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Notatnik Naukowy

SUSZENIE NASION
WYBRANYCH GATUNKÓW DRZEW
W zale¿noœci od w³aœciwoœci biologicznych gatunku i tolerancji nasion na odwodnienie, obni¿enie zawartoœci wody w nasionach umo¿liwia przechowywanie ich w
niskich temperaturach przez okres trwaj¹cy od kilku do kilkudziesiêciu lat. D³ugoterminowe przechowywanie nasion konieczne jest w przypadku gromadzenia rezerw na
lata nieurodzaju lub zachowania zasobów genowych
Tolerancja nasion na odwodnienie w bardzo du¿ym stopniu zwi¹zana jest z ich stanem fizjologicznym i sk³adem biochemicznym. Zale¿¹ one od stadium dojrza³oœci oraz
od warunków panuj¹cych w czasie zawi¹zywania i wykszta³cania siê nasion. Z badañ
przeprowadzonych w latach 1999–2001 przez Zak³ad Genetyki i Fizjologii Drzew
Leœnych Instytutu Badawczego Leœnictwa wynika, ¿e nie jest mo¿liwe œcis³e okreœlenie
progu zawartoœci wody, do którego mo¿na wysuszyæ wszystkie nasiona danego gatunku
drzewa bez obni¿enia ich ¿ywotnoœci. Na obni¿enie ¿ywotnoœci nasion drzew leœnych w
trakcie suszenia du¿y wp³yw wywieraj¹ zarówno zbyt wysoka temperatura, jak i
nadmierne odwodnienie tkanek. Ponadto nasiona z ró¿nych drzewostanów i zbiorów
mog¹ ró¿nie reagowaæ na zabieg suszenia. Dlatego w opra- Tabela 1
cowanych przez IBL wytycz- Próg tolerancji nasion na wysuszenie i dzia³anie wysokich
nych dotycz¹cych suszenia temperatur
nasion 6 gatunków drzew, jako
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temperatura
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noœæ (tab. 1).
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wzglêdnej susz¹cego powie- bez skrzyde³ek)
trza i czasu suszenia. Suszenie Olsza czarna
3,5
45
przebiegaj¹ce w strumieniu Sosna zwyczajna
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3,5
45
sta³ej wilgotnoœci wzglêdnej,
prowadzi w koñcowym etapie * Do poziomu 4,5% wilgotnoœci mo¿na wysuszyæ w pe³ni
do ustabilizowania siê wilgot- dojrza³e nasiona jesiona, których wilgotnoœæ po wstêpnym
noœci nasion. Dalsze suszenie wysuszeniu ich powietrzem atmosferycznym ustabilizuje
siê na poziomie 7–8%.
tym samym strumieniem powietrza nie powoduje ju¿ jej istotnych zmian. Precyzyjne dobranie odpowiedniej
wilgotnoœci susz¹cego powietrza, przy której ustabilizuje siê po¿¹dany poziom
wilgotnoœci nasion, jest metod¹ bezpieczniejsz¹ i wymagaj¹c¹ rzadszej kontroli
postêpów suszenia, ni¿ skracanie lub wyd³u¿anie czasu zabiegu przy niekontrolowanej
wilgotnoœci powietrza. Ta ostatnia metoda by³a najczêœciej stosowana w praktyce. Na
podstawie badañ IBL opracowa³ wzory matematyczne pozwalaj¹ce okreœliæ zale¿noœæ
pomiêdzy wilgotnoœci¹ wzglêdn¹ susz¹cego powietrza a poziomem ustabilizowanej
wilgotnoœci nasion 6 omawianych gatunków drzew. W tabeli 2 podano wilgotnoœæ i
temperaturê susz¹cego powietrza obliczone dla celów gospodarczych.
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Kontrola wilgotnoœci susz¹cego powietrza
zale¿y od rozwi¹zañ technicznych ró¿nych suszarni. W wielu suszarniach wilgotnoœæ wzglêdna powietrza jest zmniejszana nie tylko przez
jego podgrzewanie, ale równie¿ metod¹ wykraplania z niego wody w ch³odziarkach przed podgrzaniem. Do tego typu urz¹dzeñ nale¿y szafa suszarnicza BCC powszechnie stosowana w polskic h
wy³uszczarniach i przechowalniach. Wszystkie
nowoczesne urz¹dzenia suszarnicze (równie¿
szafa BCC) daj¹ mo¿liwoœæ odczytania wilgotnoœci wzglêdnej susz¹cego powietrza za pomoc¹
zainstalowanych w nich czujników. W komorach
suszarniczych starszego typu przed rozpoczêciem
suszenia mo¿na wstawiæ elektryczny aparat pomiarowy i skorygowaæ poziom wilgotnoœci wzglêdnej susz¹cego powietrza.
Wilgotnoœæ wzglêdna susz¹cego powietrza w
du¿ej mierze zale¿y tak¿e od parametrów powietrza pobieranego przez urz¹dzenie suszarnicze z
otoczenia. Im powietrze atmosferyczne otaczaj¹ce urz¹dzenie suszarnicze jest suchsze, tym
mniej musi byæ podgrzane, aby uzyskaæ po¿¹dany poziom wilgotnoœci wzglêdnej. W ch³odne

Tabela 2.
Wilgotnoœæ nasion mo¿liwa do uzyskania w zale¿noœci od wilgotnoœci wzglêdnej susz¹cego powietrza
Wilgotnoœæ
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i s³oneczne dni zimowe efektywnoœæ suszenia bêdzie zatem
znacznie wiêksza ni¿ w ciep³e i deszczowe dni letnie czy
wczesnojesienne. W badaniach IBL okreœlono œcis³¹ zale¿noœæ pomiêdzy wilgotnoœci¹ powietrz a atmosfe rycznego a wilgotnoœci¹ wzglêdn¹ powietrza susz¹cego szafy
suszarniczej BCC z wykraplaczem wody. I tak, aby powietrze susz¹ce mia³o wilgotnoœæ wzglêdn¹ np. 13%, przy
wilgotnoœci powietrza atmosferycznego 75% nale¿y zastosowaæ temperaturê 45ºC, a przy wilgotnoœci powietrza
atmosferycznego 25% – tylko 25ºC.
Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Instytut
Badawczy Leœnictwa suszenie nasion powinno przebiegaæ
Szafa suszarnicza
wed³ug nastêpuj¹cego schematu. Najpierw, pos³uguj¹c siê
wzorami empirycznymi lub danymi zawartymi w tabeli 2, nale¿y okreœliæ, jak¹ wilgotnoœæ powietrza musimy
utrzymaæ w urz¹dzeniu suszarniczym, aby uzyskaæ wilgotnoœæ nasion na poziomie nieco wy¿szym ni¿ próg
tolerancji na odwodnienie podany w tabeli 1. Potem nale¿y dobraæ temperaturê suszenia, aby powietrze susz¹ce mia³o odpowiedni¹ wilgotnoœæ. Temperaturê susz¹cego powietrza nale¿y korygowaæ kieruj¹c siê
wskazaniami czujników wilgotnoœci w urz¹dzeniu suszarniczym. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿eby nie przekroczyæ progu tolerancji nasion na
dzia³anie wysokich temperatur, podanego w tabeli 1.
Badania nad ustaleniem wilgotnoœci przeznaczonych do przechowywania nasion najwa¿niejszych dla gospodarki gatunków drzew prowadzi Zak³ad Genetyki i Fizjologii Drzew Leœnych na zlecenie Dyrekcji
Generalnej Lasów Pañstwowych. Uzyskane wyniki pos³u¿¹ do opracowania bezpiecznych dla nasion metod suszenia.
Sprawdzanie ¿ywotnoœci nasion
Opracowali: dr in¿. Andrzej Za³êski, mgr in¿. Ewa Aniœko
Zagadnienia dotycz¹ce suszenia nasion w celu ich d³ugotrwa³ego przechowywania
zostan¹ przedstawione szerzej w jednym z najblizszych zeszytów
„Prac Instytutu Badawczego Leœnictwa, Seria A”..

