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Wstęp 

Rośliny narażone są na infekcje przez różne czynniki chorobotwór
cze w ciągu całego rozwoju ontogenetycznego. Porażeniu mogą ulec tkan
ki wszystkich organów roślinnych. Zakażone nasiona stanowią potencjalne 
źródło infekcji pierwotnej, przez co stają się ważnym czynnikiem ryzyka 
epidemiologicznego w rozpowszechnianiu chorób roślin. Obecny stan legi
slacyjny oraz praktyka i niektóre spostrzeżenia stały się przyczynkiem do 
refleksji nad zagrożeniami chorobowymi, mogącymi wynikać z międzyna
rodowej wymiany nasion, w tym także w ramach banków genów - kolekcji 
nasiennych. 

Nasiona stanowią około 90% z 6,1 miliona obiektów przechowywa
nych w około 1300 banków genów na całym świecie [McGEE 1997; ENGELS, 

ENGELMANN 1998]. Idea gromadzenia nasion w kolekcjach regionalnych i 
centralnych oraz podstawowa działalność użytkowa banków nasion ma 
niekwestionowany aspekt korzystny. Nasiona są źródłem zmienności gene
tycznej co stanowi racjonalne podłoże postępu biologicznego we współ
czesnej hodowli roślin uprawnych. Rzadko bierze się pod uwagę niezamie
rzone, uboczne skutki negatywne, związane z działalnością banków genów. 
Są to zagrożenia chorobowe związane z gromadzeniem, przechowywaniem 
i wymianą międzynarodową nasion zainfekowanych lub zasiedlonych po
wierzchniowo przez patogeny. 

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem 
zdrowotności nasion, w tym zwłaszcza na możliwość przenoszenia się pa
togenów z nasionami w sposób niekontrolowany. W Polsce, podobnie jak 
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w wielu innych krajach, nie ustanowiono odn;bnych regulacji fitosanitar
nych dla ochrony zasobów genowych, tj. w wymianie międzynarodowej 
materiałów kolekcyjnych, dlatego oparto się na tych problemach z zakresu 
patologii nasion, które stanowią istotne zagrożenie w obrocie towarowym 
materiałem siewnym. 

Patogeny roślin w światowym ruchu nasion 

Dróg i możliwości przemieszczania się patogenów roślin wraz z na-
sionami jest wiele, np.: 

międzynarodowy obrót towarowy nasion; 

wymiana międzynarodowa nasion, w tym działalność w ramach ko
lekcji nasiennych i światowych systemów banków genów, ogrodów 
botanicznych, instytutów naukowych oraz jednostek hodowlanych; 

międzynarodowe ekspedycje kolekcyjne; 

międzynarodowa wymiana nasion w działalności „niekontrolowanej", 
m.in. wszelkie formy indywidualnych przysług koleżeńskich. 

Pomijając obrót towarowy, pozostałe wymienione przykłady wiążą się 
bezpośrednio lub pośrednio, z działalnością merytoryczną banków nasion, 
tj. pozyskiwaniem, gromadzeniem zasobów genowych i współpracą mię
dzynarodową. Rozprzestrzenianie się chorób roślin tą drogą jest proble
mem o zasadniczym znaczeniu. 

Regulacje fitosanitarne a zdrowotność nasion 
w obrocie międzynarodowym 

Przenoszenie patogenów z nasionami niejednokrotnie uważa się jako 
ważniejsze pod względem epidemiologicznym, niż inne sposoby ich rozpo
wszechniania [NEERGAARD 1977; AGARWAL, SINCLAIR 1987; JACOUD-F!LHO i 
in. 1997; RAMSEY i in. 1997; SERFONTEIN 1997]. Niektóre z nich, np. Phoma 
lingam i Xanthomonas campestris pv. campestris w nasionach kapusty, Sep
taria apiicola w nasionach selera, Pseudomonas syringae pv. phaseolicola i 
X campestris pv. phaseoli w nasionach fasoli, X campestris pv. vesicatoria 
w nasionach pomidora albo wirus mozaiki sałaty w nasionach sałaty, już 
przy zakażeniu mniejszym niż 1 % mogą spowodować epifitozę w natural
nych warunkach środowiskowych, sprzyjających rozwojowi infekcji [NEER

GAARD 1977; AGARWAL, SINCLAIR 1987]. Dzieje się tak, gdy poziom inoku
lum narasta w sposób dynamiczny. 

Praktyka wskazuje, że patogeny roślin w międzynarodowym obrocie 
nasionami, w tym także w kooperacji banków genów - kolekcji nasien
nych, w znacznej większości są wciąż ignorowane. Istniejące regulacje fito-
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sanitarne obowiązujące w ogólnym obrocie nasionami dotyczą w szczegól
ności obiektów kwarantannowych. Zakres wymagań fitosanitarnych, poza 
konwencjonalnym świadectwem eksportowym, w zasadzie uzależniony jest 
od kraju importującego lub od wymogów kontraktu. W dokumentacji 
zgromadzonych kolekcji nasiennych na ogół nie dostrzega się żadnych 

informacji o stanie zdrowotności pozyskanych i przechowywanych nasion, 
co najmniej w kolekcjach krajowych [HAWKES, LANGE 1973; Krajowy Pro
gram Ochrony ... 1997]. Ocena zdrowotności nasion nie została dotychczas 
włączona do schematów opisowych, tzw. ,,Deskryptorów", wydawanych dla 
dokumentacji form kolekcyjnych - indywidualnych taksonów [International 
Board for ... 1985, 1987, 1991] lub zbioru taksonów [C0WLING i in. 1998]. Nie 
znaczy to jednak, aby organizacje zajmujące się gromadzeniem i udostęp
nianiem materiałów kolekcyjnych nie były świadome ryzyka przypadko
wego wprowadzenia organizmów szkodliwych, w szczególności patogenów 
przenoszących się bezobjawowo. Świadczą o tym inicjatywy międzynaro
dowe podejmowane w celu opracowania efektywnych metod testowania 
zdrowotności nasion przechowywanych w bankach genów, a następnie roz
syłanych [FRIS0N i in. 1970; KAISER 1987; MAJUMDAR 1997; MEW 1997]. 

Naukowcy i technolodzy zajmujący się nasiennictwem wiedzą, że w 
praktyce nie zawsze spotyka się nasiona wolne od patogenów. Dla roślin i 
patogenów o dużym znaczeniu gospodarczym ustala się więc granice tole
rancji obecności inokulum, które powinny być określone doświadczalnie, z 
uwzględnieniem ryzyka epidemiologicznego [GABRIELS0N 1988; KUAN 1988; 
SCHAAD 1988; STACE-SMITH, HAMILTON 1988]. Na przykładzie polskim [Pol
ska Norma 1978, 1994, 1996] i krajów Europy środkowo-wschodniej można 
zauważyć, że regulacje prawne dotyczące patogenów przenoszonych przez 
nasiona w handlowym obrocie materiałem siewnym obejmują co najwyżej 
kilkanaście obiektów, niemal wyłącznie grzybów. Najczęściej obowiązek 
badania zdrowotności dotyczy zbóż i niektórych gatunków roślin warzyw
nych [TYLKOWSKA 1997]. 

Przeżywalność patogenów w nasionach jest istotnym problemem nie 
tylko w przechowalnictwie materiału siewnego ale i w działalności użytko
wej światowych kolekcji nasiennych [FAIAD i in. 1995]. Znaczący wpływ na 
długowieczność patogenów mają m.in. warunki przechowywania nasion, 
lokalizacja patogena w/na nasionach, ilość inokulum i jego rodzaj (grzyb
nia, zarodniki, przetrwalniki) [NEERGAARD 1977; AGARWAL, SINCLAIR 1987]. 
Są przykłady długotrwałego zachowania żywotności niektórych, gospodar
czo ważnych patogenów. Zakażenie nasion pszenicy, żyta, jęczmienia, 
buraka cukrowego, marchwi, fasoli, grochu, bobu i kapusty przez grzyby 
patogeniczne po 8-14 latach przechowywania w temperaturze -20°C zmie
niło się jedynie nieznacznie [HEWETT 1987]. Wirus zwykłej mozaiki fasoli 
zachował aktywność biologiczną w nasionach fasoli po 30 latach przecho
wywania [NEERGAARD 1977]. Także niektóre patogeny bakteryjne, np. Xan
thomonas campestris pv. phaseoli, X campestris pv. phaseoli var. fu.seans 
oraz grzyby z rodzajów Tilletia i Ustilago wykazały zdolność przeżywania 
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przez 7-25 lat [NEERGMRD 1977]. NARKIEWICZ-JODKO [1997] stwierdziła, że 
grzyb Bot,ytis anthophila zachował żywotność w nasionach koniczyny czer
wonej przechowywanych przez 20 lat w zamkniętych, szklanych pojemni
kach. Jest rzeczą bezsporną, iż zwrócenie uwagi na problem zdrowotności 
nasion przeznaczonych do konserwacji i przechowywania w bankach 
genów jest równie ważny, jak długotrwałe zachowanie żywotności plazmy 
zarodkowej. 

Ekspedycje międzynarodowe 

Pozyskiwanie nasion do celów hodowlanych z roślin na stanowiskach 
naturalnych w miejscach ich pochodzenia może być korzystne, ale i nie
bezpieczne, to drugie ze względu na możliwość wprowadzenia nowych ras 
patogenów. Pamiętać należy, iż w środowisku naturalnym selekcja roślin -
gospodarzy wywiera także presję selekcyjną na różnicowanie się patoty
pów bądź ras patogenów. Infekcja roślin może mieć charakter utajony, a 
pozornie zdrowo wyglądające nasiona mogą się okazać również opanowa
ne przez patogeny. Istnieją więc uzasadnione obawy introdukcji za pośre
dnictwem banków genów nowych ras patogenów na dotąd wolne od nich 
obszary i kontynenty. 

Cele i metody badania zdrowotności nasion 

Znaczenie znajomości zdrowotności nasion doceniono już z począt
kiem dwudziestego wieku [MALONE, MUSKETI 1997]. Testowanie zdrowot
ności stało się odtąd ważnym elementem kompleksowej analizy materiału 
siewnego w laboratoriach wielu krajów europejskich. W 1928 roku w ra
mach Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (JOERGENSEN 1991-1994] 
utworzono Komitet Zdrowotności Nasion, następnie w 1931 Komitet 
Chorób Roślin (PDC Stahl 1975). Głównymi zadaniami PDC-ISTA są 
prace nad metodami wykrywania patogenów w nasionach oraz organizacja 
kursów. Zasługą PDC-ISTA są liczne publikacje z zakresu patologii nasion 
[m.in. RICHARDSON 1990; MALONE, MUSKETI 1997; JOERGENSEN 1991-1994] 

Mówiąc najogólniej, zasadniczym celem badania zdrowotności na
sion jest ocena ich jakości, uzasadnione ograniczenia kwarantannowe w 
obrocie handlowym oraz podstawowe względy ochrony roślin. Według 
rekomendacji EPPO [HAWKES, LANGE 1973] regulacje fitosanitarne należą 
do kompetencji służb ochrony roślin. 

Wymagania metodyczne i kryteria oceny zdrowotności nasion w wie
lkotowarowej produkcji i obrocie handlowym różnią się pod wieloma 
względami w porównaniu do wymiany międzynarodowej materiałów ko
lekcyjnych [LANGERAK i in. 1996]. Zawsze jednak przy wyborze metody bie
rze się pod uwagę takie czynniki jak: biologia patogena, czułość i specyfi-
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czność testu, łatwość jego wykonania, możliwość zastosowania do analiz 
masowych oraz koszt analizy. Istotne znaczenie ma także wielkość dostęp
nej próby nasion i ograniczenia czasowe - różne w obu wypadkach, tj. w 
obrocie handlowym i wymianie naukowej próbek kolekcyjnych. 

Rutynowa analiza zdrowotności nasion zazwyczaj rozpoczyna się od 
(1) ogólnej oceny wyglądu zewnętrznego, dającej wstępną informację o 
zdrowotności badanej partii nasion. Dalsze postępowanie zależy od gatun
ku patogena. Obserwacje mikroskopowe zawiesin otrzymanych po prze
płukaniu próbki nasion (2) służą wykrywaniu grzybów zasiedlających na
siona powierzchniowo za pomocą zarodników. Powszechnie stosuje się (3) 
metody inkubacyjne: testy bibułowe i agarowe, przede wszystkim do oceny 
zakażenia przez grzyby. Identyfikacji wirusów dokonuje się na podstawie 
( 4) obserwacji objawów chorobowych na roślinach wyrosłych z badanych 
nasion, względnie (5) obserwacji objawów chorobowych na roślinach 
wskaźnikowych. Szerokie zastosowanie znalazły testy serologiczne (6), np. 
test ELISA i jego modyfikacje. Szybki rozwój biologii molekularnej spo
wodował także wdrożenie (7) metod i technik molekularnych do identyfi
kacji patogenów. Ich zaletą jest niewątpliwie specyficzność, szybkość i 
większa czułość w porównaniu do metod konwencjonalnych. Szczególnie 
to ostatnie ma istotne znaczenie w wypadku zazwyczaj niewielkich prób 
nasion kolekcyjnych. Do wad należy zaliczyć fakt, że metody oparte na 
analizie DNA nie różnicują między stwierdzeniem obecności a żywotnością 
patogenów, a ponadto wyższy jest koszt analiz, konieczne jest ponadstan
dardowe wyposażenie laboratorium oraz wysoce specjalistyczne wyszkole
nie personelu technicznego. 

Wielokrotnie podkreśla się konieczność standaryzacji dotychczas sto
sowanych metod oceny zdrowotności nasion [MEIJERINK, V AN BREUKELEN 

1995; MADDOX 1997; SHEPPARD, WESSELING 1998]. 
Działania w tym kierunku podjęły wspólnie ISHI (International Seed 

Health Initiative) i ISTA-PDC (International Seed Testing Association -
Plant Disease Committee ). 

Stan badań zdrowotności nasion w systemie banków światowych, 
kolekcji krajowych i regionalnych 

Uzasadnione obawy o rozpowszechnianie się patogenów przez nasio
na w kooperacji światowych banków genów podzielają także międzynaro
dowe organizacje rolnicze. W podejmowanych wspólnie inicjatywach fito
sanitarnych zaleca się więc odpowiednie działania kontrolne w rozmnaża
niu nasion przeznaczonych do wymiany międzynarodowej, np.: ocenę po
lową, zbiór nasion ze zdrowych roślin, właściwy sposób traktowania po 
zbiorze ( czyszczenie, przechowywanie), poddanie ocenie zdrowotności na
sion z każdej partii, zaprawianie nasion przed dystrybucją. Odbiorca na
sion powinien zachowywać procedurę kwarantannową nawet wtedy, gdy 
przesłane materiały nie są obiektami z listy kwarantannowej i posiadają 
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atest o braku zagrożeń fitosanitarnych. 
Wydaje się oczywiste, że daleko mniejsze możliwości w przeciwdzia

łaniu rozprzestrzeniania się patogenów z nasionami, w porównaniu do 
organizacji centralnych, mają kolekcje lokalne, regionalne. Powodów stwa
rzających problemy jest wiele, m. in.: 

niedomogi finansowania, ograniczające prawidłowe utrzymanie kole
kcji w odpowiednich warunkach - konserwacji i przechowywania na
s10n; 

brak specjalistycznego personelu, niekiedy nawet fitopatologa lub 
osoby przeszkolonej do pełnienia tej funkcji; 

niedostateczny standard wyposażenia przeciętnych laboratoriów, nie 
spełniający wymogów nowszych, czułych metod wykrywania patoge
nów, np. wirusowych; 

problem przenoszenia patogenów przez nasiona w materiałach kole
kcyjnych w krajach, w których ochrona zasobów genowych nie zosta
ła ustawowo uregulowana, praktycznie jest ignorowany. 

Zaobserwowane w ostatnich latach rozpowszechnianie się na konty-
nencie europejskim, w tym w Polsce, nowej, groźnej choroby łubinów -
antraknozy (Glomerella cingulata (Stanem.) Spauld. et v. Schrenck oraz 
anamorfa Colletotrichum gloesporioides Penz. · stało się poważnym czynni
kiem ograniczającym produkcję nasienną wszystkich uprawianych w Polsce 
gatunków łubinu, tj. białego, wąskolistnego i żółtego. Przyczyny raptowne
go zadomowienia się i rozpowszechnienia egzotycznej dotąd dla naszego 
klimatu choroby łubinów znanej dotychczas w krajach tropikalnych i sub
tropikalnych, uważanych za miejsca naturalnego pochodzenia wielu gatun
ków rodzaju Colletotrichum, nie zostały naukowo uzasadnione. Choć sta
nowczo podkreśla się, że nie ma żadnych dowodów na introdukcję pato
gena przez zakażone nasiona i bez dokumentacji naukowej nie można tej 
hipotezy ani przyjąć, ani odrzucić, to takie pytania rodzą się obecnie u 
producentów łubinu. Na taką możliwość wskazują doniesienia z Australii 
[RAMSEY i in. 1997] oraz RPA (SERFONTEIN 1997], mówiące o wprowadzeniu 
tego patogena z nasionami pochodzącymi z hodowli. 

Podsumowanie i wnioski 

Rozwój środków transportu oraz tendencje polityki gospodarczej w 
krajach wysoko rozwiniętych sprzyjają w ostatnich latach intensyfikacji i 
globalizacji obrotu handlowego materiału siewnego. Jednocześnie rola 
międzynarodowej wymiany plazmy zarodkowej, postrzegana jako ważny 
element postępu biologicznego w hodowli nowych odmian roślin użytko
wych, powoduje ożywienie działalności banków genów. Około 90% zaso-
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bów genowych przechowywanych jest obecnie i dostępnych w postaci fy
wych nasion; pozostałe obiekty utrzymywane są w kulturach tkankowych 
bądź w rozmnożeniach wegetatywnych. Szczególnym problemem ochrony 
fitosanitarnej jest możliwość przenoszenia się patogenów z nasionami i 
ryzyko zagrożeń epidemiologicznych ze strony chorób wprowadzonych do 
nowych obszarów. Zasadnicze znaczenie ma tu stan zdrowotności nasion 
w kolekcjach światowych i wymianie międzynarodowej. Problemy metody
czne oceny zdrowotności nasion skupiają się na opracowaniu i doskonale
niu testów w kierunku zwiększenia ich czułości, specyficzności oraz stan
daryzacji metod wykrywania patogenów. 

Podkreślić należy ryzyko pozyskiwania nasion do celów hodowlanych 
poza systemem centralnych banków genów, w drodze „wymiany niekon
trolowanej" (koleżeńskie przysługi i inne prywatne okoliczności, poza ate
stem zdrowotności). Stanowią one potencjalne niebezpieczeństwo przypa
dkowego wprowadzenia nowych patogenów o tIWałych skutkach gospodar
czych. 
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Słowa kluczowe: roślinne zasoby genowe, kolekcje nasion, zdrowotność nasion, 
wymiana międzynarodowa nasion, patogeny przenoszone 
przez nasiona 

Streszczenie 

Przedyskutowano problem zdrowotności nasion w różnych formach wymia
ny międzynarodowej, w tym w programie działalności banków genów-kolekcji 
nasiennych. Zwrócono uwagę na potencjalne ryzyko i aspekt epidemiologiczny 
przenoszenia patogenów z nasionami, żywotność patogenów w przechowywanych 
nasionach oraz metody oceny zdrowotności nasion. Podkreślono znaczenie tej 
problematyki przy wykorzystywaniu materiałów kolekcyjnych do celów hodowla
nych. 
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Summary 

The problem of seed health at different forms of global seed movement, 
including the international seed exchangc under the activitics in genetic re
sources co-operation, was considered. The phytosanitary regulations, cpidemio
logical aspects of pathogen transmission by the seeds causing potentia! risk of 
disscminating economically important plant diseases, methods of seed health tes
ting and longevity of pathogens during seed storagc were discussed. The 
importance of healthy seed to be usedfor safe plant brceding programmes was 
pointed out. 
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