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Aparat do chemicznego odka¿ania nasion
Wprowadzenie
Proces chemicznego odka¿ania nasion polega na zamaczaniu nasion w roztworze odka¿alników chemicznych w celu
usuniêcia wirusów, bakterii i grzybów. Nasiona roœlin baldaszkowatych np. marchwi, pietruszki i kopru mo¿na odka¿aæ alkalicznie stosuj¹c wodne roztwory podchlorynu sodowego lub wapniowego [1–3]. Po zanurzeniu nasion w roztworze
NaOCl nastêpuje spadek jego stê¿enia spowodowany reakcj¹
podchlorynu z wprowadzonym materia³em nasiennym, niszczeniem patogenów a tak¿e katalitycznym rozk³adem podchlorynu [4].
Cel pracy
Celem pracy by³o okreœlenie w skali laboratoryjnej parametrów skutecznego odka¿ania, takich jak: pocz¹tkowe stê¿enie
podchlorynu, stê¿enie zawiesiny nasion, czasu odka¿ania
oraz na podstawie otrzymanych parametrów odka¿ania zbudowanie aparatu do przemys³owego odka¿ania nasion.
Materia³y i metody
Do odka¿ania zastosowano podchloryn sodowy ze wzglêdu
na jego dostêpnoœæ, skutecznoœæ i nisk¹ cenê. Podchloryn sodowy wystêpuje w handlu postaci roztworu o stê¿eniu ok.
35%. Do badañ u¿yto nasiona marchwi, pietruszki i kopru.
Badania laboratoryjne przeprowadzono w dwóch etapach.
W pierwszym etapie okreœlono, przy jakim stê¿eniu pocz¹tkowym, koñcowe stê¿enie podchlorynu sodowego nie przekracza
0,5% mas. (za³o¿one maksymalne stê¿enie w NaOCl w œciekach). W drugim etapie badano wp³yw wybranych stê¿eñ
pocz¹tkowych podchlorynu sodowego i czasu odka¿ania na jakoœæ siewn¹ nasion.
W pierwszym etapie porcje nasion traktowano roztworem
podchlorynu sodowego o stê¿eniach 4,0; 8,0; 12 i 16%, przy
stê¿eniach fazy sta³ej 10 i 20%, w temperaturze 20oC. Odka¿anie prowadzono przez okres 10, 20, 30, 60 min. mieszaj¹c
zawiesinê mieszad³em magnetycznym. Po okreœlonym czasie
stê¿enie podchlorynu sodowego oznaczano metod¹ jodometryczn¹ [5]. Poniewa¿ koñcowe stê¿enie podchlorynu pozostawa³o wysokie postanowiono przebadaæ stê¿enia pocz¹tkowe
nie wy¿sze ni¿ 4%.
W drugim etapie badania polega³y na obróbce nasion roztworem podchlorynu sodowego o stê¿eniu pocz¹tkowym 2,0%
i 4,0% przez okres 60 minut. Na koniec odka¿ania badano
stê¿enie NaOCl, odmywano nasiona w du¿ej iloœci wody 3
razy po 15 min. i suszono w 40oC. Nasiona kie³kowano wg
PN-R/65950. Przebadano w ten sposób nasiona marchwi, pietruszki i kopru stosuj¹c dwa stê¿enia fazy sta³ej 10 i 20%
oraz temperaturê 20oC.

Instalacja do odka¿ania nasion w skali
przemys³owej (Rys. 1)
sk³ada³a siê z reaktora
szklanego o œrednicy 0,4
m, wysokoœci 1,0 m i pojemnoœci ok. 100 dm3
oraz metalowego sto¿ka
ze stali kwasoodpornej o
pojemnoœci 50 dm3.
W dolnej czêœci sto¿ka
zamontowano doprowadzenie sprê¿onego powietrza i wody. Zespó³
zaworów pozwala³ na
Rys. 1. Schemat aparatury
regulacjê dop³ywu wody
do chemicznego odka¿ania nasion
i powietrza. Sto¿ek zakoñczony by³ niklowym
zaworem o œrednicy 60 mm.
Metodyka badañ w skali przemys³owej polega³a na tym, ¿e
nasiona w iloœci 10 kg wsypywano do reaktora szklanego
nape³nionego 90 kg 2% podchlorynu sodowego. Reaktor ³¹czono z uk³adem wentylacyjnym i uruchamiano mieszanie sprê¿onym powietrzem.
Po jednej godzinie odka¿ania nasiona spuszczano do wiader
sitowych i ponownie za³adowywano do aparatu nape³nionego
wod¹. Nasiona odmywano 3 razy zimn¹ wod¹ stosuj¹c za
ka¿dym razem 100 dm3 wody w czasie 20 min. W trakcie odmywania usuwano nasiona p³ywaj¹ce. Po odmyciu i ods¹czeniu, nasiona suszono ciep³ym powietrzem w 40oC i oznaczano
parametry jakoœciowe nasion wg PN-R/65950.
Wyniki badañ i ich analiza
Wyniki badañ laboratoryjnych przedstawiono na rys. 2 i 3
oraz w tablicy 1. W badaniach oznaczano energiê i zdolnoœæ
kie³kowania nasion oraz zasiedlenie nasion grzybami.

Rys. 2. Zmiana stê¿enia NaOCl w czasie odka¿ania
10% mieszaniny nasion pietruszki
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Rys 3. Stê¿enia podchlorynu sodowego po 1 godzinie odka¿ania
dla 10% stê¿enia nasion

Na rys 2. przedstawiono przyk³adowy przebieg zmian stê¿enia podchlorynu w czasie dla ró¿nych stê¿eñ pocz¹tkowych
i dla 10% mieszaniny nasion pietruszki. Z rys. 2 wynika, ¿e
stê¿enie pocz¹tkowe podchlorynu, ze wzglêdów g³ównie ekologicznych, nie powinno byæ wy¿sze ni¿ 4%.
Na rys. 3 przedstawiono stê¿enie podchlorynu po 1 godz.
odka¿ania 10% mieszanin badanych gatunków nasion. Stê¿enia te dla jednakowych stê¿eñ pocz¹tkowych ró¿ni¹ siê nieznacznie.
W tablicy 1 zestawiono wyniki jakoœci nasion kontrolnych
i po procesie odka¿ania. Nasiona kopru by³y silnie zaka¿one
grzybami – a¿ do 70%. Odka¿anie nasion zredukowa³o zaka¿enia grzybowe do poziomu ok. 15% dla 2% podchlorynu i do
ok. 10% dla 4% podchlorynu sodowego. Zaobserwowano ok.
10% przyrost energii i zdolnoœci kie³kowania nasion odka¿onych 4% roztworem podchlorynu.
Tablica 1
Jakoœæ nasion roœlin baldaszkowatych odka¿onych w czasie
60 min.
Stê¿enie NaOCl

Kontrola

2%

2%

4%

4%

Zawiesina

Kontrola

20%

10%

20%

10%

Koper Szmaragd
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ka z obecnoœci inhibitorów kie³kowania w okrywie nasiennej.
Odka¿anie i nastêpuj¹ce po nim odmycie wod¹ znakomicie
poprawia energiê kie³kowania nasion z 37 do 75%. Zdolnoœæ
kie³kowania nasion wzros³a z 73 do 83%.
Na podstawie przeprowadzonych badañ w skali laboratoryjnej wybrano do badañ skali przemys³owej nastêpuj¹ce stê¿enia NaOCl:
– dla 10% stê¿enia nasion
2% NaOCl
– dla 20% stê¿enia nasion
4% NaOCl.
Badania odka¿ania w skali przemys³owej wykonane w czasie 60 min. przedstawiono w tabeli 2.
Nasiona kopru odmiany Lukulus po odka¿aniu by³y wolne
od grzybów i wzros³a zdolnoœæ kie³kowania nasion z 84% do
92%. Nasiona marchwi odmiany Nantejskiej by³y silnie zaatakowane przez grzyby – ok. 65%. Odka¿anie praktycznie
eliminuje zasiedlenie nasion przez grzyby. Zdecydowanie ulega poprawie energia i zdolnoœæ kie³kowania nasion.
Tablica 2
Wyniki jakoœci nasion roœlin baldaszkowatych odka¿anych
w skali przemys³owej w czasie 60 min.
Koper Lukulus
Nazwa

Marchew
Nantejska

Pietruszka
O³omuñska

kontrola

odka¿one

kontrola

odka¿one

kontrola

odka¿one

Energia
kie³kowania

63

67

56

70

46

60

Zdolnoœæ
kie³kowania

84

92

70

83

68

85

WskaŸnik
zasiedlenia
grzybami

30

0

65

6

100

8

Nasiona pietruszki odmiany O³omuñska by³y zagrzybione
w 100%. Odka¿anie zmniejsza ponad 10-krotnie wskaŸnik zasiedlenia grzybami (WZG) i poprawia energiê kie³kowania
z 46 do 60% oraz zdolnoœæ kie³kowania nasion z 68 do 85%.
Wnioski

Energia kie³kowania

53

51

50

49

61

Zdolnoœæ kie³kowania

54

51

55

51

64

WskaŸnik zasiedlenia
grzybami

70

15

17

10

10

Energia kie³kowania

37

75

74

74

72

Zdolnoœæ kie³kowania

73

83

80

85

78

1. Odka¿anie podchlorynem sodowym jest skutecznym sposobem poprawy jakoœci nasion roœlin baldaszkowatych. Poprawa ta wyra¿a siê w znacznym zmniejszeniu wskaŸnika
WZG oraz podwy¿szenia zdolnoœci energii kie³kowania
2. Zbudowany prototyp instalacji do odka¿ania nasion umo¿liwia odka¿anie jednorazowo ok. 20 kg nasion.
3. Stê¿enie pocz¹tkowe podchlorynu powinno wynosiæ:
dla 10% stê¿enia nasion
2%,
dla 20% stê¿enia nasion
4%.
4. Nie stwierdzono przypadku pogorszenia siê jakoœci nasion
po odka¿aniu.
5. Stê¿enie podchlorynu w œciekach po procesie jest ni¿sze od
0,5%.

WskaŸnik zasiedlenia
grzybami

100

30

14

8

6
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Nasiona marchwi by³y silnie zainfekowane grzybami –
ok. 65%. Odka¿anie praktycznie wyeliminowa³o grzyby z powierzchni nasion. Po odka¿aniu wzros³a energia kie³kowania
nasion o ok. 15-20% a zdolnoœæ kie³kowania nasion osi¹gnê³a
maksimum w naj³agodniejszych warunkach.
Energia kie³kowania nasion pietruszki wynosi ok. 35%, co
stanowi ok. 1/2 zdolnoœci kie³kowania nasion. Fakt ten wyni-
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