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Wstęp 

Amarantus, zwany też szarłatem uprawnym, należy do roślin, które w dobie po- 

szukiwania nowych źródeł pożywienia przeżywają swój renesans. 

Jak wynika z badań archeologicznych, amarantus był znany już w czasach prehi- 

storycznych. Występował w różnych częściach świata 4000 lat p.n.e. Był uprawiany, 

obok kukurydzy i strączkowych, na terenach Ameryki Południowej, a w XIV wieku 

teren jego uprawy przekraczał terytorium zajmowane przez Inków i Azteków. Nasio- 

na wykorzystywano do produkcji mąki, natomiast młodych liści używano Jako przy- 

praw [35]. Jego nasiona służyły również do celów kultowych, co przyczyniło się do 

wyniszczenia tej rośliny. Dostrzeżone jednak zostały walory ozdobne tej rośliny 

I dzięki temu dotarł do Europy i przetrwał do dziś. 

Amarantus odkryto ponownie w latach 70. ubiegłego stulecia, zauważono w nim 

wiele zalet, a mianowicie: duże możliwości plonotwórcze [35], małe zapotrzebowa- 

nie na wodę, duże zdolności adaptacyjne do warunków klimatyczno-glebowych oraz 

korzystny wpływ fitosanitarny w zmianowaniu. 

Nasiona amarantusa mają znaczenie dietetyczne i odżywcze, są cennym surow- 

cem mogącym urozmaicić diety ludzi i zwierząt. W porównaniu z ziarnem zbóż ce- 

chuje je stosunkowo duża zawartość białka o wysokiej wartości biologicznej [34], na- 

Siona sq bogate w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, wśród których przeważa 

kwas linolowy i linolenowy [40]. Dzięki tym kwasom, a także witaminie E i tokotrie- 

nolom oraz znacznej ilości włókna pokarmowego nasionom przypisywane jest dzia- 

łanie hipocholesterolemiczne [18, 26, 41, 42,47]. Znalazły one swoje miejsce w prze- 

myśle spożywczym jako produkt ekologiczny i w piekarnictwie jako naturalny doda-
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tek poprawiający wypiek pieczywa. Są też wykorzystywane w przemyśle farmaceu- 

tycznym, kosmetycznym i komputerowym. 

Amarantus można spotkać na całej kuli ziemskiej, jednak najwięcej uprawia się 

go w Indiach, Ameryce Środkowej i Południowej, Chinach oraz w niektórych azjatyc- 

kich częściach byłego Związku Radzieckiego [24, 34, 35]. W Polsce uprawiany jest 

dotąd na małą skalę. Istnieją jednak przesłanki wzrostu uprawy tej rośliny i wykorzy- 

stania jej w żywieniu ludzi i zwierząt. 

Charakterystyka botaniczna oraz uprawa amarantusa 

Amarantus należy do klasy Dicotyledones (dwuliścienne), podklasy Choripetalae 
(wolnopłatkowe), rzędu Centrospermae (śródłożne), rodziny Amaranthaceae (szar- 

łatowate), rodzaju Amaranthus (szarłat). Rodzaj ten obejmuje około 60 gatunków 
i ponad 800 ekotypów [46, 49]. Większość gatunków amarantusa znana jest dzisiaj 

jako uciążliwy chwast, a wśród nich szczególnie groźny jest szarłat szorstki — A. re- 
troflexus L. [20]. Gatunki uznane jako uciążliwe chwasty miały jednak duże znacze- 
nie w pracach nad wyhodowaniem form uprawnych [35]. 

Amarantus cechuje się wybitną różnorodnością morfologiczną. Wśród amarantu- 
sów obserwuje się wiele typów łodyg o różnorodnym zabarwieniu. Kwiatostan Jest 
wiechowaty, owoc jest suchy, niepękający lub z otwierającym się wieczkiem. Nasiona 

osiągają wielkość od 0,9 do 1,7 mm, a masa tysiąca nasion wynosi od 0,7 do 0,9 g. Na- 

siona koloru kremowego są charakterystyczne dla form uprawianych na ziarno, nato- 
miast brązowe lub czarne są właściwe dla form dzikich, warzywnych I pastewnych. 

System korzeniowy amarantusa jest typu palowego, z niewielkim korzeniem głów 
nym i licznymi korzeniami bocznymi [35]. 

Do uprawy amarantusa wymagana jest gleba średnio zwięzła o uregulowanych 
stosunkach wodnych. Amarantus ma wysokie wymagania termiczne i wilgotnościo* 

we podczas kiełkowania. Nasiona kiełkują najlepiej przy temperaturze 10-15 °С. 
Norma wysiewu nasion amarantusa powinna wynosić 0,8—1,2 kg na hektar. Nawoże” 
nie azotowe stosuje się w ilości 30-120 kg(N): ha'”', fosforowe (P+O5) oraz potasowe 

(KO) w ilościach 50—70 kg : ha '. Amarantus należy chronić przed chwastami, nie 
jest natomiast wrażliwy na szkodniki. Regulacja zachwaszczenia może odbywać się 

jedynie mechanicznie [45]. 

Okres wegetacji jest zależny od genotypu, warunków pogodowych oraz innych 
czynników i wynosi od 90 do 140 dni [45]. Termin zbioru trudno określić optymalnie, 
jest on zależny od stopnia dojrzałości nasion oraz pogody. Problemem podczas zbioru 

może być także nierównomierne dojrzewanie nasion w rozbudowanych kwiatostanach 
[24] oraz konieczność adaptacji zespołu młócącego i czyszczącego oraz odpowiednie 
wyposażenie kombajnu zbożowego [17]. Plon nasion amarantusa w naszych warun” 
kach wynosi od 2,5 do 3,0 ton z hektara, a na przykład w Etiopii od 4 do 6 ton [35].
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W Katedrze Fizjologii Roślin SGGW od wielu lat prowadzone są prace pod kie- 
runkiem profesora E. Nalborczyka nad przystosowaniem lub wyhodowaniem no- 
wych odmian amarantusa do uprawy w warunkach naszego kraju. Zarejestrowano do- 
tychczas dwie odmiany szarłatu krwistego —A. cruentus L., sąto Rawai Aztek [32]. 

Skład chemiczny i wartość odżywcza białka 

nasion amarantusa 

Skład chemiczny nasion tej rośliny jest zmienny i zależy od genotypu i warunków 
środowiskowych [10, 46]. Nasiona amarantusa w zależności od gatunku, miejsca 

| warunków uprawy zawierają w suchej masie 13-18% białka o bardzo dobrym 
składzie aminokwasowym [27]. Według Saunders i Becker [46], zawartość białka 
w nasionach A. hypochondriacus L. wynosi do 15,6%, a w A. cruentus L. 4017,8%. 
Bressani [10] podaje, że zawartość tego składnika w nasionach trzech podstawowych 
gatunków uprawnych (4. cruentus, A. hypochondriacus 1 A. caudatus — szarłat 

zwisły) wynosi od 11,8 do 16,0%. Bressani i Garcia- Vela [13] stwierdzili, że w poda- 

nych wyżej gatunkach amarantusa zawartość białka wynosiła od 14,5 do 16,1%. Naj- 
większą zawartość białka, wynoszącą 19,3%, wykazał Bressani [9] dla amarantusa 

4. retroflexus. W badaniach własnych [6] ilość białka w dwóch gatunkach amarantusa 

(4. hypochondriacus i A. cruentus) wynosiła od 16,43 do 17,57% suchej masy. 

Główne frakcje białka nasion amarantusa to albuminy, globuliny, gluteiny i nie- 

wielka ilość prolamin [48]. Bressani i Garcia- Vela [13] podają, że albuminy zawierają 

dużo lizyny (do 7,3%), globuliny są bogate w metioninę (4,1-5,3%) i fenyloalaninę 

(6,0—6,1%), prolaminy zawierają dużo treoniny (4,6-5,3%) i leucyny (6,8—6,9%), 

a gluteiny wykazują wysoki poziom tryptofanu (2,8—3,3%). Około 65% białka znaj- 

duje się w zarodku i w łusce, a 35% w częściach skrobiowych nasion [5]. 

Białko nasion amarantusa ma wysoką wartość. Wynika to z obecności w nim 
Wszystkich aminokwasów egzogennych, w tym lizyny, metioniny z cystyną, tryptofa- 
nu itreoniny. Zawiera szczególnie dużo lizyny (do 6,4%) [37, 40, 51], mniej natomiast 

leucyny i treoniny. Według Betschart i in. [5] oraz Pedersen i in. [37], aminokwasem 

ograniczającym wartość białka tych nasion jest leucyna, natomiast według Bressani 

iin. [11], a także Arellano i in. [2] — treonina. W badaniach własnych wykazano, że 

pierwszym ograniczającym aminokwasem w białku nasion amarantusa jest izoleucy- 

na, a następnie leucyna [6]. 

W badaniach żywieniowych nad oceną wartości biologicznej białka amarantusa 

otrzymywano często wyniki rozbieżne. Przyczyną tego była między innymi zmien- 

ność gatunkowa [38] oraz czynniki środowiskowe [9]. Bressani [9] stwierdził, że 

ogrzewanie nasion poprawia wyniki wskaźnika wydajności wzrostowej białka (PER). 

Wzrostten dla nasion z gatunku A. cruentus wyniósł z 1,98 do 2,48, a dla 4. hypochon-
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driacus z 2,47 do 2,56. Petkov i in. [38] również wykazali istotny wzrost wartości 

wskaźnika PER w wyniku ogrzewania nasion. Breene [7] stwierdził, że ogrzewanie 
nasion amarantusa nie zwiększa wartości PER, natomiast obniża zawartość lizyny do- 

stępnej w białku o 15%. 

W jednej z licznych prac nad określaniem wskaźnika retencji białka netto (NPR) 
u szczurów Bressani i in. [15] stwierdzili najwyższą wartość NPR dla białka nasion eks- 
pandowanych (3,19) oraz pieczonych (2,24), natomiast najniższą dla surowych (1,73). 
Również Petkov i in. [38], w podobnych badaniach na szczurach, otrzymali mniejszą 
wartość wskaźnika NPR dla nasion surowych (3,34) niż ogrzewanych (3,50). 

Białko nasion amarantusa charakteryzuje się stosunkowo wysoką strawnością. 
Strawność pozorna białka nasion amarantusa u szczurów wynosi ok. 76% [10], 
a strawność rzeczywista — 87% [37]. Wartości te nieco zwiększyły się po poddaniu 

nasion ogrzewaniu. Petkov i in. [38] wykazali dodatni wpływ procesu ogrzewania na- 
sion amarantusa na strawność białka u szczurów oraz poprawę wartości biologicznej 
i wykorzystania białka netto. W badaniach własnych wykonanych na tucznikach [6] 
nie stwierdzono korzystnego wpływu ekstruzji na strawność białka. 

Zawartość tłuszczu surowego w nasionach amarantusa wynosi od 0,8 do 13%. 
Becker i in. [4] stwierdzili, że zawartość tłuszczu w suchej masie nasion jest na dość 
stałym poziomie i wynosi od 7 do 8%, a Teutonico i Knorr [51] określają jego ilość 
w granicach 4,8-10%. Większą zawartość tłuszczu, od 6,41 do 12,85%, podaje 
Bressani [10], a największą — 13,0% Becker [4]. Lechmann [31] oraz Prakash i Pal 
[40] twierdzą, że zawartość tłuszczu w nasionach jest zależna głównie od gatunku 
amarantusa, czego nie potwierdzają Bressani i in. [14], którzy podają zbliżone warto- 
ści dla kilku gatunków amarantusa. Zawartość tłuszczu w nasionach amarantusa sto- 

sowanych w badaniach Bobel [6] wynosiła około 7%. 
Olej zawarty w nasionach amarantusa zawiera kwasy tłuszczowe: linolowy w ilo- 

ści 25—62%, oleinowy 19—35%, linolenowy 0,3—2,2% [4, 40]. Są to nienasycone kwa- 
sy tłuszczowe, konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierzęcia 
1 człowieka. 

Ważnym składnikiem frakcji tłuszczowej nasion amarantusa jest skwalen (p0- 
chodna izoprenu), występujący w ilości 7—8% oleju tej rośliny. W oleju np. oliwek 
Jego ilość nie przekracza 0,7%, a w kukurydzy 0,03% [4, 24, 47]. Do tej pory skwalen 
pozyskuje się z wątroby wielorybów. Jest on używany w kosmetyce, do produkcji le- 
ków przeciwdziałających procesom starzenia organizmów. Skwalen był również uży” 
wany do ochrony powierzchni pamięciowych dysków komputerowych [35]. 

W oleju nasion amarantusa znajdują się również tokotrienole, którym przypisuje się 
inhibicję syntezy cholesterolu [42]. Bressani [9] stwierdza, że ilość tokotrienoli w oleju 
z nasion amarantusa jest zbliżona lub większa od zawartości w oleju z oliwek. 

Zawartość związków bezazotowych wyciągowych w suchej masie nasion ama" 
rantusa wynosi od 61,8 do 65,8% [37]. Bressani [9] podaje nieco większą zawartość 
węglowodanów, wynoszącą od 65,5 do 71,7% w s.m. W badaniach własnych [6] Za”
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wartość związków bezazotowych wyciągowych w nasionach amarantusa wynosiła 
od 67,7 do 69,2%. Ilość skrobi w nasionach jest szacowana na 48,6% [3]. Ziarna skro- 
bi są bardzo małych rozmiarów — od 1 do 3 um średnicy; dla porównania średnica 
ziaren skrobi ziemniaka wynosi 100 um, a ryżu 6—8 um [33]. Tak małe ziarna skrobi 
nasion amarantusa stwarzają perspektywy jej wykorzystania w kosmetyce i przemyś- 
le farmaceutycznym, do produkcji pudrów kosmetycznych, hypoalergicznych aero- 

zoli, krochmalu czy plastiku biodegradującego. Dzięki dużej lepkości skrobia ama- 
rantusa może być używana do produkcji kremów i sosów [24, 33]. Składnikami skrobi 

są amyloza i amylopektyna. W zależności od genotypu udział amylozy wynosi od 4,8 
do 22%, zaś niektóre gatunki nie zawierają jej w ogóle [35]. Lopez i in. [33], podając 

przybliżony skład skrobi w zależności od genotypu, określili zawartość amylozy od 

2,0 do 11,5%. Inne cukry występujące w tych nasionach to sacharoza, rafinoza, sta- 

chioza, maltoza, glukoza i inozytol [26, 33]. 

Nasiona amarantusa w zależności od gatunku zawierają od 3 do 8% włókna suro- 

wego [9, 47] i 7,6 do 19,6% włókna pokarmowego, któremu Danz i Lupton [18] oraz 

Grajeta [26], a także Prokopowicz [41] przypisują duże znaczenie dietetyczne. Składa 

się ono z takich związków, jak lignina, celuloza, hemiceluloza, kwasy uronowe i pen- 

tozany. Lignina stanowi 30% włókna surowego w nasionach jasnych i ok. 50% w na- 

sionach ciemnych [26]. 

Nasiona amarantusa zawierają ponad 3% popiołu surowego [3, 6, 9, 48]. Ze 

składników mineralnych w dużych ilościach występują wapń, fosfor, potas i magnez. 

Znacząca jest też zawartość żelaza i sodu [6, 9, 26]. Zawartość witamin w nasionach 

amarantusa jest podobna jak w zbożach [9]. 

Do niedawna panowało przekonanie, że nasiona amarantusa zawierają duże ilości 

substancji antyodżywczych. W świetle badań przeprowadzonych w ostatnich latach 

związki te występują na ogół w niewielkich ilościach, a ponadto niektóre zabiegi tech- 

nologiczne dodatkowo zmniejszają ich ilość w nasionach [30, 44, 41]. Na przykład in- 

hibitorów trypsyny, według Duarte-Correa i in. [22], w nasionach amarantusa koloru 

czarnego jest do 2100 TUI: 2', a w nasionach koloru kremowego do 5150TUI:g , 

gdy tymczasem w soi jest ich 15000-110000 TUT: g | [22]. W badaniach własnych [6] 

W ogóle nie stwierdzono ich obecności. 

Lektyny, zwane inaczej hemaglutyninami, są białkami występującymi we wszyst- 

kich roślinach. W nasionach amarantusa związki te występują w ilości kilkakrotnie 

mniejszej niż na przykład w fasoli [22]. Również Piesiewicz i Ambroziak [39] stwier- 

dzaja, że występujące w nasionach amarantusa hemaglutyniny powodujące aglutyna- 

cję erytrocytów posiadają bardzo małą aktywność. Schnetzler i Breene [47] podają, że 

Są one często używane w immunologii. Autorzy Ci stwierdzili jednocześnie, że specy- 

ficzna lektyna występująca w amarantusie może być wykorzystywana jako marker 

komórek raka. 

Polifenoli (ekwiwalent kwasu taninowego) jest w nasionach amarantusa od 0,043 

do 0,62%, podczas gdy sorgo zawiera ich od 0,4 do 3,6% [22, 37, 51]. W badaniach 

własnych [6] stwierdzono jedynie śladowe ilości tanin. Nasiona amarantusa zawierają 

też saponiny, ale w bardzo małej ilości, więcej jestich tylko w zielonce [28, 47,48].
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Wykorzystanie amarantusa w żywieniu ludzi 
  

Amarantus stanowi istotny składnik diety Hindusów. Jest on spożywany w czasie 

licznych dni postnych w Indiach, kiedy to nie mogą być spożywane zboża i rośliny 
strączkowe. Przygotowuje się wiele potraw, wykorzystując mąkę lub nasiona do wy- 
pieku placków, które można uznać za indyjski chleb. Popularne są również słodycze 

przygotowywane z prażonych nasion mieszanych z syropem lub miodem i formowa- 

nych w batony czy kulki. Takie wyroby można kupić w sklepach, gdzie dostarczane są 
z piekarni [46]. 

Wyżyny andyjskie Ameryki Południowej i Środkowej są drugim co do wielko- 
ści rejonem uprawy amarantusa. W tych krajach nasiona amarantusa: surowe, goto- 

wane, prażone lub mielone wykorzystywane są do celów spożywczych. Nasiona 

w takiej formie są dodawane m.in. do placków, makaronów, chleba, ciast. Przygoto- 

wywane są z nich także słodycze podobne do indyjskich [10, 47]. W Peru z mąki 
amarantusa sporządza się gęste napoje mleczne [8], o wysokiej wartości odżywczej 
dla dzieci [25, 41]. 

W Indiach, Ameryce Południowej i Środkowej produkcja nasion oraz ich prze- 
twarzanie ma miejsce w gospodarstwach rolnych, a produkty sprzedawane są na ryn- 
ku lokalnym. Przetwórstwo amarantusa najbardziej rozwinięte jest w Meksyku. 
W sklepach są dostępne różnego asortymentu gotowe potrawy, polepszacze do wypie- 
ków i koncentraty z dodatkiem mąki z amarantusa [46, 54]. 

Amarantus może służyć jako naturalny dodatek barwiący do różnego rodzaju po” 
traw. Na przykład w Chinach używany jest wyciąg z ciemnych nasion do barwienia 
sosu sojowego [51]. Lopez i in. [33] wskazują, iż amarantus ze względu na właściwo- 
ści skrobi może być stosowany jako naturalna przyprawa do sałatek, zagęszczacz oraz 
Jako środek zapobiegający krystalizacji cukru i słodzików. W USA amarantus jest 
używany jako dodatek do różnego rodzaju ciast, herbatników, makaronów i płatków 
śniadaniowych [24]. 

W Polsce nasiona amarantusa uprawiane są na niewielkich plantacjach, głównie 
na Zamojszczyźnie. Uprawa nasion objęta jest umową kontraktacyjną między rolni- 
kiem a firmą „Szarłat” skupującą te nasiona. Po dosuszeniu są one rozprowadzanć 
w sieci sklepów i hurtowni ze „zdrową żywnością” w postaci nasion, mąki z grubego 
przemiału oraz poppingu (nasion ekspandowanych). Opracowano wiele przepisów 
potraw przyrządzanych z udziałem amarantusa [50]. Amarantus dodawany jest także 
do pieczywa jako naturalny polepszacz. W badaniach nad jego przydatnością w pie” 
karnictwie stwierdzono, że dodatek 10% mąki z amarantusa wpływa na zmiany szy b- 
kości fermentacji ciasta żytniego, co było związane z większą objętością wydzielonego 
CO; w krótkim czasie, oraz przedłuża świeżość pieczywa [28, 50]. Istnieją możliwość! 
wykorzystania nasion amarantusa w ciastkarstwie (ciasta, pieczywo półcukiernicze), 
wyrobach cukierniczych (herbatniki, „krówki”, sezamki), atakże w gorzelnictwie, jako 
przyspieszacz fermentacji [28]. Nasiona te, zdaniem Dojczew i in. [19] oraz Haber [28],
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można również płatkować w specjalnych mlewnikach, a taki produkt jest bogatym 
źródłem włókna pokarmowego. Liściowe odmiany amarantusa mogą być wykorzysty- 
wane jako warzywa do przyrządzania różnego rodzaju surówek i sałatek [50]. 

Wykorzystanie nasion amarantusa w żywieniu ludzi ma także znaczenie prozdro- 
wotne ze względu na dużą zawartość włókna pokarmowego. Nierozpuszczalne skład- 
niki włókna (celuloza, hemiceluloza, lignina) dzięki wiązaniu wody zwiększają masę 

stolca, ułatwiając i przyspieszając pasaż jelitowy. Frakcje rozpuszczalne działają re- 

generująco na błonę śluzową jelit, a także pobudzają motorykę przewodu pokarmo- 

wego. Zalety włókna pokarmowego zawartego w nasionach amarantusa zostały po- 

twierdzone przez obserwacje pracowników Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej AM 

w Białymstoku. Zastosowanie w diecie amarantusa w postaci poppingu poprawiło 
ilość i jakość wypróżnień u 75% spośród 30 obserwowanych pacjentów [41]. 

Wykorzystanie amarantusa w żywieniu zwierząt 

Większość badań nad wykorzystaniem nasion amarantusa w żywieniu zwierząt wy- 

konano na szczurach i drobiu, a nieliczne na trzodzie chlewnej. Zdaniem Kulaska i in. 

[30] oraz Replińskiej [44], nasiona amarantusa (4. hypochondriacus) można podawać 
zwierzętom w postaci drobnozmielonej śruty jak i poddane procesowi ekstruzji. Repliń- 
ska [44] określiła najkorzystniejsze parametry ekstruzji z punktu widzenia jakości pa- 

szy dla zwierząt. Autorka przeprowadziła ekstruzję nasion amarantusa z dodatkiem 
ziama zbóż w celu poprawy jakości ekstrudatów. Im większy był dodatek zboża (jęcz- 

mienia), tym lepsza była jakość ekstrudatu (większy stopień ekspandowania i mniejsza 

twardość). Proces był przeprowadzany w różnych temperaturach. Najkorzystniejsze 

Wyniki wzrostowe na szczurach uzyskano przy podawaniu przetworzonej paszy w tem- 

peraturze 170?C, nieco gorsze przy temp. 145?C i najgorsze — kiedy temperatura za- 

biegu wynosiła tylko 120?C. Stwierdzono pozytywny wpływ procesu ekstruzji nasion 

amarantusa na ich strawność. Fakt ten tłumaczy się korzystnym oddziaływaniem tego 

procesu na inaktywację substancji antyodżywczych [30, 44]. 

Nasiona amarantusa stosowano również w żywieniu kur niosek. Tillman i Wal- 

droup [52] w swoich badaniach podawali 0, 10, 20 i 30% tych nasion w mieszance ze 

śrutą sojową. Po 6 tygodniach nioski żywione paszą z dodatkiem amarantusa znosiły 
znacznie więcej jaj, lecz o mniejszej masie. Nieznacznie uległa osłabieniu wytrzy- 

małość skorupy jaja oraz wydłużył się okres przechowywania jaj. Zmniejszyło się 

także dzienne pobranie paszy. 
W badaniach prowadzonych przez Reklewską i in. [43] do paszy standardowej dla 

niosek wprowadzono 6% mączki z nasion amarantusa. Skarmianie tej paszy spowo- 

dowało istotne zmniejszenie liczby jaj, obniżył się natomiast poziom triacyloglicery- 

dów i zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych w żółtku jaj. Różnica między 

dietą standardową a dietą z dodatkiem amarantusa wyniosła w odniesieniu do kwasu
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stearynowego — 1,9%, a w stosunku do kwasu mirystynowego — 19%. Jednocześnie 
przy podawaniu amarantusa wzrosła w żółtku zawartość większości wielonienasyco- 
nych kwasów tłuszczowych. 

Tillman i Waldroup [53] zywili kurczęta brojlery dawką sojowo-kukurydzianą 
z dodatkiem nasion amarantusa w ilości do 50%. Kurczęta otrzymujące największą 
ilość nasion w dawce wykazały istotnie mniejszą masę ciała i gorsze umięśnienie tusz 
w porównaniu z kurczętami grupy kontrolnej, ale nie stwierdzono wpływu amarantu- 
sa na wykorzystanie paszy. Autorzy stwierdzili, iż można stosować dodatek nasion 
amarantusa do paszy dla kurcząt brojlerów najwyżej w ilości do 40%. W podobnych 
badaniach na brojlerach przeprowadzonych przez Esh-Waraiach i in. [23], w których 
stosowano mieszanki zawierające 0, 25 i 50% nasion amarantusa zamiast ziarna kuku- 
rydzy otrzymano u wszystkich ptaków, niezależnie od rodzaju podawanej mieszanki, 
zbliżone dobowe przyrosty masy ciała i wykorzystanie paszy. 

Quershi i in. [42] żywiąc kurczęta paszami zawierającymi olej z nasion amarantu- 
sa, całe nasiona amarantusa oraz nasiona mielone lub ekstrudowane (o dużej zawarto- 
ści tokotrienoli) stwierdzili hipocholesterolemiczne działanie tych nasion u ptaków. 
Zdaniem tych autorów czynnikiem działającym były tokotrienole oraz skwalen znaj- 
dujący się w oleju nasion amarantusa. 

Danz i Lupton [18] przypisują hipocholesterolemiczne działanie nasion amaran- 
tusa u szczurów występowaniu w nasionach włókna pokarmowego. Wniosek taki au- 
torzy wysnuli na podstawie wyników z doświadczeń, w których do diety szczurów 
dodano pektyny, celulozę, otręby owsiane i zmielone nasiona amarantusa. Stwierdzili 
mianowicie niższe stężenie cholesterolu w surowicy krwi i wątrobie oraz niższy po- 
ziom triacyloglicerydów w wątrobie szczurów otrzymujących w diecie nasiona ama- 
rantusa niż u karmionych dietą kontrolną (niezawierającą włókna pokarmowego) oraz 
dietą z celulozą, a tylko nieznacznie wyższe niż przy stosowaniu diet z pektyną i otrę- 
bami owsianymi. Tak więc amarantus w odniesieniu do lipidów surowicy i wątroby 
miał lepsze działanie niż celuloza, ale nieco słabsze niż pektyna i otręby owsiane.Gra- 
jeta [27] potwierdziła również korzystne działanie włókna pokarmowego na profil li- 
pidowy u szczurów. Autorka, podając w dietach pełne lub odtłuszczone nasiona ama- 
rantusa, otrzymała podobne wskaźniki lipidowe w surowicy krwi (obniżenie chole- 
sterolu całkowitego oraz tiacyloglicerydów), a Jednocześnie lepsze niż przy diecie ka- 
zeinowej. Zdaniem autorki, wyniki te świadczą o hipocholesterolemicznym działaniu 
włókna, a nie przypisywanym dotąd niektórym składnikom frakcji tłuszczowej (wit. 
E, tokotrienole, NNKT). Pozytywny wpływ tychże nasion na wskaźniki lipidowe 
w organizmach szczurów stwierdzili również Chaturvedi i in. [16]. 

Badania z zastosowaniem nasion amarantusa w żywieniu świń należą do nielicz- 
nych. Antczak [1] żywił tuczniki mieszankami zawierającymi 0, 5 lub 10% nasion 
amarantusa. Stwierdził brak różnic w retencji azotu oraz w średnich przyrostach 
dziennych (do ok. 700 g) zwierząt otrzymujących badane mieszanki. Natomiast w do-
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świadczeniach Dong i in. [21] dopiero 15-procentowy udział amarantusa w mieszan- 
kach wpływał dodatnio na wyniki produkcyjne tuczników. 

Interesujące wyniki dotyczące zastosowania nasion amarantusa w żywieniu świń 
otrzymali Hong i in. [29]. Podając śrutę z nasion amarantusa (4. hypochondriacus) 

w ilości 1-1,5 kg dziennie na sztukę tucznikom w 1. okresie tuczu oraz 1,5—2,0 kg w 2. 

okresie stwierdzili, że zwierzęta żywione tą paszą osiągały większe dobowe przyrosty 

o ponad 70 g niż w grupie kontrolnej. 

W serii badań własnych [6] przeprowadzonych na 122 tucznikach stosowano mie- 
szanki z udziałem nasion amarantusa w ilości od 10 do 30%. Wykazano pewną ten- 

dencję do obniżenia zawartości cholesterolu w surowicy krwi, niewielki wzrost kwa- 

su linolowego oraz kwasów wielonienasyconych z rodziny n-6 w mięsie, słoninie 
i wątrobie zwierząt żywionych mieszankami z większym udziałem amarantusa. Stwier- 

dzono lepszą strawność składników pokarmowych nasion amarantusa niż ziarna jęcz- 

mienia. 

Przedstawiony przegląd literatury wskazuje, że nasiona amarantusa mogą być 
stosowane w dietach ludzi, a także jako pasza dla zwierząt. Potrzebne są jednak dalsze 

badania określające przede wszystkim formę i ilość podawanych nasion. 
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Nutritive value of amaranth seeds (Amaranthus ssp.) 

and their utilization in human nutrition and animal feeding 
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Summary 

Amaranth is one of the plants which experience their revival in the time of searching 
for the new sources of food. It is often called the „pseudocereal” of the 21st century. 

The advantages of amaranth seeds include their high dietetic and nutritive values 
and thus, wide utilization possibilities. Amaranth, a valuable raw material, may divers! 
fy the human and animal diets. As compared to the cereals, amaranth seeds contain con 
siderable amounts of protein of high biological value; the seeds are rich in essential fatty 
acids, especially linoleic and linolenic acids. Owig to these acids as well as vitamin E, 
tocotrienols and considerable quantities of dietary fibre, the seeds are considered 4S 
having a hypocholesterolemic effect. They have already found the application in food 
industry, especially in baking sector as a natural additive, improving bread baking. They 
are also used in pharmaceutical, cosmetical and computer industries. The results of stu” 
dies with the application of amaranth seeds in animal feeding are also promising.


