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Wstęp 

Końcowi XX wieku towarzyszą olbrzymie zmiany przebiegające częs
to w sposób dla nas trudny do oceny pod względem skutków dla przysz
łych pokoleń. Z jednej strony obserwujemy niezwykle szybki postęp tech
nologiczny, lecz niestety z drugiej - bardzo niepokojące ubożenie zasobów 
przyrodniczych naszej planety. N a szczęście u schyłku wieku w porę dos
trzeżono niebezpieczeństwo zagrożenia Ziemi, a zwłaszcza jej żywych za
sobów i takie pojęcie jak ochrona bioróżnorodności ( czy też według pols
kich uczonych przyrodników - ochrona różnorodności biologicznej) wesz
ło do powszechnej świadomości. Z pewnością największe znaczenie w tym 
zakresie miał Szczyt Państw Świata, który odbył się w 1992 roku w Rio de 
Janeiro, by wypracować skuteczne sposoby ochrony przyrody na Ziemi w 
warunkach tzw. zrównoważonego rozwoju. Uchwalona w Rio de Janeiro 
,,Konwencja o Różnorodności Biologicznej" stała się podstawowym doku
mentem służącym do opracowywania właściwych metod ochrony różno
rodności biologicznej na trzech poziomach organizacji przyrody, czyli eko
systemów, poszczególnych gatunków oraz genotypów lub populacji gatun
ków, mających znaczenie użytkowe. Dla rolnictwa i leśnictwa podstawowe 
znaczenie ma ostatni poziom jako tzw. różnorodność genetyczna, czyli 
całość zmienności genetycznej (w formie puli genowej), jaką reprezentują 
gatunki lub populacje i która jest konsekwencją ich rozwoju ewolucyjnego 
[IBPGR 1991 ]. Właściwa ochrona różnorodności genetycznej i jej praktycz-
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ne wykorzystanie w hodowli nowych odmian może być motorem postępu 
biologicznego rolnictwa, co obserwowaliśmy w formie tzw. zielonych rewo
lucji. Ocenia się, że wykorzystanie dzikich materiałów w hodowli pszenicy 
dało dochody w wysokości co najmniej 2 miliardów USD, a w przypadku 
nowych odmian ryżu - około 1,5 miliarda USD [ZEDAN 1995]. 

Do ochrony różnorodności genetycznej służy tzw. plazma zarodkowa 
(ang. germplasm), którą zgodnie z definicją przyjętą przez IBPGR [1991] , 
stanowi materiał genetyczny tworzący fizyczną podstawę dziedziczenia w 
następnych pokoleniach i mogący być użyty do zachowania różnorodności 
genetycznej w formie odpowiednich kolekcji przechowywanych w tzw. 
bankach genów. Plazmę zarodkową żywych organizmów zawierającą cechy 
o aktualnej lub potencjalnej wartości użytkowej określa się jako zasoby 
genowe (ang. genetic resources). 

U organizmów roślinnych plazmą zarodkową mogą być wszelkie dia
spory i utwory przetrwalnikowe służące do rozmnażania, zarówno genera
tywnego, jak i wegetatywnego. Najczęściej są to nasiona i zarodniki, lecz 
także pyłek, bulwy, kłącza, cebule czy izolowane tkanki i organy oraz kul
tury in vitro. 

Ochrona różnorodności genetycznej roślin polega na zbiorze i dłu
gotrwałym przechowywaniu wymienionych powyżej rodzajów plazmy za
rodkowej, a zajmują się tym różne wyspecjalizowane instytucje, zwane 
bankami genów, czy też bankami zasobów genowych, których zadaniem 
jest zabezpieczenie plazmy zarodkowej przed utratą lub zmianą jej 
pierwotnej zmienności genetycznej. Na całym świecie istnieje obecnie 
około 1000 banków zasobów genowych roślin [IPGR 1993] . Należą do nich 
zarówno wielkie banki regionalne w systemie znanym pod skrótem 
CGIAR, banki narodowe lub krajowe oraz różne lokalne banki i kolekcje. 

Wydaje się, że zagadnieniu właściwego przechowywania plazmy 
zarodkowej roślin w bankach genów nie poświęcono dotychczas wystarcza
jącej uwagi. W działalności banków dominowała bowiem problematyka 
zbioru zasobów genowych i ich jak najszybszego zachowania bez podejmo
wania pogłębionych badań w zakresie opracowywania coraz lepszych 
metod długiego przechowywania plazmy zarodkowej, zapewniających 

pełną ochronę różnorodności genetycznej. W niniejszym przeglądzie zost
aną omówione różne rodzaje plazmy zarodkowej roślin oraz sposoby ich 
zachowania dla potrzeb banków genów. 

Ochrona różnorodności genetycznej roślin in situ 

Tak zwana ochrona in situ, czyli na naturalnych stanowiskach, jest 
podstawową metodą konserwatorską dla ochrony całych ekosystemów czy 
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też poszczególnych gatunków i prowadzona jest poprzez tworzenie parków 
narodowych czy też rezerwatów przyrody jako całych obszarów chronio
nych, podlegających szczególnym warunkom zachowania, występujących 
na nich zasobów przyrodniczych. Na dużo mniejszą skalę podjęto takie 
działania na rzecz zachowania w warunkach naturalnych, również zasobów 
genowych roślin mających znaczenie użytkowe. Wydaje się, że ochrona in 
situ może mieć szczególnie duże znaczenie dla zachowania różnorodności 
genetycznej reprezentowanej przez dziko rosnące gatunki roślin, pokrew
ne roślinom uprawnym lub stanowiące ich dzikich przodków. Bardzo częs
to występują one na ograniczonych obszarach, na których mogły zachować 
swoją pierwotną zmienność. Są to tzw. centra zróżnicowania roślin ( ang. 
centers of plant diversity), [ZOHARY 1970; HAWKES 1991]. 

Na obszarach tych zachodziła podstawowa ewolucja różnych gatun
ków roślin użytkowych i są one najlepszym źródłem ich zmienności. 

Pierwszym autorem teorii centrów roślin uprawnych był wybitny genetyk 
rosyjski Mikołaj Wawiłow, który pierwotnie nazwał je centrami pochodze
nia roślin uprawnych [VAVILOV 1926] i obecnie następcy jedynie zmodyfi
kowali jego poglądy zmieniając również nazwę tych centrów na centra 
zróżnicowania roślin. 

W warunkach naturalnych zachowało się jeszcze wiele populacji 
roślin , zarówno gatunków jak i genotypów roślin, o potencjalnym znacze
niu użytkowym . Przykładem mogą tu być stanowiska dzikich przodków 
roślin zbożowych w Izraelu, które podlegają ścisłej ochronie in situ [ZOHA

RY 1983]. Chronione są także zasoby genowe drzew owocowych w Turcji. 
W Anatolii można znaleźć wiele dzikich sadów gruszy, jabłoni i śliw, które 
były zachowane w naturalnej postaci przez tysiące lat [FORD-LLOYD, 

JACKSON 1986] . Na terenie Turcji ochroną zostały także objęte populacje 
dziko rosnących gatunków roślin cebulowych z rodzajów Galanthus, 
Sternbergia i Leucojum, używanych następnie przez Holendrów do hodowli 
nowych odmian roślin ozdobnych [BOGERS, VAN LEEUWEN 1992]. 

Ochrona in situ, dająca możliwość zachowania pierwotnej zmienności 
genetycznej w miejscach występowania starych genotypów, powinna być 
stosowana przez banki genów w miarę możliwości w największym stopniu. 
W niektórych krajach podjęto działalność mającą na celu wspieranie 
takich przedsięwzięć. Na przykład w Szwajcarii władze samorządowe fi
nansują rolników utrzymujących w swoich gospodarstwach tradycyjne, lo
kalne odmiany roślin, zwłaszcza sadowniczych. W Polsce również przed 
kilku laty w ramach Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych 
Roślin, koordynowanego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 

rozpoczęto prace nad zachowaniem w warunkach in situ starych sadów 
jabłoniowych znajdujących się na terenie Nadwiślańskich Parków Krajo
brazowych. 
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Ochrona różnorodności genetycznej roślin ex situ 

Podstawową strategią banków genów w zakresie zachowania zaso
bów genowych roślin i ich różnorodności genetycznej jest gromadzenie 
plazmy zarodkowej i jej przechowywanie w specjalnych kontrolowanych 
warunkach, czyli ex situ [PLUCKNETT i in. 1987; IPGRI 1993; EBERHART i in. 
1995]. W zależności od rodzaju roślin stosuje się do tego różne metody 
mające na celu jak najdłuższe zachowanie plazmy zarodkowej w możliwie 
pełnej żywotności i bez zmian ich pierwotnej zmienności genetycznej 
przed przechowywaniem. Najczęściej przechowywanym rodzajem plazmy 
zarodkowej są nasiona w formie tzw. banków nasion. Jednak część roślin 
tworzy nasiona o małej trwałości lub też podstawowym typem ich repro
dukcji pozostaje rozmnażanie wegetatywne i dlatego konieczne jest stoso
wanie innych metod, jak na przykład tworzenie kolekcji żywych roślin lub 
też tzw. polowych banków genów oraz utrzymanie ich w formie kultur in 
vitro [EBERHART i in. 1991; Roos i in. 1996]. 

Banki nasion i zarodników 

Nasiona są podstawowym utworem przetrwalnikowym do rozmna
żania generatywnego gatunków roślin kwiatowych. U roślin niższych ich 
odpowiednikiem są zarodniki, przy pomocy których rozmnażają się papro
cie, mszaki, wątrobowce czy porosty. Rośliny niższe nie należą raczej do 
roślin użytkowych, lecz niektóre gatunki paproci używane są jako rośliny 
ozdobne i dlatego też przechowywanie zarodników zostało włączone do 
niniejszego opracowania. 

Kategorie nasion w zależności od możliwości ich długiego przechowywania 

Materiałem do przechowywania w banku nasion są oczywiście na
siona, lecz także różne owoce suche, zwykle niepękające. Zachowują one 
cechy nasion, ale morfologicznie są owocami. Przykładami takich orgnów 
roślinnych, traktowanych jak nasiona są: ziarniaki traw (w tym wszystkich 
zbóż), orzechy: orzech leszczyny, żołędzie dębów i bukwie buka, orzeszki 
gryki i konopi, niełupki słonecznika, sałaty i cykorii oraz rozłupki roślin z 
rodziny baldaszkowatych [GRZESIUK, GÓRECKI (red.) 1994). Dla uproszcze
nia ta grupa owoców suchych będzie omawiana w aspekcie przechowalnic
twa jak nasiona. 

Nasiona poszczególnych gatunków roślin charakteryzują się różną 

długością okresu żywotności uzależnionym zarówno od czynników określa
nych jako wewnętrzne i zewnętrzne [GRZESIUK, KULKA 1981]. Do głównych 
czynników wewnętrznych, związanych głównie z cechami samych nasion, 
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należą: budowa anatomiczna nasion i ich skład chemiczny, rodzaj i głębo
kość spoczynku nasion oraz stopień ich dojrzałości, gatunkowe właściwości 
genetyczne oraz porażenie nasion przez patogeny (grzyby i bakterie) lub 
też mechaniczne uszkodzenie nasion. Głównymi czynnikami decydującymi 
o długości życia nasion są jednak czynniki zewnętrzne do których należą: 
warunki przechowywania jak temperatura, skład atmosfery i aeracja ( ciś
nienie parcjalne tlenu), wilgotność powietrza oraz zawartość wody w na
sionach. 

Przez cały okres przechowywania nasion, począwszy od dojrzałości 
woskowej, przez spoczynek bezwzględny i względny, aż do pęcznienia i 
kiełkowania, zachodzi w nich kompleks niekorzystnych zmian określanych 
jako proces starzenia się nasion [GRZESIUK, KULKA 1981]. Zmiany te pole
gają na stopniowym obniżaniu się wigoru nasion, a następnie ich żywot
ności aż do całkowitej śmierci biologicznej. Powodem tego są uszkodzenia 
aparatu genetycznego i organelli komórkowych, a także zakłócenia proce
sów metabolicznych [GÓRECKI i in . 1998a, 1998b]. Tempo starzenia się na
sion można opóźniać wprowadzając je w stan anabiozy, w którym procesy 
życiowe zostają znacznie spowolnione. Ma to szczególnie duże znaczenie 
dla jakości przechowywanych nasion, gdyż starzeniu się towarzyszą zawsze 
niekorzystne zmiany o charakterze genetycznym, jak mutacje chromoso
mowe i fenotypowe, szyft genetyczny spowodowany naturalną selekcją, czy 
też dryf genetyczny związany z liczebnością populacji [ROBERTS 1973a; 
Roos 1988; PUCHALSKI 1993]. Wszystkie te procesy genetyczne powodują 
istotne różnice w zmienności genetycznej roślin powstających z tak uszko
dzonych nasion, co jest przyczyną utraty części puli genowej przechowywa
nej plazmy zarodkowej. Banki genów poszukują więc metod skutecznego 
opóźniania starzenia się nasion, co jak wspomniano można osiągać wpro
wadzając nasiona w stan anabiozy. Szybkość starzenia się nasion w naj
większym stopniu zależy od zawartości w nich wody, a także od tempera
tury przechowywania. Znana jest zasada HARRINGTONA [1973], mówiąca że 
okres żywotności nasion skraca się o połowę dla każdego wzrostu wilgot
ności nasion o 1 % (w zakresie 5-14%) oraz każdego wzrostu o 5°C tem
peratury przechowywania (O°C-5O°C). Zasada ta jest słuszna tylko ogól
nie, a nie dla poszczególnych gatunków nasion, lecz jej sens pozostaje is
totny dla przechowywania nasion. Dlatego też banki genów dążące do 
maksymalnego wydłużenia okresu przechowywania nasion, bez powstania 
w nich zmian starzeniowych, starają się stosować jednocześnie obniżanie 
temperatury i zawartości wody w nasionach. Badając jednak różne gatunki 
roślin zauważono, że wytwarzają one nasiona o bardzo zróżnicowanej trw
ałości związanej ze stopniem uwodnienia w okresie dojrzałości. Część ga
tunków posiada bowiem nasiona o wysokim uwodnieniu i drastyczne obni
żanie w nich zawartości wody prowadzi do utraty ich żywotności. ROBERTS 
[1973b] podzielił wszystkie nasiona na dwie kategorie: orthodox (po polsku 
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przetłumaczone na typowe) oraz recalcitrant (po polsku nazwane jako 
nietypowe). Nasiona typowe mogą być suszone do względnie niskich za
wartości wody, natomiast u nasion nietypowych istnieje duża wrażliwość 
na suszenie. BERJAK i in. [1990] nazwali obie grupy nasion inaczej: recalci
trant jako homoiohydrous (czyli o stałym uwodnieniu) oraz orthodox jako 
poikilohydrous - o zmiennym uwodnieniu w stanie dojrzałym. Terminy te 
nie przyjęły się jednak w literaturze na temat przechowywania nasion. 

Do gatunków wytwarzających nasiona typowe ( orthodox) należy 

większość gatunków występujących w strefie klimatu umiarkowanego. Na
tomiast nasiona nietypowe (recalcitrant) tworzą głównie gatunki roślin 

tropikalnych i wodnych oraz niektóre gatunki drzew rosnących w strefie 
umiarkowanej. KING i ROBERTS [1979, 1980] zestawili wszystkie gatunki roś
lin wytwarzające nasiona nietypowe. Przykładami są tutaj: kauczukowiec 
brazylijski, kakaowiec, kasztanowiec oraz gatunki dębów. W późniejszych 
badaniach ELLIS i in. [1990a] zauważyli, że nasiona uznawane jako recalci
trant można jednak w odpowiednich warunkach podsuszać i wprowadzili 
nową kategorię: intermediate czyli nasion pośrednich. Według HONGA i 
ELLISA [1996] kategorie nasion w zależności od możliwości ich suszenia dla 
celów przechowalniczych należy tworzyć następująco: 

a) nasiona typowe (orthodox) to nasiona znoszące odwodnienie do 5% 
zawartości wody i poniżej; 

b) nasiona pośrednie (intermediate) to nasiona tolerujące odwodnienie 
do około 10-12,5% zawartości wody. Przykładami takich nasion są 
nasiona cytryny, kawy arabskiej, herbaty chińskiej czy pieprzu czar
nego; 

c) nasiona nietypowe (recalcitrant) to nasiona tracące żywotność przy 
wysuszeniu ich do około 15-20% zawartości wody ( co odpowiada 
wilgotności równoważnej poniżej 70% w 20°C). 

Dla nasion drzew stosuje się także inną klasyfikację nasion w zależ
ności od ich pochodzenia, opracowaną przez BONNERA [1990]: 

a) true orthodox ( całkowicie typowe) znoszące przechowywanie przez 
długi okres w niskich temperaturach przy zawartości wody 5-10%; 

b) sub-orthodox (podtypowe lub częściowo typowe) mogące być prze
chowywane w podanych wyżej warunkach, lecz przez znacznie krót
szy okres czasu; 

c) temperate recalcitrant (nietypowe strefy umiarkowanej), które nie 
mogą być odwodniane, lecz zachowują żywotność przez 3-5 lat prze
chowywania w temperaturze ok. 0°C; 
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d) tropical recalcitrant (nietypowe strefy tropikalnej), wrażliwe zarówno 
na suszenie jak i przechowywanie w temperaturach dodatnich poni
żej 10-15°C. 

Przechowywanie nasion typowych 

Nasiona kategorii typowych można suszyć do niskich zawartości 

wody, jak i przechowywać w ujemnych zakresach temperatury. Szerokie 
badania nad wpływem- temperatury oraz zawartości wody w różnych nasio
nach na ich okres żywotności prowadzone były w wielu ośrodkach, lecz 
pierwsze znaczące osiągnięcia w tym zakresie zanotował profesor E.H. 
Roberts ze swoim zespołem z angielskiego Uniwersytetu w Reading. Na 
podstawie wieloletnich badań różnych nasion opracował on specjalny wzór 
umożliwiający przewidywanie okresu żywotności nasion dla różnych gatun
ków w zależności od temperatury przechowywania oraz zawartości wody w 
nasionach [ROBERTS 1973b]. Zadanie to ułatwiać miały specjalne wykresy 
(nomografy) umożliwiające szybki odczyt maksymalnego okresu przecho
wywania nasion z zachowaniem założonego poziomu zdolności kiełkowa
nia danej próbki. W późniejszym okresie zespół Robertsa poprawił te 
dane i wprowadził nowy precyzyjniejszy wzór dla oceny możliwości prze
chowalniczych różnych gatunków roślin [ELLJS, ROBERTS 1980, 1981]. Stoso
wanie tego wzoru jest jednak dość trudne, gdyż należy znać trzy wartości 
stałe specyficzne dla odpowiednich nasion. We wzorze tym temperatura i 
wilgotność występują w potędze liczby 10 i mogłoby się wydawać, że za
wartość wody i temperaturę należałoby maksymalnie obniżyć, aby z kolei 
maksymalnie wydłużyć okres przechowywania nasion. Dlatego też RO

BERTS i ELLIS [1989] zaproponowali, aby zawartość wody w nasionach przed 
przechowywaniem doprowadzać do poziomu 10% tzw. wilgotności równo
ważnej (RH). W zależności od typu nasion ( oleiste lub skrobiowe) odpo
wiada to zawartości wody 2-6% [ELLIS i in. 1990b ]. ROBERTS [1991] określił 
takie suszenie jako głębokie (ultra-drying) i założył, że wysuszone do 10% 
RH nasiona można przechowywać przez wielokrotnie dłuższy okres czasu 
nawet w temperaturach dodatnich, zachowując ich żywotność na poziomie 
90%. Zupełnie inne stanowisko zajęła grupa uczonych z Narodowego 
Banku Nasion Stanów Zjednoczonych w Fort Collins [VERTuccr, Roos 

1990, 1993b]. Stwierdzili oni, że minimalny poziom wody w nasionach 
może wynosić 19-27% wilgotności równoważnej (w zależności od rodzaju 
nasion), a suszenie poniżej tego poziomu powoduje w nasionach usuwanie 
cząsteczek wody związanej chemicznie lub niezbędnej dla zachowania ich 
funkcji życiowych, co ujawnia się w postaci obniżonej żywotności i innych 
trwałych u~zkodzeniach cytologicznych i fizjologicznych. Oparte to było na 
badaniach z zakresu kinetyki wody w nasionach [VERTUCCI, LEOPOLD 1987; 
VERTUCCI 1989]. 
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Te rozbieżne opinie stały się przedmiotem ostrej i krytycznej pole
miki obu grup badaczy: angielskich [ELLIS i in. 1991; SMITH 1992] proponu
jących tzw. ultra-drying jako metodę do długotrwałego przechowywania 
nasion typowych ( orthodox) w ekonomicznej temperaturze powyżej 0°C 
oraz amerykańskich (VERTuccr, Roos 1991 , 1993a), nazywających takie su
szenie terminem over-drying czyli przesuszeniem nasion i proponujących 
tylko niskie temperatury przechowywania. W późniejszym terminie uczeni 
z Fort Collins sprecyzowali optymalny poziom zawartości wody w nasio
nach przeznaczonych do długiego przechowywania na 22% RH ( określony 
w temperaturze 35°C) [WALTERS i in. 1998]. 

W świetle tej polemiki bardzo interesujące wydają się wyniki badań 
nad próbkami nasion przechowywanych w hermetycznych ampułkach 

szklanych przez 110 lat przy niskiej zawartości wody, lecz w temperaturze 
pokojowej [STEINER, RUCKENBAUER 1995]. Otóż nasiona jęczmienia wysu
szone do 2,61 % zawartości wody po 10 latach zachowały zdolność kiełko
wania w 90%, a nasiona owsa (przy 3, 12% zawartości wody) kiełkowały w 
81 %. Należy jednak dodać, że ziarniaki pszenicy (3 ,55% zawartości wody) 
miały zdolność kiełkowania zaledwie 3,5%, a ziarniaki żyta mające począt
kową wilgotność 4,61 % całkowicie utraciły swoją żywotność. Z wyników 
tych daje się zauważyć istotne różnice w zachowaniu żywotności pomiędzy 
nasionami różnych gatunków zbóż. 

Drugim ważnym czynnikiem przy przechowywaniu nasion typowych 
jest temperatura. Zwykle w _bankach nasion stosuje się temperatury ujem
ne poniżej -l8°C jako warunek dla tzw. long-term storage, czyli przecho
wywania długotrwałego [Roos 1989] . Do takiego celu służą zwykle komory 
z obniżonymi temperaturami do około -20°C (lub poniżej) lub też zamra
żarki osiągające taką temperaturę. Zgodnie z obliczeniami na podstawie 
odpowiednich wzorów nasiona wysuszone do 5-7% zawartości wody mogą 
być przechowywane przez okres kilkudziesięciu lat z zachowaniem odpo
wiedniego poziomu żywotności, która zgodnie z zaleceniami IBPGR [1992] 
nie powinna spadać poniżej 85% początkowej zdolności kiełkowania na
sion większości gatunków rolniczych, a dla nasion warzyw, gatunków dziko 
rosnących i drzew leśnych może być obniżona najwyżej do 75% zdolności 
kiełkowania . Tak ostre warunki wynikają z częstości zmian genetycznych 
w nasionach skorelowanych z poziomem starzenia się . 

Coraz częściej w bankach nasion stosowane jest przechowywanie w 
warunkach kriogenicznych, w ultraniskich temperaturach, np. w tempera
turze ciekłego azotu wynoszącej -196°C. Technikę taką dla nasion niektó
rych grup roślin stosuje Narodowy Bank Nasion Departamentu Rolnictwa 
USA w Fort Collins [STANwooo 1985, TOWILL, Roos 1989]. Według uczo
nych z Fort Collins [EBERHART i in. 1991] przechowywanie kriogeniczne w 
parach ciekłego azotu (poniżej -130°C), w stosunku do przechowywania w 
niskich temperaturach rzędu -20°C, ma cały szereg zalet do których zali-
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czono: nieobecność płynnej wody, bardzo niską molekularną energię kine
tyczną, ekstremalnie wolną dyfuzję, dłuższy okres życia nasion w wyniku 
spowolnienia starzenia się oraz brak ryzyka uszkodzenia nasion w wyniku 
przerw w dostawie elektryczności. Według STANWOODA i BASSA [1981] kosz
ty przechowywania nasion cebuli przez okres około 100 lat w parach cie
kłego azotu (w zakresie -150°C do -180°C), będą prawie 4-krotnie niższe 
w porównaniu do przechowywania w temperaturze -l8°C, co wynika z 
niższych kosztów związanych z regeneracją nasion. Przechowywanie krio
geniczne wymaga jednak bardzo kosztownego wyposażenia, którego nie 
doliczono do kosztów. W zasadzie przy kilkuletnim lub kilkunastoletnim 
przechowywaniu nasion nie zauważa się różnic dla obu zakresów tempera
tur -18°C i -196°C. STANwooo i SOWA (1995] badając nasiona cebuli prze
chowywane przez 10 lat w podanych wyżej obu ujemnych temperaturach 
nie zauważyli żadnego obniżenia żywotności, lecz ta sama próbka nasion 
przechowywana w temperaturze dodatniej 5°C miała już wyraźnie niższą 
zdolność kiełkowania 68% w stosunku do początkowej zdolności kiełko
wania 94%. 

Interesujące wyniki zostały opublikowane przez uczonych ze znanego 
niemieckiego Banku Genów w Gatersleben. Podsumowali oni 12- i 15-
letnie wyniki badań nad przechowywaniem różnych nasion w temperatu
rze 0°C lub -15°C i zauważyli, że nasiona niektórych gatunków po tym 
okresie zachowały bardzo wysoką żywotność, nawet po przechowywaniu w 
0°C. Dotyczyło to zwłaszcza nasion jęczmienia, pszenicy i grochu [SPECHT i 
in. 1997]. Natomiast temperatura 0°C była mniej korzystna dla żyta, owsa i 
Aegilops. Nasiona cebuli i selera znacznie obniżyły swoją żywotność nawet 
przy przechowywaniu w -15°C. Podobnie reagowały przechowywane w tej 
samej temperaturze nasiona buraka pastewnego, słoneczRika i łubinu żół
tego (SPECHT i in. 1998]. Z doświadczeń tych trudno jest wyciągnąć jednoz
naczne wnioski, gdyż nasiona te nie miały porównywalnej wilgotności rów
noważnej . 

Trzecim czynnikiem wpływającym na okres przechowywania nasion 
typowych j~st skład atmosfery przechowalniczej, a zwłaszcza obecność 
tlenu i jego ciśnienie parcjalne. Czynnik ten ma mniejsze znaczenie niż 
omówione poprzednio zawartość wody w nasionach i temperatura prze
chowywania, lecz również stwierdzono jego niekorzystny wpływ na prze
chowywane nasiona [ROBERTS, ABDALLA 1968]. Ma to zapewne związek z 
udziałem aktywnych form tlenu w tworzeniu wolnych rodników będących 
główną przyczyną uszkodzenia nasion w trakcie procesu naturalnego ich 
starzenia się [GÓRECKI i in. 1998b]. 

NIEDZIELSKI i PUCHALSKI (1998] porównując próbki nasion żyta prze
chowywane przez 19 lat w hermetycznych naczyniach w atmosferze róż
nych gazów stwierdzili, że przechowywanie w obecności powietrza powo
dowało bardzo istotne obniżenie zdolności kiełkowania do zaledwie 17%, 



220 J. Puchalski 

podczas gdy próbki przechowywane w warunkach próżniowych lub w 
atmosferze azotu zachowywały swoją żywotność na odpowiednio wyższym 
poziomie 67% lub 60%. Próbki te zawierały 3,7% wody, a przechowywane 
były w temperaturze otoczenia. Dlatego też w Banku Nasion Ogrodu Bo
tanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w 
Warszawie nasiona są przechowywane w warunkach próżniowych w her
metycznie zamkniętych torbach z folii aluminiowo-polietylenowej. Wil
gotność początkowa nasion wynosi zwykle ok. 7%, a torebki z nasionami 
są umieszczane w zamrażarkach ze stałą temperaturą -20°C. Zakłada się, 
że w takich warunkach nasiona żyta zachowają wysoką żywotność przez 
okres powyżej 30 lat. 

Przechowywanie nasion nietypowych i pośrednich 

Nasiona nietypowe (recalcitrant) nie mogą być bezpośrednio prze
chowywane przez dłuższy okres ze względu na dużą wrażliwość na susze
nie. Przy tak wysokim uwodnieniu procesy starzenia się zachodzą w· nich 
bardzo szybko, a dodatkowo nasiona są łatwo porażane przez patogeny 
powodujące dodatkowe uszkodzenia i w wyniku tego okres ich życia jest 
zwykle bardzo krótki [BERJAK, PAMMENTER 1997]. Notuje się jednak znacz
ne różnice w minimalnym poziomie ich wilgotności dla zachowania żywot
ności u różnych gatunków roślin, od 13% u Theobroma cacao do 61,5% u 
Avicennia marina [HONG, ELLIS 1996]. Niektóre z gatunków ze strefy 
umiarkowanej, jak np. różne gatunki Quercus, tworzą nasiona (żołędzie), 
które można przechowywać w stanie uwodnionym w temperaturze ujem
nej -3°C przez okres nawet 3 lat (Suszka 1971-1974, dane niepublikowa
ne). Nie jest to jednak możliwe dla nasion gatunków ze strefy tropikalnej, 
które nie znoszą nawet niewielkiej obniżki temperatury do poziomu 15°C. 
Przykładem mogą być nasiona kauczukowca brazylijskiego, które wytrzy
mywały wysuszenie nawet do 15-20% zawartości wody, a były natychmiast 
uszkadzane w temperaturze niskiej -5°C lub w temperaturze wysokiej 
45°C [CHIN i in. 1981]. 

Udało się jednak opracować pośrednie metody zachowania gatun
ków tworzących nasiona wrażliwe na suszenie, zarówno kategorii nietypo
wych lub pośrednich. Polegają one na izolowaniu z tych nasion zarodków 
zygotycznych lub też samych osi zarodkowych [CHMIELARZ 1998a]. Izolowa
ne zarodki lub ich osie są następnie odpowiednio przygotowywane do dłu
gotrwałego przechowywania, zwykle w stanie zamrożonym w ciekłym azo
cie. Polega to na ich suszeniu do różnego poziomu, a następnie na zabez
pieczeniu przed szkodliwym wpływem zamrażania przez stosowanie róż
nych substancji ochronnych, tzw. krioprotektantów, których zadaniem jest 
z jednej strony zapobieganie uszkodzeniu komórek przez tworzący się lód, 
a z drugiej na utrzymywaniu odpowiedniego ciśnienia osmotycznego we 
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wnętrzu zamrażanych komórek, zmniejszającego dyfuzję wody z komórki 
wskutek wzrostu lepkości soku komórkowego. Do najczęściej stosowanych 
krioprotektantów należą wodne roztwory dwumetylowego tlenku siarki 
(DMSO), glikoli polietylenowego lub propylenowego, gliceryny i sorbitolu 
oraz proliny. Związki te są zwykle stosowane w sposób złożony, gdyż ich 
wspólne działanie zapewnia lepszą ochronę. Tak zabezpieczone tkanki, 
głównie osie zarodkowe nasion, poddaje się zamrażaniu stosując różne 
techniki, np. zamrażanie ultra szybkie czy technikę zeszklenia (vitrifica
tion), polegającą na wprowadzaniu zawartości komórki w stan zeszklone
go niekrystalicznego płynu podobnego do struktury szkła [Roos i in. 1996). 
Inną techniką jest otoczkowanie osi zarodkowych w alginianie wapnia ( en
capsulation) [CHMIELARZ 1998a]. 

Największe osiągnięcia w opracowywaniu metod przechowywania 
gatunków tworzących nasiona wrażliwe na odwodnienie mają uczeni z po
łudniowo afrykańskiego Uniwersytetu Natal w Durbanie, pracujący pod 
kierunkiem profesor Patrycji Berjak [BERJAK i in. 1990; PAMMENTER i in. 
1991; BERJAK, PAMMENTER 1997; DUMET, BERJAK 1997]. Wspólnie z c.w. 
Vertucci z Fort Collins opracowali oni skuteczne metody kriokonserwacji 
nasion różnych gatunków tropikalnych, zaliczanych do kategorii recalci
trant lub intermediate, np. Landolphia kirkii [VERTUCCI i in. 1991], Came
llia sinensis [WESLEY-SMITH i in. 1992] czy też Phoenix dactylifera [MYC0CK i 
in. 1997]. 

Znaczącym osiągnięciem jest opracowanie przez pracowników Za
kładu Biologii Nasion Instytutu Dendrologii PAN techniki kriokonserwacji 
żołędzi dębu szypułkowego, które zostały wykonane przez doktora P. 
Chmielarza pod kierunkiem profesora B. Suszki [CHMIELARZ 1997, 1998b]. 
Efektem tych prac jest uzyskanie zregenerowanych roślin w kulturach in 
vitro pochodzących z osi zarodkowych dębu szypułkowego przechowywa
nych w ciekłym azocie (Suszka 1999 - informacja ustna). 

Przechowywanie zarodników 

Zarodniki roślin niższych, analogicznie jak niektóre nasiona niety
powe roślin kwiatowych, bardzo trudno jest przechowywać przez dłuższy 
okres z zachowaniem ich zdolności kiełkowania. Opracowane zostały jed
nak odpowiednie techniki dla różnych gatunków paproci. SIMABUKUR0 i 
in. [1998] uzyskiwali kiełkujące zarodniki tropikalnego gatunku paproci 
Cyathea delgadii po poddaniu ich sterylizacji, wysuszeniu oraz 2-letniemu 
przechowywaniu w temperaturze -12°C. 

Dużo skuteczniejszą metodą zachowania zasobów genowych paproci 
jest jednak wykorzystanie do tego celu kultur in vitro [G0LLER, RYBCZYŃS
KI 1994]. Technika ta polega na uzyskiwaniu przedrośli z zarodników kieł
kujących na odpowiednich pożywkach. Gametofity w pewnym stadium ro-
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zwoju, np. sercowatym, są następnie przechowywane w kulturze in vitro, 
po czym są dalej doprowadzane do uzyskiwania sporofitów juwenilnych. 
Taką technikę do okresowego przechowywania krajowych gatunków pa
proci, głównie chronionych i zagrożonych, zastosowała ZENKTELER [1992]. 
Z kolei G0LLER i RYBCZYŃSKI [1995] opracowali technikę rozmnażania i 
przechowywania w kulturze in vitro tropikalnego gatunku paproci drze
wiastej Cyathea australis. Wydaje się, że opisane wyżej techniki będą 
mogły służyć do tworzenia banków genów roślin zarodnikowych. 

Banki pyłku 

Pyłek jest raczej rzadko wykorzystywany jako plazma zarodkowa do 
przechowywania roślinnych zasobów genowych w bankach genów, ale po
tencjalne możliwości w tym zakresie istnieją [ROBERTS 1975; T0WILL 1985]. 
Może on być uzupełniającym w stosunku do nasion materiałem genetycz
nym, służącym zarówno do prac krzyżówkowych, jak i do długiego prze
chowywania. Dużą zaletą jest mała objętość pyłku ułatwiająca jego groma
dzenie oraz wysyłkę. Wadą jest łatwość zakażenia pyłku przez patogeny 
chorobotwórcze. 

Pyłek może być przechowywany w bankach genów analogicznie do 
nasion. Również okres jego żywotności zależy od zawartości wody oraz 
temperatury przechowywania [T0WILL 1985]. Pyłek przeznaczony do dłu
giego przechowywania musi być odpowiednio wysuszony, przy czym stosu
je się tutaj różne techniki suszenia jak suszenie nad stężonymi roztwora
mi, suszenie próżniowe czy też liofilizacja. Zauważono jednak, że pyłek 
różnych gatunków roślin, też analogicznie do nasion, wykazuje różną 

wrażliwość na odwodnienie. Stwierdzono, że istnieją dwa typy · pyłku 
różniące się możliwościami ich długiego przechowywania [HANNA, Tow1LL 
1995]. Jedna część gatunków roślin posiada w fazie dojrzałości dwukomór
kowe ziarna pyłku, a druga ziarna pyłku składające się z trzech komórek. 
Oba te typy wyraźnie różnią się między sobą cechami fizjologicznymi i 
strukturalnymi oraz podatnością na przechowywanie. Pyłek dwukomórko
wy, złożony z komórki wegetatywnej i generatywnej, ma grubszą warstwę 
egzyny i jest mało wrażliwy na odwodnienie, a także wytrzymuje dłuższe 
przechowywanie. Pyłek taki tworzą zwykle gatunki z prymitywniejszych 
rodzin, zarówno roślin nagozalążkowych, jak i okrytozalążkowych. Od
miennie zachowuje się pyłek trójkomórkowy, który z powodu cieńszej 
warstwy egzyny jest dużo wrażliwszy na suszenie i przechowywanie w 
niskich temperaturach. Ten typ pyłku tworzą różne gatunki należące do 
rodzin Gramineae, Umbelliferae, Cruciferae, Araceae, Caryophyllaceae czy 
Chenopodiaceae [T0WILL 1985]. Największą wrażliwością na przechowywa
nie charakteryzuje się pyłek różnych gatunków traw. Zwykle pyłku traw 
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nie udaje się wysuszyć poniżej pewnego poziomu, co uniemożliwia jego 
dalsze przechowywanie. HANNA i in. [1983] opracowali jednak praktyczną 
technikę długiego przechowywania pyłku prosa perłowego. Dzięki wysu
szeniu ziaren pyłku do wilgotności około 7,5% oraz przechowywaniu w 
hermetycznych torebkach w temperaturze -73°C zachowywały one zdol
ność kiełkowania nawet przez 185 dni. Dla różnych gatunków roślin opra
cowana została technika długiego przechowywania pyłku w warunkach 
kriogenicznych (CONNOR, TOWILL 1993]. Pyłek po zbiorze był suszony nad 
nasyconymi roztworami soli do zawartości wody 1-5%, a następnie był 
przechowywany w parach ciekłego azotu przez różny okres dla poszczegól
nych gatunków: od jednej doby do 6 miesięcy. Najwyższą zdolność kiełko
wania zachowały ziarna pyłku sosny i świerka, a najniższą jabłoni i kuku
rydzy. 

Opisane metody przechowywania pyłku nie są jednak rutynowo sto
sowane przez banki genów dla zachowania różnorodności genetycznej roś
lin i mają raczej charakter doświadczalny. Wydaje się jednak, że w przysz
łości pyłek może stać się bardzo ważną kategorią plazmy zarodkowej, 
zwłaszcza dla gatunków drzew lub też roślin wytwarzających nasiona 
nietypowe (recalcitrant). Może on być także zbierany w stadiach juwenil
nych roślin wieloletnich, które jeszcze nie wytwarzają nasion. 

Kolekcje żywych roślin i polowe banki genów 

Istnieją gatunki roślin, których rozmnażanie z nasion jest trudne lub 
wręcz niemożliwe. Do tej grupy roślin należą gatunki rozmnażane w prze
ważający sposób wegetatywnie - przy pomocy bulw, kłączy lub cebul oraz 
gatunki wytwarzające nasiona, ale rozmnażane wegetatywnie dla zachowa
nia ich stabilności genetycznej, na przykład różne gatunki drzew owoco
wych. Dlatego też dla zachowania zasobów genowych tych roślin stosuje 
się cykliczną uprawę w formie kolekcji wymagających ciągłego utrzymywa
nia w warunkach polowych lub szklarniowych. 

Takie kolekcje określa się jako polowe banki genów. W przypadku 
drzew owocowych kolekcje gromadzi się w tzw. sadach pomologicznych 
lub też w arboretach. W Stanach Zjednoczonych Ameryki takie kolekcje 
polowe plazmy zarodkowej zostały nazwane clonal repositories, czyli ma
gazyny klonów [STUSHNOFF 1991]. Takie polowe banki genów są jednak 
bardzo kosztowne w utrzymaniu, a poza tym zagrożone są przez gwałtow
ne zdarzenia pogodowe - huragany, czy też mróz oraz narażone są na 
choroby i szkodniki. Innym niekorzystnym czynnikiem jest możliwość 
większej erozji genów w warunkach uprawy polowej. Dlatego też coraz 
częściej polowe banki genów zastępowane są przez banki kultur in vitro 
lub też banki tkanek [TOWILL 1988]. 
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Banki roślinnych kultur in vitro i tkanek 

Celowość tworzenia takich banków została już uzasadniona w po
przednim punkcie dotyczącym kolekcji żywych roślin i polowych banków 
genów. 

W bankach zasobów genowych roślin przechowuje się obecnie za
równo izolowane tkanki, jak i różne kultury in vitro, na przykład zarodków 
lub osi zarodkowych, merystemów z wierzchołków pędów i korzeni, czy 
też w formie pąków - śpiących i kątowych. Zarodki pochodzą zwykle z 
roślin tworzących nasiona nietypowe i przechowuje się je głównie w wa
runkach kriogenicznych. Najczęściej stosuje się do tego celu zarodki zygo
tyczne lub somatyczne, a rzadziej zarodki nucellarne oraz androgeniczne 
[BAJAJ 1985]. Najczęstszym eksplantatem dla kultur in vitro są jednak 
różne tkanki twórcze - merystematyczne, gdyż mają one największy po
tencjał morfogenetyczny. Przy pomocy kultur merystemów utrzymuje siec 
na przykład zasoby genowe roślin rozmnażanych przy pomocy bulw: ziem
niaków, pochrzynu (Dioscorea sp.), batatów czy manioku jadalnego [AsH
MORE 1997]. Ze względu na dużą częstość występowania chorób bulw 
ziemniaczanych techniki kultur in vitro stały się podstawową metodą 

gromadzenia i długiego przechowywania zasobów genowych tego gatunku 
[ZAKLUKIEWICZ, SEKRECKA 1994]. 

Innymi eksplantatami dla kultur in vitro, wykorzystywanymi przez 
banki genów, są pąki pochodzące głównie z gatunków drzewiastych lub 
też wierzchołki pędów z gatunków zielnych [TOWILL 1988]. 

Do długiego przechowywania kultur in vitro stosuje się dwie podsta
wowe metody: hodowli w warunkach wolnego wzrostu lub w warunkach 
kriogenicznych [WITHERS 1991 ]. 

Metoda utrzymywania kultur in vitro w warunkach wolnego wzrostu 
polega na zapewnieniu uzyskanym tkankom lub zregenerowanym roślinom 
(ang. plantlets) minimalnych potrzeb dla ich wzrostu, tak aby maksymal
nie ograniczyć ich starzenie się. W tym celu używa się pożywek uboższych 
w składniki mineralne, obniża się temperaturę hodowli lub zmniejsza się 
intensywność światła. Stosuje się także inhibitory wzrostu jak kwas abscy
zynowy (ABA), inhibitory osmotyczne jak mannitol lub sorbitol oraz re
tardanty (Alar, CCC). Zmienia się także stężenie hormonów wzrostu, na 
przykład redukuje się zawartość cytokinin [ASHMORE 1997]. Metoda wolne
go wzrostu ma różne ograniczenia dla jej zastosowania. Na przykład u ga
tunków roślin tropikalnych nie jest możliwe obniżanie temperatury ho
dowli czy też intensywności światła. Technika ta jest bardzo kosztowna i 
wymaga dużych nakładów pracy. Kultury in vitro narażone są także na 
różne nieprzewidywalne zmiany czy też porażenie przez patogeny. Stoso
wanie inhibitorów wzrostu, zwłaszcza ABA, powoduje u nich częstsze wys
tępowanie tzw. zmienności somaklonalnej. Dlatego tez coraz większe zas-
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tasowanie w bankach genów znajduje inna technika, polegająca na krio
konserwacji kultur i tkanek. 

Kriokonserwacja umożliwia znacznie dłuższe przechowywanie kultur 
in vitro i przy odpowiednim zabezpieczeniu nie stwarza zagrożenia dla 
tkanek czy roślin w trakcie zamrażania. Klasyczną techniką kriogeniczną 
jest stosowanie różnych krioprotektantów (które omówiono w części doty
czącej przechowywania nasion nietypowych i pośrednich) dla zabezpiecze
nia komórek przed uszkodzeniem przez tworzący się lód czy też przed 
dyfuzją wody z komórki z powodu zagęszczenia soku komórkowego. Sto
suje się także różne warianty tempa zamrażania - bardzo wolne lub ultra 
szybkie. W ostatnim czasie dużego znaczenia nabrały dwie nowe techniki 
kriokonserwacji: zeszklenia (vitrification) oraz otoczkowania przy pomocy 
alginianu wapnia ( encapsulation), [TowILL 1996]. Stosowane mogą być 
także różne kombinacje tych technik [AsHMORE 1997]. 

Techniki kriokonserwacji nabrały dużego znaczenia przy przecho
wywaniu izolowanych tkanek roślin drzewiastych. Drzewa owocowe roz
mnaża się głównie wegetatywnie przez szczepienie zrazów lub oczek na 
odpowiednich podkładkach. Równolegle w dwóch laboratoriach opraco
wane zostały techniki kriogenicznego przechowywania zrazów jabłoni. 
Uczeni z laboratoriów przy bankach genów, należących do Departamentu 
Rolnictwa USA, podjęli próbę przechowywania w ciekłym azocie zrazów 
jabłoni w formie gałązki zawierającej po dwa pąki dla 313 odmian [FoRS
LINE i in. 1993; Roos i in . 1996] . W zastosowanych przez nich warunkach 
mogły być tylko przechowywane odmiany odznaczające się dobrą zimo
trwałością. Inną technikę opracowali dla zrazów jabłoni TYLER i STUSH
NOFF [1988). Poddawali oni rośliny hartowaniu przeciwko niskim tempera
turom, a także specjalnemu traktowaniu - odwodnieniu oraz wstępnemu 
zamrażaniu tkanek. Dzięki temu zamrożone fragmenty gałązek z pąkami 
w małym stopniu ulegały uszkodzeniu. Technika ta została w toku dal
szych prac jeszcze udoskonalona i obecnie może już być rutynowo wyko
rzystywana do długiego przechowywania zasobów genowych jabłoni w wa
runkach kriogenicznych [STUSHNOFF, SEUFFERHELD 1995). 

Banki DNA 

Przyszłością dla banków genów jest długotrwałe przechowywanie 
materiału genetycznego na poziomie molekularnym. Wydaje się, że do 
tych celów będzie mógł służyć kwas dezoksyrybonukleinowy lub jego frag
menty. Można już przechowywać DNA, wyizolowany z żywych lub mart
wych tkanek i klonowane fragmenty DNA wraz z wektorami jako tzw. bi
blioteki genów [TowILL, Roos 1989]. Specyficzne znaczenie może mieć 
także przechowywanie cDNA, czyli kopii DNA na matrycy mRNA nie za-
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wierającego intronów. Jako pomocnicze materiały do prac z zakresu gene
tyki molekularnej mogą być także przechowywane wektory, sondy genowe 
czy startery reakcji PCR. Do przechowywania takich molekularnych ma
teriałów stosuje się zwykle zamrażarki głębokiego mrożenia osiągające 
temperaturę rzędu -85°C. 
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Streszczenie 

Podstawowym zadaniem banków genów ex situ jest zachowanie pierwotnej 
różnorodności genetycznej przechowywanych zasobów genowych. Służy do tego 
tzw. plazma zarodkowa, którą mogą stanowić zarówno diaspory generatywne, jak 
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i wegetatywne. U roślin głównym źródłem plazmy zarodkowej są nasiona, przy 
czym poszczególne gatunki roślin tworzą nasiona o zróżnicowanym okresie żywot
ności, a także o różnej wrażliwości na wysuszenie i temperaturę. Dla przechowal
nictwa wyróżnia się trzy ich kategorie: typowe, nietypowe i pośrednie. Nasiona 
typowe mogą być odwadniane do niskiej zawartości wody poniżej 5%, co umożli
wia ich długie przechowywanie. Pozostałe dwa typy są wrażliwe na odwodnienie i 
dla zachowania w bankach takich nasion wprowadza się techniki przechowywania 
ich izolowanych zarodków zygotycznych lub osi zarodkowych. Nasiona typowe 
mogą zachować wysoką żywotność przez dłuższy okres przy przechowywaniu ich 
w stanie wysuszonym w temperaturach ujemnych rzędu -20°C lub w warunkach 
kriogenicznych, na przykład w ciekłym azocie (-196°C) lub w jego parach 
(-150°C do -180°C). Innym rodzajem plazmy zarodkowej pochodzenia genera
tywnego jest pyłek, który zachowuje się w trakcie przechowywania podobnie do 
nas10n. 

Dla wielu grup roślin, np. wieloletnich oraz rozmnażających się wegetatyw
nie, różnorodność genetyczna musi być chroniona w formie kultur in vitro uzyski
wanych z zarodków (somatycznych i zygotycznych) oraz merystemów i pąków. 
Kultury przechowuje się przez dłuższy okres czasu w warunkach wolnego wzrostu 
lub też za pomocą różnych technik kriokonserwacji. Przyszłościowe znaczenie dla 
banków genów może mieć przechowywanie DNA w formie wyizolowanej z tka
nek lub też jako tzw. biblioteki DNA lub cDNA. 
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Summary 

The main goal of ex situ gene banks is the conservation of primary genetic 
diversity of stored genetic resources. For this purpose it is used so called germ
plasm, which could be represented by generative or vegetative propagules. The 
main source of plant germplasm are seeds, however the particular species pro
duce seed with variable life span and with the different sensitivity to dehydration 
and temperature. For the storage purposes three seed categories are distin
guished: orthodox, recalcitrant and intermediate. The orthodox seeds could be 
dried to low moisture content below 5%, what gives a possibility of their long
term storage. The remaining two types (especially recalcitrant seeds) arc sensitive 
to dehydration and for their long-term storage other techniques must be applied 
- such as storage of isolated zygotic embryos or embryonic axes. Orthodox seeds 
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could preserve their high viability for long time, if they are stored as dried and in 
low (-20°C) or ultra-low temperature under cryogenic conditions, for example in 
liquid nitrogen (-l96°C) or in vapour of LN2 (-150°C to -180°C). The second 
type of generative germplasm is pollen, which behaviour is, in case of storage, si
milar to the seeds. 

For severa! groups of plants, like perennials or plants vegetativcly propa
gated, the in vitro culturcs derived from embryos (somatic or zygotic), meristems 
or buds must be applied for their genetic diversity conservation. Cultures are 
preserved for longer periods using slow growth or various cryopreservation tech
niques. The future of gcne banks might be connected with DNA storage: in form 
of extracted DNA or as DNA or cDNA libraries. 
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