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DOSKONALENIE TECHNOLOGII 
POZBIOROWEJ OBRÓBKI NASION EKOLOGICZNYCH 

NA PRZYKŁADZIE ROŚLIN BALDASZKOWATYCH 

Streszczenie 

Rolnictwo ekologiczne wymaga stosowania odmiennych metod produkcji 
żywności i gospodarowania niż konwencjonalne. Podstawowym warunkiem 
tego systemu rolnictwa jest nieużywanie chemicznych środków ochrony roślin 
do zwalczania chorób, szkodników i chwastów, aby stopniowo polepszyć jakość 
wody spożywanej przez ludzi, zwierzęta i rośliny. W celu utrzymania prawidło-
wej struktury i żyzności gleby stosuje się nawozy zielone oraz kompost, obor-
nik i wapnowanie. Wykorzystuje się ponadto maszyny, narzędzia i metody 
chroniące glebę i poprawiające jej strukturę oraz dąży się do stworzenia za-
mkniętego obiegu materii organicznej w gospodarstwie. 

Pozyskane z upraw ekologicznych plony są wprowadzane na rynek na kon-
trolowanych przez państwo warunkach, oznaczone międzynarodowym znakiem 
jakości i sprzedawane w wydzielonych stoiskach handlowych. 

Jednym z wymogów rolnictwa ekologicznego jest stosowanie w produkcji 
roślinnej nasion pochodzących z gospodarstw ekologicznych. Nasiona ekolo-
giczne wprowadzane do obrotu powinny spełniać obowiązujące wymagania dla 
konwencjonalnych nasion handlowych.  

Przedstawiona praca jest wynikiem rozważań i badań nad możliwością 
uruchomienia produkcji nasion w ekologicznych gospodarstwach nasiennych 
bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin. W tym celu przeanalizo-
wano wpływ procesów i operacji technologicznych obróbki nasion pozyska-
nych na plantacjach ekologicznych na ich jakość po zbiorze. 

Zbadano skuteczność wytypowanych metod poprawy jakości materiału 
siewnego w aspekcie spełnienia wymogów rolnictwa ekologicznego: 
− intensywnego i głębokiego suszenia nasion zaraz po zbiorach i operacjach 

mokrych, 
− płukania i ługowania nasion w wodzie, 
− termoterapii nasion gorącą wodą w 50°C, 
− rozdziału hydrostatycznego, 
− kalibracji nasion – rozdziału nasion na frakcje co 0,2 mm, 
− inokulacji nasion zarodnikami grzybów symbiotycznych: Trichoderma viride  

i Phytium oligandrum, 
− powlekania nasion chitosanem, 
− otoczkowania nasion. 

Skuteczność wymienionych metod zbadano na przykładzie nasion roślin 
baldaszkowatych: marchwi, pietruszki i kopru ogrodowego. 

Intensywne i głębokie suszenie jest zasadne dla wszystkich gatunków na-
sion. Płukanie i ługowanie jest skuteczne zwłaszcza dla nasion pietruszki, po-
nieważ powoduje usunięcie zarodników grzybów i inhibitorów kiełkowania. 
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Temoterapia sprawdza się szczególnie dla nasion marchwi i pietruszki, nato-
miast dla kopru temperatura, w której giną patogeny, powoduje obumieranie ich 
nasion. Kalibracja jest efektywna dla wszystkich trzech rozważanych gatunków 
i pozwala wybrać frakcje nasion o lepszych parametrach kiełkowania. Inokula-
cja grzybami Trichoderma viride i Phytium oligandrum oraz otoczkowanie są 
skutecznymi metodami zapobiegania chorobom grzybowym. 

Zaproponowano nowy sposób postępowania z masą nasienną po zbiorze, 
który pozwala na dobór oraz ustalenie kolejności i czynności procesowych po-
prawiających jakość nasion roślin baldaszkowatych bez udziału chemicznych 
środków ochrony roślin, zgodny z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. 

Opracowano urządzenia i sprawdzono w praktyce działanie aparatów do 
termoterapii, płukania, ługowania i rozdziału hydrostatycznego nasion, wielo-
pokładowy wibracyjny kalibrator z obiegiem kołowym nasion na sicie, granula-
tor talerzowy do inokulacji i otoczkowania nasion, które pozwalają na obróbkę 
nasion opracowanymi metodami. Zaproponowano nową, rozszerzoną technolo-
gię obróbki nasion pozyskanych z plantacji ekologicznej.  

Wykazano, że po przeprowadzeniu tych procesów możliwe jest pozyskanie 
materiału siewnego z ekologicznych plantacji nasiennych, spełniającego aktual-
ne wymagania dla nasion handlowych.  

Aparatura przemysłowa wykonana na podstawie uzyskanych wyników ba-
dań została wdrożona w dwóch zakładach przemysłu nasiennego i umożliwiła 
wprowadzanie na rynek nasion ekologicznych. 

W pracy postuluje się utworzenie stacji nasiennej, której zadaniem byłoby 
wyhodowanie nowych odmian odpornych na choroby, prowadzenie hodowli 
zachowawczej i produkcji nasion ekologicznych. 
 
Słowa kluczowe:  nasiona ekologiczne, mycie nasion, termoterapia nasion, sepa-

racja hydrostatyczna, inokulacja, zaprawianie ekologiczne, 
otoczkowanie, kalibracja nasion, suszenie nasion, obróbka 
nasion ekologicznych 
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IMPROVEMENTS IN THE TECHNOLOGY                                          
OF POST-HARVEST PROCESSING OF ORGANIC SEEDS 

AS EXEMPLIFIED WITH THE APIACEAE PLANTS SEEDS 

Summary 

Organic farming requires the application of methods of food production 
and management different from those of conventional farming. The basic condi-
tion of organic agriculture is not to use artificial chemicals to control disease, 
pest and weeds. To maintain and build proper structure and fertility of soil, 
green manures, compost, stable manure and liming are used. Moreover, ma-
chines, implements tools and methods protecting soil and improving its struc-
ture are applied and activities are undertaken to achieve a closed circulation of 
organic mater. 

Yields obtained from organic crops are introduced to the market on condi-
tions controlled and certified by the state, marked with the international sign of 
organic quality and are usually sold in separate stands. 

One of the legal requirements of organic farming is that seeds obtained  
from organic farms are to be applied in organic plant production. Organic seeds 
introduced into the market are supposed to meet current quality requirements 
the same as for conventional seeds.  

The study presented is the result of consideration of and research into pos-
sibilities of starting sowing seed production on organic seed farms, without any  
application of agrochemicals. In order to achieve this goal, the effect of post-
harvest processing on the quality of seeds obtained from organic plantations 
analyzed. 

The effectiveness of selected methods for improvement of the sowing ma-
terial quality were examined from the point of view of meeting the requirements 
of organic agriculture: 
− intensive and deep drying seeds immediately after harvesting and after any 

wet operations, 
− seed washing and extraction in water, 
− thermotherapy of seeds with hot water at 50°C, 
− hydrostatic separation, 
− seed calibration – separation of seeds into fractions differing by 0.2 mm, 
− inoculation of seeds with spores of symbiotic fungi: Trichoderma viride and 

Phytium oligandrum, 
− coating seeds with chitosan, 
− pelleting seeds. 

The effectiveness of the above mentioned methods was examined in seeds 
of the Apiaceae plants: carrot, parsley and garden dill. 

Intensive drying and deep drying is justified for all the species of seeds. 
Washing and extraction is effective especially for parsley seeds, as it results in 
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removal of fungi spores and germination inhibitors. Thermotherapy works par-
ticularly well for seeds of carrot and parsley, whereas for dill the temperature 
that kills pathogens causes’ death of the seeds. Calibration is effective for all the 
three species under discussion, as allows for a selection of seed fractions with 
better germination parameters. Inoculation with the fungi Trichoderma viride 
and Phytium oligandrum as well as pelleting are effective methods for prevent-
ing fungal diseases.  

A new way of handling the seed mass after harvesting which allows selec-
tion and determination of the order of processes improving the quality of seeds 
of the Apiaceae plants without using chemical protection in accordance with 
requirements of organic agriculture was proposed.  

Equipment was developed and the action of apparatuses for thermotherapy, 
washing, extracting and hydrostatic separation of seeds were tested in practice, 
such as a multi-deck vibration calibrator with circular movement of seeds on the 
sieve, a disk granulator for inoculation and pelleting of seeds, which allows for 
the seed treatment with developed methods. A new, extended treatment tech-
nology of seeds obtained from an organic plantation was proposed.  

It was demonstrated that by carrying out these processes it is possible to 
obtain seed material from organic seed plantations which meets the current re-
quirements for commercial seeds.  

The industrial apparatuses constructed on the basis of the results in this 
study were implemented into two seed industry plants, which allowed for an 
introduction of organic seeds into the market. 

In this study, arguments are provided for the necessity of creation of a seed 
station dedicated to organic agriculture, to take care of breeding of new disease 
resistant varieties, conducting maintenance breeding and production of the or-
ganic seeds. 
 
Keywords:  organic seeds, washing seeds, seed thermoterapy, hydrostatic sepa-

ration, inoculation, organic dressing, pelleting, seed calibration, 
seed drying, organic seed treatment 

 
 




