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Aparat do termicznego odka¿ania nasion
Wstêp
W zwi¹zku z ograniczeniem stosowania chemicznych œrodków ochrony nasion powstaje koniecznoœæ stosowania na wiêksz¹ skalê termicznego odka¿ania nasion. Po raz pierwszy
obróbkê nasion w gor¹cej wodzie zastosowa³ Jensen w 1883.
Obróbkê nasion w izolowanym termicznie zbiorniku i nastêpnie na szybkim sch³odzeniu do temperatury otoczenia opisa³
Baker [1, 2]. Podstaw¹ efektywnej terapii gor¹c¹ wod¹ jest
gwa³towne podniesienie temperatury ca³ej masy nasion do
poziomu zabójczego dla organizmów infekuj¹cych. Wygrzewanie powinno trwaæ tak d³ugo, a¿ nast¹pi likwidacja patogenów, a nie dojdzie do uszkodzenia nasion. Proces jest gwa³townie przerywany przez zanurzenie nasion w zimnej wodzie.
Namoczenie nasion w zimnej wodzie usuwa powietrze zawarte wewn¹trz tkanek nasion i zwiêksza wspó³czynnik wnikania ciep³a do nasion [3, 4]. Wiêkszoœæ nasion jest obrabiana
w temperaturze 50°C w czasie 10–30 minut.
Cel pracy
Celem pracy by³o okreœlenie czasu skutecznego odka¿ania
nasion w gor¹cej wodzie o temperaturze 50ºC i zbudowanie
aparatu do termicznego odka¿ania nasion.
Materia³y i metody
Do badañ wybrano nasiona buraka æwik³owego, marchwi,
pietruszki i kopru. Metodyka badañ laboratoryjnych polega³a
na tym, ¿e do termosu nape³nionego 400 cm3 wod¹ o temperaturze 52oC wsypywano nasiona w iloœci 100 g (20% zawiesina). Temperatura zawiesiny ustala³a siê na poziomie 50oC.
Po czasie od 5 do 60 min., co 5 min. zawartoœæ termosu wylewano do zlewki zawieraj¹cej 2 dm3 zimnej wody. Nasiona
ods¹czano i ponownie przek³adano do 2 dm3 zimnej wody.
Ods¹czone nasiona suszono ciep³ym powietrzem o temp.
40oC. Nasiona testowano na bibu³ach wysiewaj¹c 4 × 50 szt.
nasion.
Instalacja odka¿ania nasion w gor¹cej wodzie w skali przemys³owej sk³ada³a siê z aparatu zbiornikowego do odka¿ania
termicznego w gor¹cej wodzie i aparatu zbiornikowego do
sch³adzania i odmywania nasion w zimnej wodzie oraz instalacji gor¹cej wody o temperaturze min. 60oC (Rys. 1).
Pojemnoœæ robocza zbiorników wynosi³a ok. 150 dm3, a stosowane stê¿enie zawiesiny od 10 do 20%. W dnie sto¿kowym
z zaworem spustowym zamocowano g³owicê do doprowadzenia wody i powietrza. Aparat wyposa¿ono w grza³kê elektryczn¹ o mocy ok. 2 kW sterowan¹ regulatorem tyrystorowym temperatury pracuj¹cym w zakresie 0–100oC, W górnej
czêœci aparatu wykonano przelew do odprowadzenia nadmiaru wody. Zbiornik zaizolowano termicznie. Metodyka badañ
w skali przemys³owej polega³a na tym, ¿e aparat nape³niano
90 dm3 wod¹ o temperaturze ok. 52oC, uruchamiano mieszanie

Rys. 1. Schemat aparatu do odka¿ania nasion w gor¹cej wodzie

sprê¿onym powietrzem i uk³ad regulacji temperatury. Po
ustaleniu siê temperatury dodawano 10 kg suchych nasion,
uruchamiano ponownie mieszanie i obni¿ano nastawê temp.
na regulatorze do 50oC. Czas odka¿ania liczono od momentu
zasypania nasion do zbiornika. Po up³ywie za³o¿onego czasu
dolewano do aparatu zimn¹ wodê do pojemnoœci 150 dm3 i po
wymieszaniu, zawartoœæ szybko spuszczano do wiader sitowych. Nasiona p³ukano w zimnej wodzie dwukrotnie, ods¹czano i suszono ciep³ym powietrzem. Po wysuszeniu pobierano próby celem okreœlenia parametrów jakoœciowych.
Wyniki badañ i ich analiza
Wyniki badañ laboratoryjnych zebrano na rys. 2–4 oraz
w tablicy 1. Na wykresach i w tabeli zastosowano nastêpuj¹ce
oznaczenia: ZK – zdolnoœæ kie³kowania, WZG – wskaŸnik zasiedlenia grzybami. Optymalne czasy wygrzewania badanych
nasion w gor¹cej wodzie w temperaturze 50oC wynosi³y od 20
do 30 min, co by³o zgodne z zaleceniami innych autorów cytowanych przez Maude’go [5].
Jak wynika z tablicy 1 najwiêksz¹ redukcjê WZG uzyskano
dla nasion pietruszki Halblange z 100 do 15%, marchwi Nantejskiej z 80% do 3% i nasion buraka Czerwona Kula z 12 do
0%. Najmniejsz¹ redukcjê WZG uzyskano dla nasion kopru
Szmaragd z 70 do 30%. Zdolnoœæ kie³kowania nasion zwiêkszy³a siê o ok. 5% z wyj¹tkiem marchwi Nantejskiej, gdzie
wzros³a o 10%.
Wyniki badañ w skali przemys³owej przedstawiono w tablicy 2 oraz na rys. 5.
Najwiêksz¹ redukcjê wskaŸnika zasiedlenia grzybami
(WZG) nasion uzyskano dla nasion pietruszki Vistula z 100
do 10%, marchwi Kalina z 40 do 3%, kopru Lukulus z 50 do
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Tablica 1
Wyniki obróbki termicznej nasion w gor¹cej wodzie w 50ºC
Nasiona kontrolne

Gatunek /
Odmiana

Rys. 2. Kie³kowanie nasion buraka

ZK [%]

Nasiona po obróbce termicznej

WZG [%] Czas [min]

ZK [%]

WZG [%]

20

96

0

80

30

85

3

75

100

20

79

15

50

70

20

59

30

Burak
Czerwona Kula

89

12

Marchew
Nantejska

75

Pietruszka
Halblange
Koper
Szmaragd

Tablica 2
Jakoœæ nasion po termoterapii w aparacie przemys³owym

Rys. 3. Kie³kowanie nasion marchwi

Gatunek /
Odmiana

Czas
[min]

Burak
Astar

Nasiona kontrolne

Nasiona po termoterapii

EK
[%]

ZK
[%]

WZG
[%]

EK
[%]

ZK
[%]

WZG
[%]

20

52

86

10

61

96

0

Marchew
Kalina

25

51

71

40

77

82

3

Pietruszka
Vistula

30

37

62

100

54

75

10

Koper
Lukulus

20

52

74

50

60

73

15

Rys. 4. Kie³kowanie nasion pietruszki

15% i nasion buraka æwik³owego Astar z 10 do 0%. Energia
kie³kowania nasion wzros³a œrednio o ok. 10% z wyj¹tkiem
marchwi Kalina i kopru Lukulus gdzie odnotowano ok. 20%
wzrost. Zdolnoœæ kie³kowania nasion wzros³a: dla buraka
Astar od 86 do 96%, dla marchwi Kalina od 71 do 82%, dla
pietruszki Vistula od 62 do 75% – œrednio o 10% a dla kopru
Lukulus pozosta³a na tym samym poziomie.
Podsumowanie i wnioski
Dwie komory aparatu do odka¿ania termicznego o pojemnoœci ok. 150 dm3 ka¿da daj¹ mo¿liwoœæ odka¿ania 20 kg suchych nasion (10% zawiesina) w ci¹gu 40 min, a po opanowaniu procesu do 40 kg nasion jednorazowo (20% zawiesina).
Zak³adaj¹c, ¿e aparat jest wyposa¿ony w urz¹dzenie zagrzewaj¹ce wodê do 60ºC otrzymamy przybli¿on¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ aparatu ok. 240 kg/8 godz. Termoterapia nasion
wymaga jednak dalszych badañ mikrobiologicznych dla wyznaczenia czasu i temperatury do likwidacji patogenów zasiedlaj¹cych nasiona.
Przeprowadzone badania pozwoli³y sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:

Rys 5. Kie³kowanie nasion po obróbce w gor¹cej wodzie

1. Termiczne odka¿anie nasion w gor¹cej wodzie jest skuteczn¹, fizyczn¹ metod¹ usuwania zaka¿eñ grzybowych
dla przebadanych gatunków nasion.
2. Zbudowany prototyp instalacji umo¿liwia odka¿enie jednorazowo ok. 20 kg nasion dla 10% zawiesiny. Stê¿enie to
mo¿e byæ podniesione do 20%.
3. W czasie badañ nie stwierdzono przypadku pogorszenia
siê jakoœci nasion po obróbce termicznej
4. Optymalne czasy obróbki termicznej w gor¹cej wodzie innych nasion nale¿y dobieraæ indywidualnie na podstawie
badañ laboratoryjnych.
LITERATURA
1. K.F Baker.: Phytopathology 52, 1244 (1962 A).
2. K.F Baker.: Journal of the Institute of Agricultural Science 28, 118
(1962 B).
3. K.F. Baker: Horticultural Research 9, 59 (1969).
4. K. F. Baker: Seed Biology, Vol. 2. Academic Press, New York, 317
(1972).
5. R.B. Mau: Seedborne Diseases and Their Control. Horticulture Research International Wellesbourne. CAB International, 1996.

