost aktywność peroksydazy gwajakolowej. Uzyskane wyniki badań dowodzą, że 

antybiotyk jest pobierany przez siewki oraz to, iż tetracykliny nawet w niskich dawkach 

wywierają  toksyczny wpływ na siewki łubinu żółtego. 

Praca wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego  przez Narodowe 

Centrum Nauki w Krakowie, Polska  UMO-2011/01/B/NZ9/02646  



 
147 

mgr Dariusz Rydzyński
1)

, mgr Małgorzata Margas
1)

, mgr Aleksandra Ziółkowska
1)

,  

mgr Malwina Dobiesz
1)

, dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. nadzw.
1)

,  

prof. dr hab. Barbara Adomas
2) 

1) Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie  

2) Katedra Toksykologii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

 

Ocena aktywności peroksydazy łubinu żółtego rosnącego na glebie 

zanieczyszczonej chlorotetracykliną 

 

Evaluation of yellow lupine peroxidase activity growing in soil 

contaminated with chlortetracycline 

 
 

Antybiotyki z grupy tetracyklin są stosowane w profilaktyce oraz leczeniu ludzi i 

zwierząt. Oprócz terapii przeciwbakteryjnej, tetracykliny stosowane są jako dodatki do pasz w 

celu zwiększenia produktywności zwierząt hodowlanych. Obecność antybiotyków w paszy 

zmniejsza podatność na choroby związane ze stresem oraz pozwala na szybszy przyrost masy 

zwierzęcia. Zużycie antybiotyków z grupy tetracyklin w weterynarii jest stosunkowo 

wysokie. Światowa produkcja szacowana jest w tysiącach ton rocznie, w Unii Europejskiej 

powyżej 2300 ton, zaś w Stanach Zjednoczonych powyżej 3200 ton rocznie. Podawane 

zwierzętom są słabo metabolizowane i wydalane w 70-80% dawki terapeutycznej. 

Wprowadzane wraz z obornikiem do gleby występują głównie w warstwie ornej.   

Celem pracy było określenie wpływu chlorotetracykliny na aktywność peroksydazy 

korzeni łubinu żółtego odm. Dukat. Dodatkowo badano wpływ wzrastających stężeń leku na 

wybrane cechy morfologiczne (długość korzeni i łodyg oraz ich świeżą i suchą masę), 

potencjał wodny oraz zawartość chlorofilu. Rośliny uprawiano w doniczkach wypełnionych 

perlitem stosując fotoperiod 16/8h, dzień/noc i temperaturę 23/19
o
C. Dziesięciodniowe 

rośliny traktowano chlorotetracykliną 10, 30, 50, 75, 100 mg/kg podłoża. Próbę kontrolną 

stanowiły rośliny podlewane wodą destylowaną. Materiał do analiz pobierano po trzech, 

sześciu i dziewięciu dniach od zastosowania leku. Aktywność peroksydazy w korzeniach 

mierzono spektrofotometrycznie w mieszaninie reakcyjnej zawierającej 100 µl 1% gwajakolu 

przy λ= 470 nm. Jedna jednostka aktywności (U) enzymu odpowiadała utlenieniu 1 µM H2O2 

w czasie 1 minuty w temperaturze pokojowej. 

Wykazano, że długość korzeni i łodyg łubinu oraz ich świeża i sucha masa zarówno 

po 3, 6 i 9 dniach nieznacznie wzrastała. Średnia zawartość chlorofilu w liściach roślin 

kontrolnych wynosiła 44 jednostki SPAD, zaś po 9 dniach narażenia w najwyższym z 
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zastosowanych stężeń (100 mg) obniżyła się do 13 SPAD. Wykazano wzrost aktywności 

peroksydazy gwajakolowej wraz ze zwiększaniem stężenia antybiotyku w glebie. Trzeciego, 

szóstego jak i dziewiątego dnia aktywność enzymu wzrastała, w  porównaniu do prób 

kontrolnych. Największy wzrost aktywności enzymu odnotowano dziewiątego dnia od 

zastosowania tetracykliny.  Aktywność peroksydazy gwajakolowej w próbie kontrolnej 

wynosiła 0,706 U natomiast dziewiątego dnia przy najwyższej zawartości antybiotyku 0,985 

U.  

Praca wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki w Krakowie, Polska UMO-2011/01/B/NZ9/02646 
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Parametry fizjologiczne nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) 

poddanych przyspieszonemu starzeniu 

 

Physiological parameters of yellow lupin seeds (Lupinus luteus L.) 

subjected to accelerated aging 

 

 

Zdolność przechowalnicza i – będąca jej przeciwieństwem – szybkość starzenia się 

nasion zależą z jednej strony od ich stanu fizjologiczno-genetycznego, z drugiej zaś strony od 

wpływu czynników środowiskowych. Czynnikami środowiskowymi kształtującymi długość 

życia nasion są temperatura i wilgotność względna powietrza. Celem pracy była ocena 

wybranych parametrów fizjologicznych nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) poddanych 

przyspieszonemu starzeniu. 

 Nasiona łubinu żółtego odmiany Dukat poddano przyspieszonemu starzeniu stosując 

temperaturę 40
o
C i dwie wilgotności względne powietrza 75% i 85% (RH). Aby uzyskać 

oceniane wilgotności względne powietrza sporządzono nasycone roztwory NaCl i KCl. 

Nasiona umieszczono w eksykatorach nad nasyconymi roztworami tych soli. Wigor i 

żywotność oraz aktywność peroksydazy gwajakolowej (POX)  nasion, oceniano co cztery dni.  

Wigor i żywotność nasion badano zgodnie z normami ISTA, zaś aktywność POX 

spektrofotometrycznie. Miarą aktywności enzymu był wzrost absorbancji, w mieszaninie 

reakcyjnej zawierającej 100 µl 1% gwajakolu, przy długości fali 470 nm. Jedna jednostka 

aktywności enzymu odpowiadała utlenieniu 1µM H2O2 w czasie 1 minuty.  

Wigor i żywotność nasion ulegały obniżeniu wraz z czasem przyspieszonego starzenia 

nasion. Nasiona poddane starzeniu w wilgotności 75% RH nie kiełkowały po 28 dniach, zaś 

w 85% RH po 20 dniach starzenia. Nasiona starzone w wilgotności 75% RH do 12 dnia 

kiełkowały w 100%, po czym nastąpiło gwałtowne obniżenie żywotności nasion. Nasiona 

starzone w 85% RH kiełkowały w 100% tylko do 4 dnia starzenia. Analiza wigoru nasion – 

mierzona suchą i świeżą masą siewek oraz ich długością – wykazała szybsze obniżanie tych 

parametrów w wilgotności 85% RH, w porównaniu do 75% RH.  Aktywność peroksydazy 

gwajakolowej wzrastała wraz z czasem starzenia nasion bez względu na zastosowaną 
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wilgotność względną powietrza. Prawie dwukrotnie wyższą aktywność POX odnotowano w 

nasionach poddanych starzeniu w 75% RH, w odniesieniu do nasion poddanych starzeniu w 

85% RH. 
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Produkcyjność wybranych roślin bobowatych w warunkach uprawy 

uproszczonej 

 

Productivity of some Fabaceae in reduced tillage conditions 

 

 
WSTĘP  

Generowane w produkcji zwierzęcej duże zapotrzebowanie na białko paszowe, 

szczególnie w świetle znacznego importu śruty sojowej, wywołuje potrzebę zwiększenia 

areału uprawy roślin bobowatych w Polsce. Wzrost uprawy tej grupy roślin umożliwi nie 

tylko stopniowe ograniczanie importu białka paszowego, ale może przyczynić się także do 

zmniejszenia udziału zbóż w strukturze zasiewów, co sprzyjać będzie poprawie warunków 

siedliskowych dla uprawy różnych gatunków roślin rolniczych. 

Ograniczenia czasowe wykonania zabiegów uprawowych w optymalnych termiach 

agrotechnicznych, zwłaszcza w gospodarstwach wielkoobszarowych, a także dążenie do 

minimalizowania nakładów finansowych na uprawę roli zwiększają zainteresowanie praktyki 

rolniczej możliwościami wprowadzania uproszczeń uprawowych. Te uwarunkowania 

uzasadniają potrzebę rozpoznania produkcyjności roślin wybranych gatunków bobowatych w 

uprawie uproszczonej. 

Celem podjętych badań było określenie produkcyjności roślin jak i łanu łubinu 

białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz grochu prowadzonych w uprawie 

uproszczonej. Jako mierniki produkcyjności roślin przyjęto: komponenty plonowania (liczba 

roślin na 1m
2
, liczba strąków na roślinie, liczba nasion w strąku, masa tysiąca nasion) oraz 

plony nasion i białka. 

MATERIAŁY I METODY 

Przyjęte cele badań realizowano w doświadczeniach łanowych, które obejmowały 

cztery gatunki roślin bobowatych: łubin biały odmiany Butan, łubin wąskolistny odmiany 

Dalbor, łubin żółty odmiany Bojar oraz groch odmiany Model. Badania przeprowadzono na 

polach gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Baborówku, powiat szamotulski, 

województwo wielkopolskie (N52° 35' 0" E16° 38' 8"), w latach 2012-2013, na glebie 
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zakwalifikowanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Wielkość pola dla każdego 

gatunku wynosiła ok. 4 ha. 

Gospodarstwo to odróżnia się od średniej krajowej tym, iż od wielu lat rośliny 

zbożowe stanowią nie więcej niż 40-50% struktury zasiewu.  

Obserwacje obejmowały ocenę wzrostu i rozwoju roślin, plonu nasion, komponentów 

plonowania oraz zawartości białka w nasionach. Zmienność analizowanych cech, w tym i 

plonu nasion określono na podstawie prób pobieranych w ośmiu miejscach każdego pola. 

Uproszczenie w uprawie roli polegało na wyeliminowaniu uprawy płużnej i 

wieloletnim stosowaniu, dla wszystkich gatunków uprawianych w gospodarstwie, agregatu 

uprawowego o łapach sztywnych pracującego na głębokości 10-15cm. Siew wykonywany był 

siewnikiem do siewu bezpośredniego firmy Moor.  

Rośliny bobowate uprawiano na polach, na których w pierwszym roku uprawy 

przedplon stanowiły buraki cukrowe, a w następnym roku jęczmień jary. W strategii 

gospodarstwa, realizowanej od wielu lat, przyjęto stosowanie obornika kurzego w ilości 9-10 

t/ha corocznie (pod buraki -20 t/ha) i wyeliminowaniu nawozów mineralnych poza azotem.  

Pozostałe zabiegi uprawowe zostały wykonane zgodnie z zasadami poprawnej 

agrotechniki dla tych gatunków.  

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie wyliczając charakterystyki statystyczne, 

współczynniki korelacji i regresji wielokrotnej na poziomie istotności α = 0,05. 

PODSUMOWANIE 

Wyliczone charakterystyki statystyczne dla ocenianych komponentów plonowania 

wskazują, że najmniejszej zmienności podlegała liczba nasion w strąku, dla której to cechy 

CV wynosiło ok.5%. Z kolei największą zmienność w granicach ok. 30% wyliczono dla 

liczby strąków na roślinie. Współczynniki zmienności pozostałych komponentów wynosiły 

od 15 do 17% dla obsady roślin oraz od 11 do 17% dla masy tysiąca nasion. Przedstawione 

zależności odnoszą się w podobny sposób do wszystkich trzech gatunków łubinów. Z kolei 

dla grochu siewnego największą zmienność (ok.29%) wyliczono dla liczby strąków na 

roślinie a najmniejszą (12,5%) dla masy tysiąca nasion.  

Poszukiwania komponentów najsilniej determinujących plonowanie badanych odmian 

łubinów i grochu wskazują, iż najczęściej o wielkości plonów współdecydowała  zmienność 

obsady roślin i liczby strąków na roślinie. Decydujący wpływ tych komponentów wyliczono 

dla grochu siewnego i łubinu żółtego. Ponadto z rachunku regresji wielokrotnej wynika, że u 

łubinu białego obok liczby strąków na roślinie znaczącą rolę odgrywała liczba nasion w 

strąku, a u łubinu wąskolistnego obok obsady roślin również masa tysiąca nasion. U 
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wszystkich porównywanych gatunków uwzględnienie dwóch spośród czterech analizowanych 

komponentów plonu opisywało jego zmienność w zakresie od 61 do 79%. 

W warunkach prowadzenia obserwacji najniższy plon nasion (2,57 t/ha) uzyskano w 

uprawie grochu siewnego, łubin biały i łubin wąskolistny wydały plony w wysokości ok. 3,4 

t/ha a najwyżej plonujący łubin żółty osiągnął prawie 3,7 t/ha. 

Dla porównywanych gatunków łubinu przekładało się to na plon białka w zakresie od 

1132 kg/ha u łubinu wąskolistnego do 1465 kg/ha u łubinu żółtego. 

 

Doświadczenie łanowe prowadzone były przy wsparciu z programu wieloletniego 

„Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i 

wykorzystania w paszach”. 
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Wpływ technologii uprawy na wartość siewną łubinu białego. 

 

Influence of cultivation technology on sowing value of white lupine seeds. 
 

 
Pod koniec ubiegłego stulecia nastąpiły istotne zmiany w podejściu do zagadnień 

związanych z agrotechniką roślin uprawnych. Narastające koszty produkcji: energii, paliwa, 

nawozów oraz środków ochrony roślin, przyczyniły się do poszukiwania technologii uprawy 

„optymalnej”, a wiec takiej, w której uzyskano by zadawalający plon, dobrej jakości przy 

zastosowaniu minimalnych nakładów, i uwzględnieniu odziaływań środowiskowych.  

W latach 2011-2013 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym Gorzyń należącym 

do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzono jednoczynnikowe 

doświadczenia polowe z łubinem białym odmiany Butan.  Czynnik badawczy stanowiła 

technologia uprawy: nisko-, średnio- i wysokonakładowa. W technologii niskonakładowej 

nasiona przed siewem zaprawiono Nitraginą, a w trakcie wegetacji wykonano 

odchwaszczanie mechaniczne. Technologia średnionakładowa obejmowała nawożenie NPK 

(15, 50, 70 kg∙ha
-1

), przedsiewne szczepienie nasion Nitraginą i zaprawianie Vitavaxem 200 

FS oraz chemiczną walkę z chwastami. W technologii wysokonakładowej zwiększono dawki 

NPK (30, 70, 100 kg∙ha
-1

), zaprawiono nasiona Nitraginą i Vitavaxem 200 FS, a w trakcie 

wegetacji wykonano dodatkowy oprysk mikroelementami oraz chemiczne zwalczanie 

chwastów, szkodników i chorób, a przed zbiorem rośliny zdesykowano. W ramach 

doświadczenia przeprowadzono między innymi ocenę wartości siewnej zebranych nasion. 

Na ocenę tę złożyło się oznaczenie wartości siewnej zgodnie z założeniami ISTA 

2010. Badania polegały na oznaczeniu energii kiełkowania – pierwsze liczenie (5 dni), 

zdolności kiełkowania – końcowe liczenie (10 dni), w czterech powtórzeniach po 100 nasion 

z każdego poletka. 

Największy wpływ na wartość siewną nasion łubinu białego miał przebieg warunków 

pogodowych w poszczególnych latach badań. Nasiona o najniższej wartości uzyskano w roku 

2012. Energia kiełkowania kształtowała się na poziomie 86%, a zdolność kiełkowania 

wyniosła 89%. Ponadto, w zebranym materiale z tego roku stwierdzono największy udział 

nasion pleśniejących i gnijących. Najkorzystniejszy był rok 2013, nasiona z tego roku 
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charakteryzowały się bardzo wysoką jakością (energia i zdolność kiełkowania 98%). W 

każdym roku badań, nasiona zebrane z technologii zarówno wysoko-, średnio-, jak i 

niskonakładowej, spełniały wymagania stawiane kwalifikatom.   

 

Badania prowadzono w ramach programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł 

białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. 
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Efekty produkcyjne i ekonomiczne deszczowania i technologii uprawy 

grochu siewnego odmiany Tarchalska 

 

Production and economic effects of irrigation and cultivation technology of 

pea, Tarchalska cultivar 
 

 

Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2012-2013 w Złotnikach pod 

Poznaniem, filii Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń w układzie split-plot, w 

czterech powtórzeniach. 

Czynniki badawcze w doświadczeniu: 

1) wariant wodny: 

- deszczowany – deszczowanie wg optymalnego uwilgotnienia gleby przy 

spadku wilgotności w warstwie 0-30 cm do 70% ppw w okresie największej 

wrażliwości roślin na niedobór wody, 

- niedeszczowany – naturalny układ warunków wilgotnościowych gleby, 

2) technologie uprawy – różniące się nakładami na pielęgnacje, ochronę roślin, 

nawożenie fosforowe i potasowe oraz dokarmianie dolistne: 

- technologia niskonakładowa – bez stosowania nawożenia fosforowego i 

potasowego oraz środków ochrony roślin, 

- technologia średnionakładowa – ograniczone stosowanie pestycydów w 

ochronie roślin oraz nawożenie fosforowe w ilości 45 kg P2O5/ha i potasowe 65 kg 

K2O/ha, 

- technologia wysokonakładowa – pełna ochrona roślin ze stosowaniem 

herbicydów, opryskami przeciwko chorobom i szkodnikom, nawożeniem fosforowym 

60 kg P2O5/ha i potasowym 90 kg K2O/ha oraz dokarmianiem dolistnym. 

Groch siewny uprawiany był w statycznym płodozmianie: ziemniaki – jęczmień jary – 

groch siewny – pszenica ozima, w którym intensywność uprawy każdego gatunku 

różnicowano w technologiach stosownie do przyjętych założeń. 

Efekty ekonomiczne uprawy grochu w technologiach oceniono wykorzystując w tym 

celu wyliczenia nadwyżki bezpośredniej. Nadwyżkę bezpośrednią określono z różnicy 

wartości produkcji i kosztów bezpośrednich. Na wartość produkcji składała się wartość plonu 

nasion i dopłat, jednolitej płatności obszarowej oraz uzupełniającej płatności do roślin  
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wysokobiałkowych. Koszty bezpośrednie w wyliczeniach obejmowały koszty nasion, 

nawożenia, ochrony roślin, pracy własnej rolnika, pracy ciągnika i usług. W ich obliczeniach 

przyjęto ceny środków produkcji, pracy ciągnika i usług z 2013 r. Cenę sprzedaży nasion 

przyjęto w wysokości 1000 zł/t, a wartość łączną dopłat (JPO +UPO) obowiązującą w 2013 r. 

w wysokości 1689,12 zł/ha. 

Lata badań cechowała duża zmienność warunków pogodowych. W 2012 r., obfitym w 

deszcze, notowane opady przekraczały średnie z wielolecia w maju o 10 mm, w czerwcu o 

66,6 mm i w lipcu o 74,9 mm. W 2013 r. w maju i czerwcu opady były większe od średnich z 

wielolecia (odpowiednio o 33,0 i 48,2 mm), a kwietniu i lipcu mniejsze ( o 13,9 i 28,3 mm). 

W obu latach deszczowanie stosowano dwukrotnie dawkami po 30 mm. 

Najkorzystniejszą dla wielkości plonu nasion w obu latach badań okazała się 

średnionakładowa technologia uprawy. Plony uzyskane w tej technologii, średnio dla lat i 

deszczowania (4,01 t/ha), były większe od zebranych w technologii niskonakładowej o 0.69 

t/ha, a w wysokonakładowej o 0,14 t/ha. W 2012 r., przy nadmiernych opadach, we 

wszystkich technologiach plony były niższe w warunkach deszczowania w porównaniu do 

warunków kontrolnych. Średnio dla technologii, obniżka plonu na obiektach deszczowanych 

wyniosła 0,70 t/ha. Spadek plonów w warunkach deszczowania, można przypuszczać, 

związany był z pogorszeniem jakości stanowiska wskutek wieloletniego stosowania zabiegu 

nawadnia i następczym jego oddziaływaniem w bardzo mokrym roku. W 2013 r. 

deszczowanie, średnio dla technologii, zwiększyło plon nasion o 0,44 t/ha (z 3,03 do 3,47 

t/ha). Koszty bezpośrednie uprawy dla uprawy grochu według technologii niskonakładowej 

wyniosły 1538,1 zł, średnionakładowej 2459,9 zł, a wysokonakładowej 2879,2 zł/ha. 

Największą nadwyżkę bezpośrednią w obu wariantach wodnych uzyskano z uprawy 

technologią niskonakładową. Średnio dla wariantów wodnych w tej technologii była ona 

większa od technologii średnionakładowej o 241,8 zł, a wysokonakładowej o 801,1 zł/ha. 

 

Badania prowadzono w ramach programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł 

białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. 

 

 


