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Ocena usuwania saponin z nasion
komosy ry¿owej (Chenopodium quinoa Willd.)
w skaryfikacji mechanicznej
Wstêp
Podstawowe problemy z wprowadzeniem i wykorzystaniem
nowych roœlin alternatywnych wi¹¿¹ siê najczêœciej z dwoma
zagadnieniami. Pierwsze dotyczy aklimatyzacji oraz dostosowania agrotechniki do specyficznych warunków glebowych
i klimatycznych. Drugie natomiast, wi¹¿e siê z nowym parkiem maszynowym. Zagadnienia te s¹ szczególnie trudne do
rozwi¹zania z powodu du¿ych kosztów, a tak¿e koniecznych
czêsto zupe³nie nowych rozwi¹zañ technicznych. St¹d te¿
wprowadzenie takich gatunków ujawnia problemy, które na
pocz¹tku okazuj¹ siê czêsto przewy¿szaj¹ce definiowane
korzyœci. Dlatego dostosowanie istniej¹cych maszyn do potrzeb obróbki nowych gatunków wydaje siê najprostszym
rozwi¹zaniem.
Jednym z nowych, wartoœciowych gatunków roœlin [1–8]
jest komosa ry¿owa (Chenopodium quinoa Willd.). Jej
nasiona o wysokich walorach od¿ywczych [9–11] w okrywie
nasiennej posiadaj¹ saponiny. Ich iloœæ niebezpieczna przed
spo¿yciem musi byæ ograniczona.
Cel badawczy zak³ada, ¿e m³ocarnie cylindryczn¹ mo¿na
zastosowaæ do skaryfikacji mechanicznej nasion komosy
ry¿owej w celu ograniczenia obecnoœci saponin. Osi¹gniêcie
celu u³atwi odpowiedŸ na pytanie: jaka jest skutecznoœæ
dzia³ania tego urz¹dzenia?

analizê regresji i utworzono model skutecznoœci redukcji saponin na podstawie skaryfikacji mechanicznej.
W przygotowaniu niniejszej pracy korzystano z pakietu
statystycznego STATISTICA.
M³ocarnia cylindryczna zosta³a wykonana w warsztatach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Podstawowym
elementem roboczym tej m³ocarni jest cylinder wyœcielony od
œrodka pasem transmisyjnym, w którym obraca siê gumowe
œmig³o.
Omówienie wyników
Stwierdzono istotny wp³yw skaryfikacji mechanicznej na
zawartoœæ saponin w nasionach komosy ry¿owej po zastosowaniu m³ocarni cylindrycznej. Przedstawiony model na
rys. 1 wskazuje na wysok¹ skutecznoœæ redukcji saponin.
Najwiêkszy procent redukcji stwierdzono po dziesiêciokrotnym przeprowadzeniu skaryfikacji. Jednak¿e bior¹c pod
uwagê za Kozio³em [12], ¿e ograniczenie zawartoœci saponin
do 0,1% eliminuje gorzki smak i pozwala na wykorzystanie
nasion, to ju¿ szeœciokrotna skaryfikacja m³ocarni¹ cylindryczn¹ okazuje siê wystarczaj¹ca. Procedura ta pozwala na
93,6% zmniejszenie zawartoœci saponin w nasionach komosy
ry¿owej (Tabl. 1).
Nasiona komosy ry¿owej zawieraj¹ saponiny w zewnêtrznej
warstwie okrywy owocowo-nasiennej [13–15] i dlatego

Materia³ i metoda
Nasiona komosy ry¿owej pochodzi³y z doœwiadczeñ polowych przeprowadzonych w Stacji Doœwiadczalnej Oceny Odmian w Chrz¹stowie w latach 2006–2008. Oceniano zawartoœæ saponin w nasionach wym³óconych standardowo (kombajnem Wintersteiger Classic), m³ocarni¹ cylindryczn¹, w nasionach ocieranych rêcznie za pomoc¹ gumowego elementu.
Skaryfikacjê mechaniczn¹ przy u¿yciu m³ocarni cylindrycznej
dodatkowo zró¿nicowano krotnoœci¹ przejœcia przez cylinder
(2×, 4×, 6×, 8×, 10×). Ocenê efektywnoœci skaryfikacji na podstawie zawartoœci saponin w nasionach okreœlono metod¹
Kozio³a [12]. Otrzymane wyniki przedstawiono w jednostkach zawartoœci saponin (mg/g), na podstawie których obliczono procentow¹ ich zawartoœæ oraz procent redukcji po zastosowaniu ka¿dej z metod skaryfikacji. Na podstawie krotnoœci zastosowania m³ocarni cylindrycznej przeprowadzono

Rys. 1. Wp³yw intensywnoœci skaryfikacji na zawartoœæ saponin
w nasionach komosy ry¿owej
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Tablica 1
Efekt redukcji saponin po zastosowaniu m³ocarni cylindrycznej
do skaryfikacji nasion komosy ry¿owej
Zawartoœæ
saponin
(%)

Krotnoœæ skaryfikacji mechanicznej
Tylko
om³ot

2x

4x

6x

8x

10x

w suchej masie

1,41

0,88

0,28

0,09

0,07

0,04

pozosta³ych

100

62,4

19,6

6,4

5,0

2,8

zredukowanych

0,0

37,6

80,4

93,6

95,0

97,2

Tablica 2
Efekt redukcji saponin po zastosowaniu wybranych metod
do skaryfikacji nasion komosy ry¿owej
Rodzaje ocierania nasion
Zawartoœæ
saponin
(%)

M³ócenie
standardowe

M³ócenie
m³ocarni¹
cylindryczn¹

Skaryfikacja
rêczna

Skaryfikacja
m³ocarni¹
cylind.

w suchej masie

1,41

1,13

0,84

0,04

pozosta³ych

100

80,1

59,6

2,8

zredukowanych

0,0

19,9

40,4

97,2

w procesie skaryfikacji mechanicznej mog¹ byæ z ³atwoœci¹
usuniête. Analizowane nasiona komosy ry¿owej po standardowym m³óceniu zawiera³y 1,41% saponin (Tabl. 2), co zgodnie z klasyfikacj¹ pozwala zaliczyæ je do grupy gorzkich,
a jednoczeœnie wywo³uje koniecznoœæ eliminowania niebezpiecznej dla ¿ywienia iloœci saponin z nasion, przed spo¿yciem. Dla porównania nasiona om³ócone m³ocarni¹ cylindryczn¹ zawiera³y o 19,9% saponin mniej, a skaryfikowane
rêcznie, przy zastosowaniu gumowego elementu o 40,4%
mniej (Tabl. 2). Skaryfikacja rêczna niesie ze sob¹ jednak
brak powtarzalnoœci wyników, co mo¿e byæ zwi¹zane z si³¹
nacisku i czasem tego procesu. To dyskwalifikuje j¹ jako
metodê do powszechnego wykorzystania, pomimo, ¿e jednora
zowe rêczne przetarcie znacznie ogranicza zawartoœæ
saponin. Zastosowanie m³ocarni cylindrycznej do skaryfikacji
mechanicznej nasion komosy ry¿owej jest najlepszym
rozwi¹zaniem z zaprezentowanych. Skutecznoœæ tego procesu
mo¿e byæ tutaj w prosty sposób regulowana krotnoœci¹.
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Cylinder m³ocarni jest usytuowany w p³aszczyŸnie poziomej, dlatego przechodz¹cy przez niego materia³ ma krótki
czas m³ócenia jak równie¿ skaryfikacji. Chc¹c zwiêkszyæ czas
tego procesu, a jednoczeœnie zwiêkszyæ dok³adnoœæ skaryfikacji wydaje siê celowe usytuowanie cylindra w p³aszczyŸnie
poziomej, co powinno mieæ wp³yw na wiêksz¹ skutecznoœæ
tego procesu, przy jednoczesnym zmniejszeniu krotnoœci
skaryfikacji.
Wnioski
1. Skaryfikacja mechaniczna ogranicza zawartoœæ saponin
w nasionach komosy ry¿owej.
2. Zawartoœæ saponin jest zale¿na od krotnoœci skaryfikacji,
co umo¿liwia regulowanie tego procesu.
3. Najwiêksz¹ skutecznoœæ skaryfikacji mechanicznej stwierdzono po zastosowaniu m³ocarni cylindrycznej.
4. M³ócenie nasion przy zastosowaniu m³ocarni cylindrycznej
ogranicza zawartoœæ saponin ju¿ o 19,9%, co predysponuje
zastosowanie tego urz¹dzenia nad m³ocarni¹ standardow¹
dla komosy ry¿owej.
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