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Wstęp 

Wartość nasion znajdujących się na rynku europejskim sięga niemal 8 mi
liardów Euro i stanowi ¼ wartości światowego rynku. Nasiona produkowane w 
Polsce stanowią 5% rynku europejskiego. Oznacza to , że jesteśmy na 5 miejscu 
po Francji (2SCYr1), Niemczech (12%), Włoszech i Anglii (7-8%) [BuRGUAT 2004]. 
Wśród nasion produkowanych w Polsce, pod względem wartości, duży udział 
mają nasiona roślin ogrodniczych oraz trawy. W zaistniałej ostatnio sytuacji gos
podarczej uwaga producentów i handlowców jest zwrócona przede wszystkim na 
możliwości importu/eksportu nasion, zachowanie praw autorskich do odmian. 
eliminacje; szarej strefy w handlu oraz produkowaniu atrakcyjnego materiału 

siewnego o wysokiej wartości biologicznej. Podstawowym atrybutem przydatności 
nasion w produkcji jest ich wysoka wartość siewna, która jest uzależniona od 
wiciu zabiegów technologicznych stosowanych na roślinach w polu oraz na nasio
nach w okresie przechowywania i przygotowania do siewu. Celem pracy jest 
przedstawienie najważniejszych naukowych i technologicznych aspektów podej
mowanych obecnie w zakresie nasiennictwa. 

Starzenie się, przechowywanie i spoczynek nasion 

Badania w zakresie fizjologii starzenia sic; nasion oraz ich przechowywania 
i spoczynku nadal nie straciły na swej aktualności. Obecnie większą niż do tej 
pory uwag<; zwraca si<; na przechowywanie nasion nietypowych lub kondycjono
wanych oraz na zależność pomiędzy zawartością wody a spoczynkiem i zdolnością 
przcchowalnicz,1. Według BAILLY i in. [2003] więcej badań powinno dotyczyć ro
dzaju wody, która w tkankach nasion odgrywa bardzo ważną rolę . Poznanie jej 
roli, jako rozpuszczalnika i zmic;kczacza układów szklistych, może rzucić nowe 
światło na wigor, trwałość i spoczynek nasion. Tak np. ustępowanie spoczynku 
w nasionach podczas przechowywania na sucho może być związane ze 
zwic;kszcnicm liczby ośrodków wiązania wody i obniżeniem siły jej wiązania w 
silnych ośrodkach sorpcji w osi zarodka. Rzeczywista entalpia sorpcji wody i ilość 
silnie zwi ;;1zanej wody mogą być niższe w zarodkach niespoczynkowych niż 
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spoczynkowych. Redystrybucja wody "" obrc;bic tkanek może zwic;kszać mobilność 
cząsteczkową i/lub umożliwiać reakcje metaboliczne. Nic mniej miejsca poświc;ca 
sic; również badaniom nad regulac_ją wtórnego spoczynku nasion przez etylen , 
zmianom jakościowym substancji podczas desykacji , genetycznym podstawom dłu
gowieczności oraz wpływowi różnych substancji na starzenie. 

W zwiqzku ze zwiększającymi sit; wymaganiami dotyczącymi jakości nasion 
bc;dących w handlu, wiele prowadzonych badań skupia sic; na możliwości poprawy 
wigoru materiału siewnego starzejącego sit; podczas przechowywania. Możliwości 
takie istnicjq, ale zależą od stopnia i szybkości deterioracji nasion , nasilenia 
powstawania wolnych rodników oraz od metody kondycjonowania lub działania 
zmiennym polem magnetycznym [KARSZNICK/\ 2002; ROCfI/\1.SK/\ 2003 J. 

Przedsiewne uszlachetnianie i przygotowanie nasion do siewu 

W literaturze światowej metody przedsiewnego uszlachetniania nasion są 
zdominowane przez kondycjonowanie nasion. Zabieg ten jest znany przez 
technologów i stosowany w celu przyspieszenia kiełkowania oraz poprawy jego 
równomierności, a także zwic;kszenia wigoru, zdrowotności i odporności uzyska
nych z traktowanych nasion roślin na niesprzyjające warunki pogodowe. Najnow
sze metody kondycjonowania i ich zastosowanie w produkcji nasion omówiono 
podczas międzynarodowej konferencji „New developments in seed quality im
provcment" [GRZESIK 2003]. Badania w ostatnich latach są ukierunkowane na op
tymalizację wcześniej opracowanych sposobów hydrokondycjonowania, osmokon
dycjonowania, matrykondycjonowania, podkiełkowywania oraz na metody inte
growane [COPELAND, McDONALD 1995; McDONALD 2000] . Ostatnio zwraca sic; 
uwagt; na czynniki decydujące o efektywności kondycjonowania nasion, takie jak 
stopień nawilgocenia i warunki inkubacji nawilgoconych nasion, temperatur<; 
kondycjonowania, żywotność wyjściową, warunki suszenia i przechowywania po 
zabiegu, a także zaawansowanie procesów metabolicznych warunkuj,icych kiełko
wanie. Osobne badania dotyczą roli tlenu podczas traktowania i kiełkowania oraz 
możliwości jego pomiaru (HALMER 2003; SADEK i in. 2005j. Wśród wymienionych 
metod bardzo dużo uwagi poświ~ca sic; optymalizacji hydrnkondycjonowania, 
jako metodzie taniej i użytecznej w uszlachetnianiu dużych partii materiału, pod 
warunkiem, że opracuje sit; sposohy ich równomiernego uwilgoccnia w pocz,1tko
wym okresie trwania zabiegu oraz inkubacji i metody suszenia . Rozwi,1zanic tych 
problemów umożliwi zastosowanie hydrokondycjonowania, mic;dzy innymi w pro
dukcji traw gazonowych i uprawianych na hiomasc;. W przypadku traw, tak jak w 
przypadku wiciu bylin, jednym z ważniejszych prohlcmów jest spoczynek, który 
powoduje, że ziarniaki różnych gatunków po wysiewie nic kiełkuj,! !PROŃC/.UK 
1971 ; KOI,i\SIŃSlv\ 1998]. Wskutek czego skład mieszanek traw wysianych na 
trawniki jest uboższy. W przypadku traw podejmuje sit; wic;c próby kondycjono
wania w różnym układzie temperatur, których wysokość i kolejność stosowania 
jest uzależniona od rodzaju spoczynku. 

Produkcja nasion metodami ekologicznymi 

Zachwianie równowagi ekologicznej i nasilająca sic; degradacja środowiska 
pod wpływem konwencjonalnej produkcji rolniczej spowodowały konieczność 
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zwrócenia uwagi na produkcję ekologiczną roślin. Zgodnie z ustawą o rolnictwie 
ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r. produkowane w gospodarstwach ekologicz
nych rośliny powinny być uzyskiwane z materiału siewnego i rozmnożeniowego 
wytworzonego metodami ekologicznymi. Nasiona muszą więc być otrzymywane 
z roślin, które co najmniej przez jedno pokolenie, a w przypadku roślin wielolet
nich, co najmniej przez dwa sezony wegetacyjne były uprawiane z zachowaniem 
warunków, o których mowa w ustawie. 

Technologia produkcji nasion ekologicznych nie różni się zbytnio od pro
dukcji konwencjonalnej, tym niemniej przestawienie produkcji na ekologiczną 
wymaga przebudowy systemu i infrastruktury produkcji nasion. Wymaga to prze
prowadzenia dodatkowych badań naukowych dotyczących nowych technologii 
w nasiennictwie oraz nakładów finansowych. Badania naukowe koncentrują się 
na wytyczeniu terenów najbardziej nadających się pod uprawy ekologiczne, dobo
rze gatunków i odmian, opracowaniu płodozmianu, określeniu gospodarki skład
nikami pokarmowymi i opracowaniu zasad nawożenia, metod uprawy gleby, od
każania, kondycjonowania i przygotowania nasion do siewu, a także metod pielę
gnacji, w tym ochrony roślin przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Inne 
ważne aspekty, którymi zajmuje się nauka w tej dziedzinie, to profilaktyka i zapo
bieganie chorobom oraz zbiór i przechowywanie nasion [SatTYSIAK 1995; USTAWA 

O ROLNICTWII: EKOLOGICZNYM 2001; GRZESIK 2004; GRZESIK i in. 2004]. Jak wykazały 
ostatnie badania w rolnictwie ekologicznym, pomocne może być także wykorzys
tanie allelopatii, powodującej między innymi zahamowanie kiełkowania nasion 
przez substancje wydzielane przez sąsiadujące rośliny [ORACZ i in. 2003]. 

Ochrona plantacji nasiennych oraz nasion przed chorobami 
i szkodnikami metodami sprzyjającymi środowisku 

Ochrona plantacji nasiennych i nasion przed chorobami i szkodnikami była 
zawsze i jest nadal w centrum uwagi naukowców oraz technologów. Ponieważ 
produkcja nasienna ewoluuje w kierunku produkcji integrowanej i ekologicznej, 
prowadzone badania skupiają się na opracowaniu metody ochrony przyjaznej śro
dowisku. Dotychczas stosowane pestycydy usiłuje się zastąpić traktowaniem czyn
nikami fizycznymi lub substancjami pochodzenia naturalnego. Tak np. wśród 
wiciu stosowanych metod termicznych odkażania nasion na uwagę zasługuje opa
tentowana ostatnio przez TNO Leiden metoda, w której materiał siewny odkaża 
się w temperaturze ponad 100°C [GRZESIK 2003]. Również moczenie przez 10 
minut w 3% roztworze polimeru guanidyny (WEKTOR IN), używanym do uzdat
niania wody, silnie ogranicza mikroflorę zasiedlającą powierzchniowe oraz wew
m;trznc tkanki nasion, a jednocześnie nic wpływa ujemnie na ich wigor wyrażony 
dynamiką i zdolności4 kiełkowania, dynamiką wschodów siewek w warunkach 
stresowych, aktywnościc\ dehydrogenaz, katalazy, RN-azy i fosfatazy oraz prze
puszczalnością cytomembran. Dziesięciominutowe przedłużenie okresu moczenia 
w polimerze nic wpływa ujemnie na jakość nasion, podczas gdy takie przedłuże
nie moczenia w powszechnie stosowanym i szkodliwym dla człowieka podchlory
nie sodu lub podchlorynie wapnia drastycznie zmniejsza ich wigor i niekorzystnie 
wpływa na kolor [GRZESIK i in. 2003a, b]. 

Coraz częściej zwraca się uwagę na profilaktykę. Aby utrzymać wysoką 
zdrowotność roślin, również te uprawiane na nasiona powinno się uprawiać na 
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glebach charakteryzujących się naturalną opornością na patogeny glebowe. Jak 
wykazały badania, istnieją gleby i podłoża oporne na formy specjalne Fusarium 
o:>..ysporum, Phytophtora spp, Rhizoctonia solani. Cechy oporności posiadają też 

komposty z kory topoli oraz z innych drzew liściastych i iglastych. Do walki z pa
togenami wykorzystuje się mikroorganizmy oraz wyciągi glebowe i roślinne, takie 
jak: Cantans do ochrony roślin przed Sclerotinia sclerotiorum, Trichodcx do och
rony przed szeroką grupą patogenów, Polyversum do zwalczania patogenów gle
bowych i nalistnych oraz Antifung 20 SL używany do ochrony roślin przed pato
genami glebowymi i nalistnymi. Takie same właściwości posiada Bioczos BR, 
Bioscpt 33 SL i Biochikol 020 PC zawierający jako substancj<; czynną chitozan 
[ORLIKOWSKI i in. 1999; ORLIKOWSKI 2002]. 

W zwalczaniu szkodników duży nacisk kładziony jest na środki biologiczne 
- substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, środki oparte na oleju parafi
nowym, sole naturalnych kwasów tłuszczowych oraz preparaty oparte na mydle. 
Mimo to ocenia się, że dotychczasowe programy biologicznego lub integrowane
go zwalczania obejmują najwyżej 5% ogółu problemów związanych z ochroną 
roślin [PRUSZYŃSKI 1997]. W związku z tym przypuszcza si<;, że klasyczne środki 
zwalczania będą dominowały w ochronie plantacji nasiennych i nasion w przy
szłości 

Kiełkowanie nasion jako bioindykator skażenia środowiska 

W związku z nasilającą się degradacją środowiska w ostatnich latach na 
świecie obserwuje się duże zainteresowanie metodami monitorowania toksycz
nych skażeń oraz jednoczesnym dążeniem do opracowania szybkiej i taniej meto
dy oceny skażenia ekosystemu. Testy chemiczne, na podstawie których trudno 
jest wyrokować o szkodliwości zanieczyszczeń dla środowiska, próbuje si<; zastąpić 
biotestami wskazującymi kompleksowo oddziaływanie skażeń na organizmy żywe 
[SWENSON i in . 1991; KAPUSTKA, REPORTER 1994; NALĘCZ-JAWECKI 2000; PERSOONE 

i in . 2000, 2004; DuBOWA i in. 2002, 2003]. Wśród nich dużym zainteresowaniem cic
sz,1 się ostatnio testy oparte na kiełkowaniu nasion. Zainteresowanie zastosowa
niem nasion w bioindykacji wzrasta w ostatnich latach ze wzgl<;dów humanitar
nych oraz wskutek tego, że testy te są tanie i łatwe w użyciu, a nasiona dostępne, 
wrażliwe na szerokie spektrum zanieczyszczeń środowiskowych, nic wymagają 
drogiej aparatury, łatwe do obserwacji i dają powtarzalne wyniki. Problemem jed
nak w zastosowaniu tej metody do monitorowania toksycznych skażeń jest nie
dostateczna wiedza na temat wrażliwości nasion poszczególnych gatunków na 
różne typy zanieczyszczeń środowiska. Stąd prowadzi sic; na świecie badania, któ
rych celem jest wyselekcjonowanie gatunków i określenie stopnia ich wrażliwości 
mierzonej parametrami kiełkowania oraz wzrostu siewek . Mic;dzy innymi bada si<; 
wrażliwość kiełkujących nasion i siewek na toksyczne skażenia środowiska meta
lami ci<;żkimi, toksynami, pestycydami oraz wszelkiego rodzaju innymi zanieczysz
czeniami pochodzenia przemysłowego i rolniczego [NAu; cz-JAWECKI 2000; PER

SOONE i in. 2000; DUBOV/\ i in. 2002; GRZESIK, R0M/\NOWSK/\-DUD/\ 2003, 2005]. Uzys
kane przez GRZESIK/\ i ROMANOWSKĄ-DUDĘ [2005] wyniki wykazały miqdzy innymi, 
że nasiona nie każdego gatunku reagują zmniejszeniem zdolności i szybkości kieł
kowania na skażenie podłoża roztworami azotanu ołowiu, azotanu kadmu, siar
czanu cynku i siarczanu miedzi w dawkach poniżej 1280 mg·dm-3 H 20. Toksyczny 
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wpływ badanych soli stwierdza się natomiast badając początkowy wzrostu siewek 
wiciu gatunków, w tym gorczycy i rzeżuchy. Już w 2 i 3 dniu od wysiania nasion 
charakteryzowały się one krótszymi korzeniami oraz hypokotylami. W miarę 
wzrostu ilości soli w roztworze oraz przedłużania trwania testu, spowalnianie 
wzrostu korzeni i siewek było bardziej widoczne. 

Markery jakości nasion 

Stosowanie różnych technik uszlachetniania nasion wymusza opracowanie 
nowoczesnych i wiarygodnych metod ich oceny biologicznej. Oprócz wielu do
tychczas stosowanych testów oceny, duże nadzieje wiąże się z metodami pomiaru 
produk~ji etylenu i pobierania tlenu podczas imbibicji, cyklem komórkowym, 
przemianami rozpuszczalnych cukrów, aktywnością antyoksydacyjnych systemów 
enzymatycznych, a także fluorescencją chlorofilu [CHOŁUJ, PODLASKI 2003; CORBI

NEAU i in. 2003] 
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Słowa kluczowe: produkcja nasion, kondycjonowanie , produkc;ja ekologiczna , 
ochrona nasion, bioindykacja skażeń 

Streszczenie 

W zaistniałej ostatnio sytuacji gospodarczej uwaga producentów i handlow
ców skupia się przede wszystkim na możliwości importu/eksportu, zachowaniu 
praw autorskich do odmian oraz produkcji atrakcyjnego materiału siewnego. Os
tatnio wicie uwagi poświ1.,ca się kondycjonowaniu nasion, głównie hydrokondycjo
nowaniu, metodzie taniej i możliwej do uszlachetnienia dużych partii nasion, 
mit;dzy innymi traw, u których dodatkowym problemem powodującym słabe kieł
kowanie jest spoczynek. W ostatnich latach podj1.,to wiele badań w celu opraco
wania metod ekologicznej produkcji nasion, które stanowią niezbędny materiał 
wyjściowy do produkcji ekologicznej. Z tą oraz integrowaną produkcją związane 
są nowe trendy w ochronie roślin, preferujące do zwalczania patogenów i szkod
ników naturalne środki, nietoksyczne dla środowiska. Nowym problemem w na
siennictwie jest zastosowanie kiełkujących nasion w bioindykacji skażeń środowis
ka oraz poszukiwanie najlepszych markerów żywotności nasion. 
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Summary 

In the present economical situation, producers and trade staff pay grcat 
attention to the possibilities of the seed export/import, author rights to varicties 
and to production of attractive seeds. A lot of attention is also paid to sccd con
ditioning, especially hydroconditioning, which is not expcnsivc and can be uscd 
for severa) plants including grasscs, in which germination is additionally rcstric
ted by dormancy. In the last year, a lot of rescarch was done in order to clabo
rate the mcthods of ecological seed production. Thcse seeds arc ncccssary for 
ecological production of plants. According to this production, new trcnds in 
plant protection are developed, in which new organie compounds, not toxic to 
the environment, are elaborated. The new aspect in seed production is bioindica
tion of the toxic pollution of the environment based on germinating secds. 
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