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Wstęp 

Postęp jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w zakresie 
gromadzenia i ochrony roślinnych zasobów genowych dotyczył zarówno 
zakresu gromadzonych materiałów jak i metod ich przechowywania. Zna
ne są optymalne warunki długotrwałego przechowywania nasion dla dużej 
części gatunków roślin uprawnych. Utworzone banki nasion zgromadziły 
próbki nasion reprezentujących istotną część naturalnie występującej zmien
ności gatunków uprawnych i ich przodków, a także zapewniają warunki 
przechowywania umożliwiające zachowanie żywotności nasion przy mini
malnym ryzyku zmian genetycznych przez okres kilkunastu do kilkudzie
sięciu lat. Jednakże stosowane powszechnie metody przechowywania pró
bek nasion o obniżonej wilgotności, w temperaturze ok. -20°C,pozwalają 
całkowicie zahamować procesów starzenia, a zatem powodują konieczność 
okresowej, niekiedy częstej ich reprodukcji. 

Obniżona temperatura przechowywania uzyskiwana jest powszechnie 
przez zastosowanie mechanicznych urządzeń chłodniczych, które niestety 
z racji swej energochłonności i konieczności stałego dozoru, znacznie pod
noszą koszty przechowywania i stwarzają niekiedy dodatkowe problemy 
orgamzacyJne. 

W poszukiwaniu nowych metod przechowywania sięgnięto do tech
nik kriogenicznych, w których materiały biologiczne przechowuje się w 
ultra-niskich temperaturach z wykorzystaniem skroplonych gazów jako 
medium chłodzącego. Ciekły azot ze względu na dostępność, niski koszt i 
obojętność chemiczną jest wykorzystywany najczęściej. Przechowywanie 
zasobów genowych roślin w ultra niskich temperaturach pozwala według 
założeń teoretycznych na nieograniczone wydłużenie czasu ich przechowy
wania [BAJAJ 1979; STANWOOD, BASS 1981; STANWOOD 1985; TOWILL, Roos 
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1989]. Dla praktyki zachowania roślinnych zasobów genowych, w połącze
niu z innymi istotnymi z punktu widzenia niezawodności i efektów ekono
micznych zaletami krio-konserwacji, otwiera to nowe możliwości. 

Zasadniczymi czynnikami determinującymi żywotność nasion zamra
żanych do temperatury ciekłego azotu jest wilgotność nasion i szybkość 
zamrażania [SAKAI, NOSHIRO 1975; MERYMANN, WILLIAMS 1985]. Czynniki te 
bezpośrednio determinują żywotność zamrażanych nasion w przypadku 
nasion typu „orthodox", a więc nasion zachowujących zdolność kiełkowa

nia nawet po silnym odwodnieniu [ROBERTS 1972]. Dotychczasowe badania 
nad wpływem głębokiego zamrażania na żywotność nasion potwierdziły w 
zasadniczy sposób przydatność technik krio-konserwacji dla celów długo
terminowego przechowywania nasion [STANWOOD 1985; PENCE 1991; IRINDO 

i in. 1992; MURANYI i in. 1995]. W większości badanych gatunków nasiona 
wykazywały negatywnej reakcji na proces zamrażania, jednakże zaobser
wowano w kilku przypadkach konieczność określenia specyficznych para
metrów zamrażania [STANWOOD 1987; VERTuccr 1989a, 1989b]. Zasadniczą 
przyczyną zróżnicowanej reakcji na zamrażanie wydaje się być zmienność 
budowy i składu chemicznego nasion. Powoduje to konieczność prowadze
nia dalszych badań dla zróżnicowanych materiałów . 

Materiał 

Do badań użyto nasiona roślin: zbożowych, motylkowych drobno- i 
grubonasiennych oraz warzyw z rodziny baldaszkowatych. 

Użyte do badań próbki w przypadku żyta i pszenżyta pochodziły z 
banku nasion i kolekcji Ogrodu Botanicznego - CZRB PAN, nasiona roś
lin motylkowych uzyskano ze stacji hodowli roślin, nasiona warzyw były 
próbkami handlowymi. 

Metody 

Wilgotność nasion 

Wilgotność nasion oznaczano metoda wagową. Oznaczenie prowa
dzono w temperaturze 130°C przez 1,5 godziny dla wszystkich badanych 
gatunków nasion za wyjątkiem soi. W przypadku soi próbki suszono w 
temperaturze 105°C przez 24 godziny. Oznaczenie prowadzono dla trzech 
równoległych powtórzeń. W przypadku zbóż i motylkowych nasiona roz
drabniano. 

Zdolność kiełkowania 

Kiełkowanie nasion prowadzono w temperaturze przem1enneJ 
15/25°C w cyklu odpowiednio noc/dzień 8/16 godzin. Nasiona zbóż i 
motylkowych grubonasiennych kiełkowano w rulonach bibułowych. Na-
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siona koniczyny i warzyw kiełkowano na krążkach bibułowych w szalkach 
Petry'ego. Kiełkowano trzy powtórzenia po 100, 50 lub 25 nasion odpo
wiednio. Wyniki przedstawiono jako procentowy udział nasion normalnie 
kiełkujących po zakończeniu testu prowadzonego według zaleceń Interna
tional Seed Testing Association (ISTA 1993). W przypadku występowania 
nasion twardych podany wynik zawiera sumaryczny udział nasion normal
nie kiełkujących w zestawieniu badanym testem bezpośrednim jak i po 
skaryfikacji. 

Zróżnicowanie wilgotności nasion przed zamrażaniem 

1. Próbki umieszczano w pojemnikach nad roztworami soli nieorganicz
nych zapewniającymi stałą wilgotność względną powietrza. Do doś
wiadczeń użyto nasycone roztwory: 
ZnS04 RH 90% 
NH4Cl + KNO3 RH 70% 
CaNO3 RH 50% 
Kondycjonowanie nasion prowadzono przez 10 dni w temperaturze 
20°C. 

2. Próbki suszono w temperaturze 35°C przez okres 24 godzin, w su
szarce z wymuszonym obiegiem powietrza. 

Zamrażanie kontrolowane 

Do zamrażania nasiona warzyw, koniczyny i zbóż zamykano w polie
tylenowych probówkach o pojemności 2 cm3 lub 5 cm3, nasiona motylko
wych grubonasiennych zamykano w torebkach z folii polietylenowej. Tak 
przygotowane próbki nasion zamrażano do temperatury -150°C (tempera
tura pary ciekłego azotu). Nasiona zamrażano od temperatury 20°C do 
temperatury -150°C przy dwóch szybkościach schładzania: 1 °C/min i 
100°C/min. Schładzanie z szybkością 1 °C/min prowadzono w programo
wanej zamrażarce, szybkość zamrażania 100°C/min uzyskiwano przez bez
pośrednie zanurzenie nasion do ciekłego azotu. Po zamrożeniu nasiona 
umieszczano w zbiornikach przechowalniczych w temperaturze pary ciek
łego azotu na okres co najmniej 48 godzin. Nasiona rozmrażano przez 
umieszczenie pojemników z nasionami w łaźni wodnej w temperaturze 
37°C przez 15 minut. 

Sztuczne starzenie nasion 

Proces sztucznego starzenia prowadzono w temperaturze 40°C. Pró
bki nasion po dodaniu oznaczonej ilości wody tak aby uzyskać nasiona o 
różnej wilgotności, zamykano w pojemnikach hermetycznych i przez okres 
16 godzin trzymano w temperaturze 4°C dla wyrównania wilgotności na
sion. Po tym okresie czasu próbki umieszczano w cieplarce w temperatu-
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rze 40°C przez okres do 72 godzin. Następnie nasiona suszono do począt
kowej wilgotności i zamrażano. 

Wyniki i dyskusja 

Prezentowane wyniki dotyczą doświadczeń, w których nasiona różne 
pod względem budowy morfologicznej i składu chemicznego poddano 
zamrażaniu do temperatury ciekłego azotu przy różnych szybkościach 
zamrażania i przy zróżnicowanej wilgotności nasion. Uzyskane wyniki pot
wierdzają wcześniej opisane w literaturze rezultaty. 
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Łubin wąskolistny 15 
Łubin wąskolistny 13.2 
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Łubin wąskolistny 7.2 
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seed moisture content 
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Kiełkowanie nasion łubinów mrożonych do temperatury ciekłego azotu 
1 - nasiona niemrożone, 2 - nasiona mrożone 1 dcg C/min, 3 -
nasiona mrożone 100 deg C/min 
Germination of łupin seeds frozen to liquide nitrogen tcmpcrature 
1 - unfrozen seeds, 2 - seeds frozen 1 deg C/min, 3 - seeds frozen 100 
deg C/min 

Większość nasion badanych gatunków nie wykazywała ujemnej reak
cji na zamrożenie do temperatury ciekłego azotu. Nasiona łubinów białe-
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go, żółtego i wąskolistnego ( rys 1.) zamrażane przy wilgotności nasion od 
6 do 15% nie wykazywały obniżenia zdolności kiełkowania zarówno przy 
niskim (1 °C/min) jak i wysokim (100°C/min) tempie zamrażania. Analo
giczne wyniki uzyskane zostały w przypadku podobnych pod względem 
budowy i składu chemicznego nasion bobiku i grochu siewnego (rys 2.). 
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Kiełkowanie nasion bobiku, grochu i soi mrożonych do temperatury 
ciekłego azotu 
1 - nasiona niemrożone, 2 - nasiona mrożone 1 deg C/min, 3 - nasio
na mrożone 100 deg C/min 
Germination of broad bean, pea and soya seeds frozen to liquide 
nitrogen temperature 
1 - unfrozen seeds, 2 - seeds frozen 1 deg C/min, 3 seeds frozen 100 
deg C/min 
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W przypadku nasion bobiku obserwowano niewielki spadek zdolnoś
ci kiełkowania nasion zamrażanych. Związane to było z technicznymi 
uwarunkowaniami procesu zamrażania i przechowywania w ciekłym azo
cie. Ze względu na duże rozmiary nasion niemożliwe jest przechowywanie 
ich w standardowych pojemnikach pozwalających zapobiec wnikaniu ciek
łego azotu do wewnątrz opakowania. Obserwacje wykonane w czasie prze
prowadzanych doświadczeń wskazują, iż próbki tak dużych nasion należy 
przechowywać w indywidualnie przygotowanych szczelnych opakowaniach 
lub tylko w przestrzeni nad ciekłym azotem. W innym przypadku, wnik
nięcie ciekłego azotu do opakowania, a dalej do przestrzeni wewnątrz na
sion powoduje w czasie rozmrażania mechaniczne uszkodzenia nasion, co 
spowodowane jest bardzo znaczną zmianą objętości azotu w przestrze
niach międzykomórkowych przy zmianie stanu skupienia, od cieczy do 
gazu. W prowadzonych doświadczeniach dotyczyło to zaledwie kilku pro
cent całkowicie zniszczonych nasion w badanych próbkach, które usunięto 
przed oceną zdolności kiełkowania. Należy jednak mieć na uwadze, iż 

wysoce prawdopodobne jest powstanie mikro- uszkodzeń niewidocznych 
bez dokładniejszych badań, a mogących mieć wpływ na żywotność nasion. 

W grupie nasion motylkowych grubonasiennych badano także wpływ 
warunków zamrażania na zdolność kiełkowania nasion soi. W przypadku 
tego gatunku zaobserwowano istotne różnice w reakcji nasion na warunki 
zamrażania, w stosunku do innych badanych gatunków roślin motylko
wych. Nasiona soi poddane zamrożeniu do temperatury ciekłego azotu 
traciły swoją żywotność. Zarówno wilgotność nasion jak i szybkość zamra
żania miały istotny wpływ na przeżywalność nasion (tab. 1). Uzyskane wy
niki pokazały, iż nasiona soi reagują negatywnie na dużą szybkość zamra
żania. Doświadczenie potwierdziło także, konieczność określenia optymal
nego, dla zachowania zdolności kiełkowania, zakresu wilgotności nasion. 
Przeprowadzono w tym celu następne doświadczenie w którym nasiona 
soi o wilgotności 9,4 i 6,2% zmrażano z szybkością 0,5 i 1 °C/min. Uzyska
ne wyniki (tab. 1) wykazały, iż pełne zachowanie żywotności nasion soi 
traktowanych ciekłym azotem możliwe jest, gdy wilgotność nasion wynosi 
8-9%, a proces zamrażania przebiega z szybkością ok. 1 °C/min. Szczegól
ne wymagania nasion soi dotyczące warunków zamrażania związane są 
najprawdopodobniej ze składem frakcji lipidowej i przebiegiem procesów 
witrifikacji struktur nasion [VERTUCCI 1989a; STANWOOD 1987; SUN, 

LEOPOLD 1994]. Podobnie jak to stwierdzono w przypadku nasion bobiku, 
nasiona soi podatne były również na uszkodzenia mechaniczne spowodo
wane rozprężaniem azotu w czasie rozmrażania, co podkreśla konieczność 
stosowania właściwego opakowania nasion przed zamrożeniem i narzuca 
konieczność przechowywania ich w fazie gazowej. 
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Tabela 1; Table 1 

Zdolność kiełkowania nasion soi zamrażanych 
do temperatury ciekłego azotu 

Germinability of soybean seeds frozen to the temperature 
of liquid nitrogen 

Zdolność kiełkowania 

Wilgotność 
Germinability (%) 

Wyszczególnienie 
nasion po zamrożeniu 

Specification 
Seed m.c. (%) wyjściowa after freezing 

initial 
l°C/min 100°C/min 

4,6 88 55 22 
5,8 63 28 

Doświadczenie I 
6,6 61 27 

Experiment I 
9,2 59 29 
10,2 25 -
11,8 29 -
15,1 30 -

0,5°C/min l°C/min 

Doświadczenie II 6,2 82 58 64 
Experiment II 9,4 85 84 

Ujemny wpływ zamrażania na żywotność nasion może również zwią
zany być z niektórymi specyficznymi cechami budowy nasion. W doświad
czeniach z gatunkami, u których występuje cecha twardości nasion zaob
serwowano negatywną reakcję nasion twardych na proces zamrażania 
(STANwooo, dane niepublikowane). Z tej racji przedmiotem naszych 
badań były także nasiona koniczyny, które dla większości gatunków i 
odmian wykazują obecność nasion twardych. Analogicznie do opisanych 
powyżej eksperymentów dotyczących gatunków motylkowych grubonasien
nych, nasiona koniczyny o różnej wilgotności poddano zamrażaniu przy 
różnych szybkościach spadku temperatury. Uzyskane wyniki nie potwier
dziły jednak wspomnianych wyżej obaw. Dane zawarte w tabeli 2 nie po
kazują spadku żywotności nasion badanych gatunków koniczyny po zam
rożeniu do temperatury ciekłego azotu. Obserwowano obniżenie liczeb
ności frakcji nasion twardych po mrożeniu. Jednak we wszystkich przypad
kach nasiona twarde po skaryfikacji kiełkowały normalnie, zarówno w 
próbach wyjściowych jak i zamrażanych. Traktowanie nasion twardych 
ciekłym azotem dawało częściowo efekt skaryfikacji, jednak nie oddziały
wało ujemnie na ich żywotność. 
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Tabela 2; Table 2 

Zdolność kiełkowania nasion koniczyny zamrażanych 
do temperatury ciekłego azotu 

Germinability of clover seeds frozen 
to the temperature of liquid nitrogen 

Zdolność kiełkowania 
Wilgotność Germinability (%) 

Gatunek nasion 
po zamrożeniu 

Species Seed m.c. wyjściowa 
(%) initial 

3,9 97 (18)* 
4,4 97 (18) 

Koniczyna biała 
5,4 97 (18) 

White clover 
8,3 97 (18) 
8,7 97 (18) 
9,5 97 (18) 
11,1 97 (18) 

4,9 95 (3) 
5,2 95 (3) 

Koniczyna inkarnatka 
6,1 95 (3) 

Red clover 
11,1 95 (3) 
11,6 95 (3) 
13,5 95 (3) 
17,4 95 (3) 

* w nawiasie udział nasion „twardych" 
in bracckets fraction of „hard" seeds 

after freezing 

l °C/min 100°C/min 

99 (8) 97 (6) 
96 (8) 97 (9) 
99 (7) 97 (6) 
98 (7) 95 (7) 
98 (9) -
98 (5) -
98 (6) -

95 (1) 95 (O) 
96 (2) 96 (1) 
95 (1) 96 (1) 
97 (O) 95 (O) 
95 (O) -
96 (1) -
93 (O) -

Badania nad wpływem głębokiego zamrażania na zdolność kiełkowa
nia nasion warzyw z rodziny baldaszkowatych podjęto ze względu na niski 
stopień zachowania ich żywotności w standardowych warunkach przecho
walni banku genów. Konieczność reprodukcji, jak i wysokość nakładów 
kosztów i pracy związanych z dwuletnim cyklem rozwojowym szeregu ga
tunków tej grupy, każe poszukiwać doskonalszych metod ich długoletniego 
przechowywania. W prowadzonych doświadczeniach zastosowane warunki 
zamrażania nie spowodowały obniżenia żywotności badanych gatunków 
nasion (rys. 3). W omawianym doświadczeniu badane nasiona nie wykazy
wały istotnych zmian żywotności, zarówno przy szybkim jak i wolnym zam
rażaniu, dla nasion o wilgotności w granicach od 2 do 20%. Wydaje się, iż 
przechowywanie w ciekłym azocie nasion roślin warzywnych jest realnym 
sposobem zachowania ich zasobów genowych przy minimalnych nakładach 
kosztów i pracy. 
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zdolność kiełkowania 
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Fig. 3. 
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Pietruszka naciowa 15.8 

Pietruszka naciowa 7.7 

Pietruszka korzeniowa 16 

Pietruszka korzeniowa ·g_3 

wilgotność nasion 
seed moisture content (%) 

Kiełkowanie nasion warzyw mrożonych do temperatury ciekłego azotu 
1 - nasiona niemrożone, 2 - nasiona mrożone 1 deg C/min, 3 - nasio
na mrożone 100 deg C/min 

Germination of vegetable seeds frozen to liquide nirogen tempcratute 
1 - unfrozen seeds, 2 - seeds frozen 1 dcg C/min, 3 - seeds frozen 100 
deg C/min 

W doświadczeniach nad wpływem procesu zamrażania do tempera
tury ciekłego azotu użyto również jako przedstawiciela kolejnego typu 
nasion - ziarniaków, próbki nasion żyta i pszenżyta. Nasiona żyta pośród 
nasion roślin zbożowych charakteryzują się najkrótszym czasem przecho
wywania. W tym przypadku także istotne jest poszukiwanie alternatywnych 
efektywnych sposobów długoletniego przechowywania. 

Uzyskane wyniki wskazują, iż możliwe jest bezpieczne zamrożenie 
nasion żyta i pszenżyta w ciekłym azocie (tab. 3). Dla większości warian
tów wilgotności nasion i szybkości mrożenia nie stwierdzano obniżenia 
zdolności kiełkowania nasion. Jedynie w przypadku zamrażania nasion 
żyta o wilgotności powyżej 10% z szybkością zamrażania 1 °C/min obser
wowano niewielki spadek żywotności nasion. 
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Tabela 3; Table 3 

Zdolność kiełkowania nasion żyta i pszenżyta zamrażanych 
do temperatury ciekłego azotu 

Germinability of rye and triticale seeds frozen to the temperature 
of liquid nitrogen 

Zdolność kiełkowania 
Wilgotność Germinability (%) 

Gatunek nasion 
po zamrożeniu 

Species Seeds m.c. wyjściowa after freezing 
(%) initial 

l°C/min 100°C/min 

6,4 90 95 95 
7,3 92 90 89 
7,9 91 84 89 
11,5 92 75 81 

Pszenżyto 
8,8 93 91 92 

Triticale 

W banku nasion Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej PAN dostępne było szereg próbek nasion 
żyta o zróżnicowanej żywotności, w wyniku długoletniego ich przechowy
wania. Posiadanie szeregu naturalnie poddanych naturalnemu procesowi 
starzenia próbek nasion, pozwoliło na zbadanie jaki może mieć wpływ na 
ich zdolność kiełkowania, zamrażanie do temperatury ciekłego azotu 
nasion o obniżonej zdolności kiełkowania. Celem tych doświadczeń było 
określenie możliwości przechowywania w ciekłym azocie nasion o obniżo
nej żywotności, co może mieć znaczenie w przypadku konieczności utrzy
mania próbek, których reprodukcja lub ponowny zbiórniesą możliwe. W 
omawianym doświadczeniu użyto również nasiona poddanych procesowi 
sztucznego (przyspieszonego) starzenia. Jest obecnie udokumentowane 
przekonanie, iż procesy naturalnego i sztucznego starzenia nie przebiega
ją według dokładnie tych samych mechanizmów [POWELL, HARMON 1985; 
GANGULI, SEN-MANDI 1990]. Jednocześnie nasiona poddane sztucznemu 
procesowi starzenia, nadal często wykorzystywane są w badaniach nad 
tymi procesami. Uzyskane wyniki pokazały brak wpływu zamrażania 

nasion na ich żywotność bez względu na różnice początkowe żywotności 
nasion. Wynik ten pozwala przypuszczać, iż możliwe jest również wyko
rzystywanie technik krio-konserwacji do utrzymania próbek nasion o 
obniżonej początkowej zdolności kiełkowania (tab. 4). Wymaga to jednak 
dalszych badań uwzględniających inne gatunki nasion. 
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Tabela 4; Table 4 

Zdolność kiełkowania nasion poddanych starzeniu si~ 
żyta, zamrażanych do temperatury ciekłego azotu 

Germinability of aged rye seeds frozen to the temperature of liquid nitrogen 

Zdolność kiełkowania; Germinability (%) 

Próbka po zamrożeniu 
Sample wyjściowa after freezing 

initial 
l°C/min 100°C/min 

Nasiona poddane natu- 91 84 89 
ralnemu starzeniu 77 70 71 
Naurally aged seeds 32 30 29 

92 89 89 

Nasiona poddane 
90 95 95 
81 89 85 sztucznemu starzeniu 
27 38 26 

Artificially aged seeds 
18 20 18 
4 2 2 

Wnioski 

1. Możliwe jest zamrażanie nasion badanych gatunków roślin użytko
wych do temperatury ciekłego azotu bez utraty zdolności kiełkowa
ma. 

2. Dla badanych nasion roślin zbożowych, warzyw z rodziny baldaszko
watych i motylkowych, z wyłączeniem soi, nie stwierdzono spadku 
zdolności kiełkowania po zamrożeniu do temperatury ciekłego azotu, 
w szerokim zakresie wilgotności nasion i szybkości mrożenia. 

3. W przypadku nasion soi konieczne było określenie specyficznych 
parametrów zamrażania dla zachowania żywotności nasion. 

4. Zamrażanie nasion żyta poddanych procesowi starzenia nie powodo
wało dalszego spadku ich żywotności co daje możliwość przechowy
wania w ciekłym azocie, również nasion o obniżonej żywotności, dla 
których niemożliwa jest w danej chwili reprodukcja lub pozyskanie 
od nowa. 
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Streszczenie 

O możliwościach efektywnego zamrażania nasion roślin uprawnych w ciek
łym azocie decydują parametry zamrażania takie jak: szybkość mrożenia i wilgot
ność nasion, a także budowa i skład chemiczny nasion. Spośród badanych gatun
ków nasion roślin uprawnych: motylkowych, zbóż, warzyw z rodziny baldaszko
watych w większości przypadków możliwe było zamrażanie w szerokim zakresie 
szybkości mrożenia i wilgotności nasion. Jednakże w odniesieniu do soi koniecz
ne było określenie specyficznych warunków mrożenia, a dla żyta wyniki pokazały 
istnienie krytycznej zawartości wody w nasionach warunkującej efektywne zamra
żanie tych nasion. 

CRYOGENIC STORAGE OF SELECTED CROP SEEDS 
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Summary 

Effectiveness of crop germplasm storage in liquid nitrogen predominantly 
depends on the freezing parameters like the rate of freezing and seed moisture 
content. Also seed morphology and chemical composition play an important role. 
Among the investigated crop seed species of cereals, leguminous and vegetables, 
in most cases it was possible to freeze the seed samples within a wide range of 
freezing rate and seed moisture content. However, it was necessary to find the 
specific frezing parameters for soybean seed. Moreover, rye seed freezing 
experiment revcaled an existence of a threshold water content in seeds affecting 
their effective cooling. 
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