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Wartość pokarmowa wytłoku i śruty 
poekstrakcyjnej z żółtonasiennego rzepiku jarego 

(Brassica rapa) i brązowonasiennego rzepaku 
ozimego (Brassica napus)  

oznaczana w testach na szczurach 

Nutritional value of cake and solvent extracted meal  
from yellow-seeded spring rape (Brassica rapa) and brown-seeded  

winter rape type (Brassica napus) determined with rats 

W doświadczeniu na szczurach oznaczono 
strawność, wartość biologiczną i wykorzystanie 
białka netto (NPU), strawność włókna i frakcji 
ADF i NDF, wartość energetyczną oraz w 
doświadczeniu wzrostowym wykorzystanie 
wytłoków i śruty z żółtonasiennego rzepiku 
jarego (Brassica rapa) i brązowonasiennego 
rzepaku ozimego (Brassica napus), wyprodu-
kowanych w takich samych warunkach techno-
logicznych. Wskaźniki wartości odżywczej 
białka rzepiku były nieznacznie większe 
(różnica istotna dla NPU), natomiast strawność 
frakcji włókna rzepiku była w obu produktach 
większa niż rzepaku. Wartość energetyczna 
wytłoków nie różniła się, a śruty z rzepiku była 
o 1,1 (energia strawna) i 0,7 (energia meta-
boliczna) MJ/kg s.m. większa. Większe spoży-
cie paszy i przyrosty masy ciała szczurów 
otrzymujących diety z produktami rzepikowymi 
były spowodowane mniejszą zawartością 
glukozynolanów, o czym świadczy mniejsza 
masa wątroby i tarczycy. 

In experiments with rats the following 
parameters of nutritional value of cakes and 
meals from yellow-seeded spring rape 
(Brassica rapa, YSR) and brown-seeded winter 
rape (Brassica napus, BSR) were determined: 
true digestibility, biological value and net 
protein utilization (NPU), digestibility of fibre 
and ADF and NDF fractions, energy value and 
growth performance. Cakes and meals were 
processed in the same industrial conditions. 
Indices of protein value were slightly greater 
for YSR than BSR but only differences 
between NPU values were statistically 
significant. Crude fibre and fibre fractions in 
YSR were digested to a greater extent than in 
BSR. Energy value of cakes was not different 
while that of YSR meal was by 1.1 (DE) and 
0.7 (ME) MG/kg DM greater than of BSR 
meal. Greater feed intake and body weight 
gains in rats fed on YSR products were related 
to their lower glucosinolate content as indicated 
by smaller liver and thyroid weight. 
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Wstęp 

Żółtonasienne formy rzepaku charakteryzują się wyższą zawartością białka  
i niższą zawartością włókna pokarmowego niż odmiany brązowonasienne, jednak 
ich wartość pokarmowa określana na podstawie różnych kryteriów nie zawsze jest 
większa niż odmian brązowonasiennych (Słomiński i in. 1994; Słomiński i in. 
1995; Campbell i in. 1995; Ochodzki i Rakowska 1996). 

Wyprodukowanie przemysłowej śruty z żółtonasiennego rzepiku jarego  
i brązowonasiennego rzepaku ozimego (Mińkowski 1997) pozwoliło na porów-
nanie składu i wartości pokarmowej nasion, wytłoku i śruty pochodzącej z tych 
samych partii nasion przerabianych w takich samych warunkach technologicznych. 
Rzepak i rzepik różniły się zawartością glukozynolanów oraz frakcji włókna ADF  
i NDF, które były większe w śrucie rzepakowej, zaś wartość energetyczna pasz 
rzepikowych oznaczona na kurczętach jako pozorna energia metaboliczna była 
większa niż pasz rzepakowych (Smulikowska i in. 1998). 

Wykorzystanie energii pasz zawierających dużo włókna, do których należą 
oba rodzaje wytłoków i śruty, jest większe u świń niż u drobiu, co jest spowo-
dowane bardziej intensywnym rozkładem wielocukrów nieskrobiowych przez 
mikroflorę jelita grubego. Ze względu na podobną rolę fermentacji bakteryjnej  
u świń i szczurów przyjmuje się, że szczury są odpowiednim modelem w bada-
niach nad oceną wartości pokarmowej pasz dla świń. 

Celem niniejszej pracy było uzupełnienie doświadczeń przeprowadzonych na 
kurczętach i porównanie wartości pokarmowej wytłoków i śruty poekstrakcyjnej  
z ozimego rzepaku brązowonasiennego i jarego rzepiku żółtonasiennego w doś-
wiadczeniach na szczurach. 

Materiał i metody 

Materiał doświadczalny stanowiły wytłoki i śruta poekstrakcyjna z rzepaku  
i rzepiku, których skład przedstawiono w pracy Smulikowskiej i in. (1998). 

W obu doświadczeniach zastosowano diety półsyntetyczne, w których 
oceniane produkty stanowiły jedyne źródło białka w ilości odpowiadającej 9,5% 
Nx6,25. Opis diet i doświadczeń przedstawiono w pracy Smulikowskiej i in. 
(1997).  

Oznaczono następujące wskaźniki wartości pokarmowej: 
• Strawność rzeczywistą i wartość biologiczną białka oraz wykorzystanie białka 

netto (NPU) w doświadczeniu bilansowym na szczurach w wieku 29 dni  
i początkowej masie ciała 76 g. 
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• Spożycie paszy, przyrosty masy ciała, wykorzystanie paszy oraz masę 
tarczycy i wątroby w 21-dniowym doświadczeniu wzrostowym na szczurach 
w wieku 25 dni i początkowej masie ciała 55 g. 

• Strawność włókna surowego oraz frakcji ADF i NDF na szczurach o począt-
kowej masie ciała 100 g, po 12 zwierząt w grupie. Diety zawierały po 33% 
śruty i 40% wytłoku jako jedyne źródło włókna i były uzupełnione kazeiną, 
cukrem, olejem, mieszanką mineralną wg AOAC i witaminową według NRC 
oraz skrobią pszenną. Po 6-dniowym okresie wstępnym przeprowadzono  
8-dniową kolekcję kału; oznaczenia zawartości włókna, ADF i NDF wykona-
no w 6 próbach kału z każdej grupy (próby łączone od 2 zwierząt). 

• Wartość energetyczną, oznaczoną metodą różnicową na szczurach o począt-
kowej masie ciała 120 g, po 12 zwierząt w grupie. Zwierzęta żywiono dietą 
podstawową (P) (wg Smulikowskiej i in. 1998) i dietami doświadczalnymi 
złożonymi z 60% diety P i 40% pasz badanych (wytłoki i śruty). Po  
4-dniowym okresie wstępnym przeprowadzono 6-dniową kolekcję kału  
i moczu. Oznaczenia wartości energetycznej kału i moczu wykonano  
w 6 próbach z każdej grupy (próby łączone od 2 zwierząt). Oznaczono 
zawartość energii strawnej i metabolicznej. 

Wyniki doświadczeń poddano dwuczynnikowej analizie wariancji, uwzględ-
niającej różnice między rzepakiem i rzepikiem oraz między wytłokiem i śrutą 
poekstrakcyjną. 

Wyniki 

Strawność i wartość biologiczna białka wytłoków i śruty z rzepaku i rzepiku 
nie różniły się istotnie, aczkolwiek wystąpiła tendencja do nieco wyższych 
wskaźników wartości białka rzepiku (tab. 1). Tendencja ta została potwierdzona 
statystycznie dla wskaźnika wykorzystania białka netto (NPU). 

Strawność włókna i jego frakcji była znacznie większa w paszach 
rzepikowych niż rzepakowych, zaś strawność włókna wytłoków większa niż śruty 
poekstrakcyjnej (tab. 2). Różnice strawności włókna między rzepakiem a rzepi-
kiem zaznaczyły się nieco wyraźniej w przypadku wytłoków niż śruty, jednak 
interakcja między formami botanicznymi a rodzajem paszy nie była istotna. 

Mimo zróżnicowania zawartości frakcji włókna ADF i NDF i ich strawności, 
wartość energetyczna wytłoków rzepakowych i rzepikowych wyrażona w energii 
strawnej i metabolicznej była taka sama, natomiast wartość energetyczna śruty 
rzepikowej była tylko nieco większa niż rzepakowej (tab. 3). Wartość energetyczna 
obu pasz rzepakowych i rzepikowych dla szczurów była znacznie większa niż dla 
kurcząt (Smulikowska i in. 1998), zaś różnica między wartością śruty rzepakowej i 
rzepikowej była znacznie mniejsza. 



Tabela 1 
Wskaźniki wartości odżywczej białka — Indices of protein value 

Strawność rzeczywista 
True digestibility 

Wartość biologiczna 
Biological value 

Wykorzystanie białka netto (NPU) 
Net protein utilization 

 
Produkt 
Product 

Rzepak
B. napus 

     Rzepik
B. rapa 

Rzepak
B. napus 

Rzepik
B. rapa 

Rzepak 
B. napus 

Rzepik
B. rapa 

Wytłok — Cake          84,9 85,5 87,5 89,4 74,3 76,4
Śruta — Meal          80,1 81,8 90,6 91,6 72,5 75,0
Istotność różnic: 
Significance of differences: 
— rzepak vs rzepik — B. napus vs B. rapa 
— wytłok vs śruta — cake vs meal 
— interakcja — interaction 
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Różnice istotne przy * — P<0,05; ** — P<0,01; ns — nieistotne — Differences significant at * — P<0.05; ** — P<0.01; ns —  not significant 

Tabela 2 
Strawność włókna surowego i frakcji — Digestibility of crude fibre and fiber fractions [%] 

Włókno surowe — Fibre   ADF NDF 
Produkt 
Product Rzepak

B. napus 
      Rzepik

B. rapa 
Rzepak 

B. napus 
Rzepik
B. rapa 

Rzepak 
B. napus 

Rzepik
B. rapa 

Wytłok — Cake          52,1 67,0 41,2 49,3 41,9 53,8
Śruta — Meal          29,3 37,0 30,4 36,1 39,5 48,0
Istotność różnic: 
Significance of differences: 
— rzepak vs rzepik — B. napus vs B. rapa 
— wytłok vs śruta — cake vs meal 
— interakcja — interaction 
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Różnice istotne przy * — P<0,05; ** — P<0,01; ns — nieistotne — Differences significant at * — P<0.05; ** — P<0.01; ns —  not significant 



Tabela 3 
Wartość energetyczna, MJ/kg s.m. — Energy value, MJ/kg DM 

Energia strawna — Digestible energy Energia metaboliczna — Metabolizable energy  
Produkt 
Product Rzepak 

B. napus 
Rzepik 
B. rapa 

Rzepak 
B. napus 

Rzepik 
B. rapa 

Wytłok — Cake     16,9 16,95 15,4 15,3

Śruta — Meal     11,9 13,0 10,4 11,1

 

Tabela 4 
Wyniki testu wzrostowego — Growth performance 

Spożycie paszy [g] 
Feed intake [g] 

Przyrosty m.c. [g] 
Weight gain [g] 

Masa wątroby, g/100g m.c.
Liver, g/100g BWx2 

Masa tarczycy, mg/100g m.c. 
Thyroid, mg/100g BWx2 

 

Product 
Product Rzepak

B. napus 
      Rzepik

B. rapa 
Rzepak 
B. napus 

Rzepik
B. rapa 

Rzepak
B. napus 

Rzepik
B. rapa 

Rzepak
B. napus 

Rzepik
B. rapa 

Wytłok — Cake             206 234 63 73 6,76 6,13 20,6 14,5

Śruta — Meal             256 271 78 87 5,60 5,38 10,6 8,7

Istotność różnic: 
Significance of differences:

 — rzepak vs rzepik 
      B. napus vs B. rapa 

—  wytłok vs śruta 
      cake vs meal 

— interakcja — interaction
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Różnice istotne przy * — P<0,05; ** — P<0,01; ns — nieistotne — Differences significant at * — P<0.05; ** — P<0.01; ns —  not significant 
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Zróżnicowanie pobrania paszy i przyrostów szczurów żywionych dietami 
zawierającymi produkty rzepakowe i rzepikowe świadczy o większej wartości 
pokarmowej rzepiku żółtonasiennego niż rzepaku brązowonasiennego (tab. 4). 
Różnice te były większe niż można było oczekiwać na podstawie niewielkiego 
zróżnicowania wartości białkowej i energetycznej (w przypadku śruty). Przyczyną 
mniejszego spożycia paszy i mniejszych przyrostów szczurów otrzymujących 
pasze rzepakowe była najprawdopodobniej wyższa zawartość glukozynolanów, 
która w śrucie wynosiła ponad 20 µM/g s.m.b. Ujemny wpływ tych związków na 
spożycie paszy stwierdzono wielokrotnie. O ujemnym działaniu glukozynolanów 
świadczy większa masa wątroby i tarczycy zwierząt otrzymujących produkty 
rzepakowe niż rzepikowe (tab. 4). 

Zawartość glukozynolanów nie jest związana z kolorem nasion, można więc 
sądzić, że różnice wyników doświadczenia wzrostowego nie odzwierciedlają 
różnicy między porównywanymi formami botanicznymi. 

Wnioski 

1. Wartość odżywcza białka wytłoków i śruty z rzepiku żółtonasiennego była 
nieco wyższa niż analogicznych produktów rzepakowych. 

2. Strawność włókna surowego i frakcji ADF i NDF rzepiku była większa niż 
rzepaku. 

3. Wartość energetyczna wytłoków rzepakowych i rzepikowych nie różniła się, 
natomiast śruty rzepikowej była nieco większa niż rzepakowej. 

4. Większe spożycie paszy i przyrosty zwierząt otrzymujących pasze rzepikowe 
niż rzepakowe były spowodowane prawdopodobnie mniejszą zawartością 
glukozynolanów, a nie niewielkimi różnicami w wykorzystaniu białka i energii 
(w przypadku śruty). 
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