
Magazynowanie nasion rzepaku 

 

Nasiona rzepaku są bardzo wrażliwym surowcem reagującym pogorszeniem cech 

jakościowych, zarówno pod wpływem błędów popełnianych w czasie zbioru, jak również 

sposobu i warunków transportu, czyszczenia, suszenia i przechowywania. Nasiona zebrane 

bezpośrednio z pola wymagają odpowiedniego z nimi postępowania, zanim zostaną 

dostarczone do magazynów w celu dłuższego ich przechowywania. Najczęściej zawierają 

dużą ilość zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych i są na ogół zbyt wilgotne. 

Wilgotność  rzepaku zbieranego w optymalnych warunkach, przy słonecznej pogodzie może 

wynosić 8 – 9%, natomiast zbierany podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych 

może zawierać powyżej 20% wilgoci. Ponadto znajdujące się w zebranej masie niedojrzałe 

nasiona rzepaku, nasiona chwastów oraz zielone części łodyg i łuszczyn powodują 

zawilgocenie wtórne, podnosząc średnią wilgotność nasion. Dlatego w celu dalszego ich 

przechowywania konieczne jest czyszczenie i dosuszanie. 

Zebrane, wilgotne nasiona i zawierające znaczne ilości zanieczyszczeń organicznych, jeżeli 

nie są czyszczone bezpośrednio po przyjeździe z pola, przed oczyszczeniem i suszeniem 

należy składować w bardzo cienkich warstwach  (20 cm) oraz często przegarniać i wietrzyć. 

Czyszczenie nasion rzepaku powinno być przeprowadzone bezpośrednio po zbiorze, a 

czasami dodatkowo po jego wysuszeniu w suszarni. Proces ten zapewnia zachowanie 

wysokiej jakości technologicznej nasion. Zanieczyszczenia wpływają na obniżenie jakości 

rzepaku i mogą wpływać na wzrost intensywności procesów biologicznych i rozwoju 

mikroorganizmów. Ponadto eliminując zanieczyszczenia unikamy strat ciepła potrzebnego na 

ich wysuszenie. Zanieczyszczenia, szczególnie duże i długie (np. kawałki słomy lub roślin, 

strąki), mogą zakłócać przepływ nasion przez urządzenia transportowe suszarni. 

Zanieczyszczenia twarde (kamienie) mogą doprowadzić do ich awarii. 

Podczas procesu czyszczenia oddzielane są: 

- zielone części liści, łodyg, nasiona chwastów, ich oddzielenie może o kilka procent obniżyć 

średnią wilgotność nasion, 

- niedojrzałe nasiona rzepaku, ich obecność podczas produkcji oleju powoduje jego 

zielonkawe zabarwienie, 

- nasiona uszkodzone mechanicznie, posiadają niską wartość technologiczną, 

- pył, piasek i inne drobne cząstki, mogą całkowicie wypełnić przestrzenie pomiędzy 

ziarnami, ograniczając lub całkowicie hamując przepływ powietrza, co może być przyczyną 

rozwoju szkodliwych procesów. 

 

 



Tabela 1. Wskaźniki jakościowe nasion rzepaku. 

Wskaźniki jakościowe Zawartość 
procentowa 

Maksymalna wilgotność  5-7% 

Maksymalna zawartość zanieczyszczeń 
• użytecznych  

4% 

- nasiona niedojrzałe 

- nasiona dojrzałe  

-1% 

-1% 

• nieużytecznych  1% 

- nasiona obce szkodliwe  

- nasiona przypalone 

- nasiona zbutwiałe 

- zanieczyszczenia nieorganiczne 

- martwe owady lub ich fragmenty  

- 0,1% 

- 1% 

- 0,4% 

- 0,5% 

- 20 szt./kg 

 

Suszenie 

W nasionach rzepaku o wilgotności większej niż 8-9%, tj. przekraczającej wilgotność 

krytyczną, woda tworzy wewnątrz nasienia stałe roztwory z substancjami koloidalnymi, albo 

jako tzw. woda aktywna jest adsorbowana na powierzchni nasion. Powoduje ona wzmożoną 

aktywność enzymów, wzrost intensywności oddychania, sprzyja kiełkowaniu nasion, wzmaga 

działanie mikroorganizmów i powoduje samo zagrzewanie partii nasion. Tłuszcz zawarty w 

nasionach rzepaku nie wchłania wody. Zatem całą wodę w nasionach pochłaniają pozostałe 

substancje zapasowe, głównie białka i węglowodany, które są silnie higroskopijne. Nasiona o 

takiej wilgotności składowane na pryzmie najpierw pleśnieją, a następnie ulegają samo 

zagrzaniu i szybkiemu zepsuciu. Suszenie nasion rzepaku jest procesem zapewniającym 

osiągnięcie przez nie wymaganej wilgotności względnej (5-7%), zapewniającej możliwość 

długotrwałego przechowywania. Podczas tego procesu istotna jest temperatura do jakiej 

nagrzewają się nasiona. Zależy ona od temperatury i prędkości przepływu czynnika 

suszącego, grubości warstwy nasion, czasu suszenia oraz konstrukcji suszarni. Ważna jest 

także wilgotność początkowa nasion – im są one wilgotniejsze tym ich temperatura 

nagrzewania powinna być niższa. Zbyt wysoka temperatura suszenia oraz duża wilgotność 

początkowa wpływają niekorzystnie na właściwości mechaniczne nasion rzepaku, powodując 

ich pogorszenie nawet o 50%, co ma istotne znaczenie dla dłuższego ich przechowywania. 

Dopuszczalne temperatury podczas suszenia nasion rzepaku przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Dopuszczalne temperatury podczas suszenia nasion rzepaku. 

 Nasiona do przetwórstwa Nasiona na siew 

Maksymalna temperatura °C Maksymalna temperatura °C Wilgotność 
nasion  % powietrze nasiona  

Wilgotność 
nasion % powietrze nasiona  

do 10 85 62 do 17 65 40 

15 83 56 19 55 35 

20 80 52 - - - 

25 75 48 - -  



 

Do suszenia rzepaku stosuje się suszarnie przeponowe, w których czynnikiem suszącym jest 

podgrzane powietrze. Stosowanie suszarni, w których czynnik suszący składa się z 

mieszaniny powietrza i spaliny powstałych w wyniku spalania oleju opałowego, jest 

niedopuszczalne. Na skutek bezpośredniego kontaktu z gazami spalinowymi, nasiona 

pochłaniają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - substancje kancerogenne, 

powodujące w żywych organizmach ludzi i zwierząt zmiany genetyczne. Wskaźnikiem ich 

obecności w nasionach jest zawartość benzo(a)piranu. Nasiona po wysuszeniu, zanim zostaną 

skierowane do dłuższego składowania muszą zostać schłodzone i przechowywane w  

temperaturze nie wyższej niż 15
o
C. Podczas przechowywania nasion przez okres nie dłuższy 

niż 8 miesięcy, temperatura powinna być obniżona do 10-12°C. Przy rocznym okresie 

przechowywania powinna się ona mieścić w przedziale 5-10°C. 

Przygotowanie magazynu 

Nasiona rzepaku można przechowywać zarówno w magazynach płaskich, jak i w 

magazynach silosowych - wysokich komorach czworokątnych, drewnianych, metalowych 

oraz metalowych silosach cylindrycznych. Warunkiem prawidłowego przechowywania jest 

dobra wentylacja, dlatego magazyny powinny być wyposażone w urządzenia przewietrzające. 

Warstwa nasion rzepaku stawia wielokrotnie większy opór przepływającemu powietrzu niż 

ziarno zbóż, zatem grubość warstwy rzepaku musi być dobrana do sprężu używanego 

wentylatora. Do magazynowania nasion rzepaku mogą być wykorzystywane magazyny do 

ziarna zbóż pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania. Przygotowanie magazynu 

polega przede wszystkim na jego posprzątaniu. Należy usunąć z jego wnętrza niepotrzebny 

sprzęt i przedmioty. Dokładnie zamieść podłogę i omieść ściany, w celu usunięcia 

zanieczyszczeń i resztek magazynowego wcześniej surowca. Z elementów konstrukcyjnych, 

systemu transportowego ziarna, systemu rozprowadzającego powietrze oraz z miejsc trudno 

dostępnych (pod maszynami, z pęknięć i szczelin) oprócz nasion należy dokładnie usunąć 

także kurz i inne zanieczyszczenia. Zebrane w trakcie sprzątania śmieci najlepiej spalić lub 

zakopać, zalewając roztworem wapna. W razie konieczności w posprzątanym magazynie 

dokonać niezbędnych napraw. Należy sprawdzić również stan techniczny urządzeń 

magazynowych: wentylatorów, agregatów schładzających powietrze, urządzeń pomiarowo-

kontrolnych, czyszczalni, wialni, suszarni, przenośników, urządzeń odpylających, instalacji 

elektrycznej i w razie potrzeby przeprowadzić niezbędne naprawy oraz regulacje. Przewody 

elektryczne muszą być osłonięte i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

przełączniki i oświetlenie – sprawne. System rozprowadzający powietrze należy odpowiednio 

zabezpieczyć, np. okrywając go materiałem o gęstym splocie. Ogranicza to przedostawanie 

się do jego wnętrza drobnych nasion rzepaku i zabezpiecza przed potencjalnymi 

utrudnieniami w przepływie powietrza, a w skrajnych przypadkach nawet przed niedrożnością 

przewodów. Magazyn musi być dobrze odizolowany od dostępu wilgoci przenikającej 

zarówno z gruntu, jak i z opadów atmosferycznych. Spływająca z dachu woda deszczowa 

powinna być odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub jak najdalej od magazynu. 



Należy zwalczyć występujące szkodniki magazynowe. Do tego celu można stosować tylko 

zarejestrowane i dopuszczone do obrotu środki ochrony roślin, zgodnie z zapisami na 

etykietach stosowania. Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla 

użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. 

Do zwalczania szkodników magazynowych, roztoczy i owadów występujących w 

składowanych nasionach rzepaku, stosujemy środki gazowe, tzw. fumiganty. W Polsce 

dostępne są wyłącznie preparaty fosforowodorowe. Zabiegi fumigacji środkami 

fosforowodorowymi można wykonać zarówno w pustych, jak i w zapełnionych surowcem 

magazynach oraz środkach transportu, praktycznie w ciągu całego roku. Aby jednak były one 

skuteczne, muszą być prowadzone w szczelnych obiektach. W zależności od panujących 

warunków trwają one zwykle od kilku do kilkunastu, a w skrajnych przypadkach nawet do 

kilkudziesięciu dni. Po fumigacji obowiązkowo odwietrza się gazowane pomieszczenia przez 

minimum 24 godz., a rzepak przez minimum 48 godz. Wykonanie zabiegów fumigacji należy 

zlecić firmom zajmujących się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją. Ich adresy można 

uzyskać między innymi w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Środki kontaktowe można stosować tylko do dezynsekcji pustych magazynów, w których 

będą magazynowane nasiona rzepaku. Środki kontaktowe skutecznie eliminują owady 

magazynowe, ale nie zwalczają roztoczy. 

 

 

 

 


