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Wstęp 

Różnorodność reakcji roślin na niekorzystne warunki środowiskowe są od 
lat przedmiotem licznych badań. Jednym z czynników abiotycznych mającym isto
tny wpływ na wzrost i rozwój roślin jest temperatura. W badaniach własnych pro
wadzonych na astrze chińskim wykazano, że siewki w wyniku ekspozycji na dzia
łanie temperatury 50°C zmieniły swój pokrój, który w konsekwencji umożliwił 
wytwarzanie nasion o wyższej jakości niż w przypadku roślin kontrolnych [GRZE
SIK i in. 2002). Metoda ta jednak jest bardzo kosztowna, bowiem wymusza dodat
kowe i tak wysokie koszty produkcji rozsady astra chińskiego uprawianego na 
nasiona [M/\'rnus 1986 ]. 

W związku z tym podjęto badania mające na celu indukowanie stresu już 
w fazie pęcznienia nasion. Wiadomo, że szok wysokiej temperatury w fazie sie
wek sprzyja pobudzeniu systemu antyoksydacyjnego [KANG, SALTVEIT 2001) i/lub 
syntezie specyficznych białek uodparniających rośliny na działanie niskich bądź 
wysokich temperatur [VIERLING 1991). Te z kolei mogą zwiększać odporność na 
suszę i niską temperaturę [LITYŃSKI 1977; KOPCEWICZ, LEWAK 2002]. Jednakże ten 
obszar zjawisk nic jest do końca poznany i wymaga dalszych badań. 

Celem pracy było określenie - czy i w jaki sposób stres wysokiej tempera
tury indukowany w czasie pęcznienia nasion astra chińskiego wpływa na ich kieł
kowanie oraz rozwój wyrosłych z nich roślin. 

Materiał i metody 

Do badań użyto nasion astra chińskiego 'Perła biała' z grupy odmian peo
niowych, pochodzących z PNOS Ożarów Mazowiecki. Badania polegały na nawil
żaniu nasion na wacie nasyconej wodą destylowaną w 20°C przez 0,25; 0,5; l; 2; 
4; 8; 16 i 32 godziny do wilgotności 18, 19, 20, 26, 31, 42 i 43%. Tak uwodnione 
nasiona były przetrzymywane w temperaturze supraoptymalnej 35 lub 45°C przez 
0,5; 1; 2; 4; 8; 16 i 32 godziny i wysuszone w warunkach laboratoryjnych (20°C, 
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50% RH) do wilgotności wyjściowej (9% ). Po 7 dniach oceniano zdolność kiełko
wania oraz średni czas kiełkowania w 5, 20 i 35°. 

Średni czas kiełkowania nasion (T) oceniano według formuły: 

T =n· d · N-1 

gdzie: 
n - liczba skiełkowanych nasion w danym dniu, 
d - liczba dni od momentu rozpoczęcia testu, 
N - suma wszystkich wykiełkowanych nasion. 
Pomiary były wykonane w trzech powtórzeniach. 

Do drugiego etapu badań wybrano nasiona uwodnione najpierw przez 0,25, 
4 lub 32 godziny w 20°C i następnie przez 1, 4, 8 i 32 godziny w 35 lub 45°C. Na
siona wysiano w rzędach do skrzynek o wymiarach 30 x 40 x 6 cm, po 25 sztuk 
w rzędzie, na głębokość 3 mm i przykryto warstwą wyprażonego , przesianego 
piasku. Siewki w fazie 3 liści właściwych przesadzono do doniczek o pojemności 
0,7 dm3• Po 110 dniach od wysiewu określono liczbę kwiatostanów oraz doko
nano pomiarów wysokości i długości pędów. Odnotowano również termin kwit
nienia roślin. Doświadczenie wykonano w czterech powtórzeniach w klimatyzowa
nym pokoju wegetacyjnym o stałej temperaturze 20°C, przy 16-to godzinnym 
oświetleniu dobowym światłem sodowym o gęstości strumienia fotonów światła 
fotosyntetycznie czynnego 100 µ,mol •m-2-s-1, emitowanym przez lampy SON-T 
AGRO 400 W. 

Do oceny różnic między średnimi użyto wielokrotnego testu t-Duncana 
przyjmując poziom istotności 5%. 

Wyniki i dyskusja 

Zdolność i szybkość kiełkowania nasion były istotnie zależne od tempera
tury, w której dokonano oceny (tab. I, 2). W większości przypadków nasiona 
kiełkowały najszybciej w 20°C. W 5°C kiełkowały najwolniej, ale w najwyższym 
procencie w porównaniu do innych stosowanych temperatur, a w 35°C w najniż
szym procencie. 

Uzyskane wyniki wskazały, że traktowanie uwodnionych nasion temperaturą 
supraoptymalną może modyfikować ich kiełkowanie oraz wzrost uzyskanych 
z nich roślin. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że nasiona te po uwodnie
niu wysuszono do wilgotności wyjściowej, a następnie dopiero przeznaczono do 
oceny zdolności kiełkowania oraz wzrostu siewek. Przetrzymywanie nasion 
w 45°C, niezależnie od poprzedzającego czasu nawilżania w 20°C, spowodowało 
zmniejszenie zdolności kiełkowania. Im dłuższy był czas ekspozycji na działanie 
temperatury 45°C tym mniejsza była ich zdolność kiełkowania (tab. 2). Zjawisko 
to określa się mianem termoinhibicji [GENEVE 1998]. Trzydziestodwu godzinne 
nawilżanie nasion w 45°C zmniejszyło zdolność kiełkowania w 35°C niemal do 
zera. Oznacza to, że dla nasion astra chińskiego 45°C jest bliskie granicznej tem
peraturze maksymalnej kiełkowania, określanej również kardynalnym punktem 
termicznym [KOPCEWICZ, LEWAK 2002]. Całkowite zahamowanie kiełkowania na
sion astra chińskiego obserwowano też przy niższej temperaturze niż 45°C [CHOJ
NOWSKI 1992]. Jednak nasiona te nie były uprzednio nawilżane w temperaturze 
optymalnej (20°C). U sałaty temperaturą graniczną było 38°C [SMALL i in. 1993]. 
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Tabela l; Table 1 

Zdolność(%) i średni czas kiełkowania (dni) nasion astra chińskiego 
w 5, 20 i 35°C, po uprzednim nawilżaniu w 20"C i następnie w 35°C 
(ocena efektów przeciętnych dla okresu nawi lżani a nasion w 35°C) 

Percentagc and mean germination time of China aster seeds at 5, 20 and 35° previously 
imbibed at 20°C, and then at 35°C 

(evaluation of mean effects for seeds soaked at 35°C) 

Okres nawilżania Procent skiełkowanych nasion w: Średni czas kiełkowania nasion (dni) w: 
nasion w 35°C Percentage of gcrminatcd sccds at: Mean germination time at: 

(godz) 
Period of sccds s0 c 20°c 35°c 5°c 20°c 35°c 

soaked at 35°C (h) 

Kontrola; Control 88,7ab 86,9a 62,2a 14,9e 3,2d 3,8c 

0,5 92,0b 88,5a 64,0ab 11,2d 2,4bc 3,6c 

I 91,9b 90,4a 64,4ab 11 ,2d 2,5bc 3,7c 

2 89,6ab 90,2a 65,7abc 11 ,2d 2,6c 3,8c 

4 91 ,2ab 89,7a 68,5abc 10,8d 2,6c 3,5bc 

8 90,7ab 89,7a 65,7abc 9,5c 2,3bc 3,5bc 

16 88,3ab 87,8a 72,lc 8,2b 2,2b 3,2b 

32 88,la 85,3a 70,6bc 6,7a 1,6a 2,8a 

war tości oznaczone tą samą li terą nic różnią się istotnie; valucs followcd by the same lct ter arc not 
significantly difTcrcnt 

Tabela 2; Table 2 

Zdolność(%) i średn i czas kiełkowania (dni) nasion astra chińskiego 
w 5, 20 i 35°C, po uprzednim nawilżaniu w 20"C i następnie w 45°C 
(ocena efektów przeciętnych dla okresu nawi lżania nasion w 45°C) 

Pcrcentagc and mcan germination time of China aster seeds 
at 5, 20 and 35°C previously imbibed at 20°C, and then at 45°C 

(cvaluation of rncan cffccts for seeds soaked at 45°C) 

Okres nawilżania Procent skiełkowanych nasion w: Średni czas kiełkowania nasion (dni) w: 
nasion w 45°C Pcrccntagc of gcrminatcd seeds at: Mean germination time at: 

(godz.) 
Period of secds 5°c 20°c 35°c 5°c 20°c 35°c 

soakcd a t 45°C (h) 

Kontrola; Control 88,7c 86,9ef 62,2e 14,9a 3,2ab 3,8b 

0,5 89,3c 91,0f 59,Se 13,6a 2,8a 3,6b 

1 88,7c 87,0ef 63,2e 14,7a 3,lab 3,8b 

2 83,6dc 81,2de 47,3d 17,0a 3,Sab 4,2b 

4 77,6d 75,0d 37,3c 18,6a 3,8bc 4,6bc 

8 66,lc 63,9c 19,l b 25,2b 4,6c 5,7c 

16 39,7b 35,4b 1,5a 31,9c 6,2d 3,5b 

32 14, l a 9,5a 0.Sa 29,2b 4,6c 2,2a 

wartośc i oznaczone l,J samą litcr,1 nic różnią się istotnie; values followed by the same lcttcr arc not 
significant ly difTcrcnt 

Dłuższe oddziaływan ie 45°C na wilgotne nasiona, powodowało również wy
dłużenie okresu kiełkowania (tab . 2). Zależność t a występowała do pewnego mo-
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mentu po przekroczeniu, którego nasiona kiełkowały coraz szybciej. W przypadku 
nasion kiełkujących w 5 i 20°C był nim okres nawilżania przez 16 godzin, nato
miast w 35°C przez 8 godzin. Odwrotnie było w przypadku traktowania uwodnio
nych nasion temperaturą 35°C. Dłuższe jej oddziaływanie skracało średni czas 
kiełkowania nasion (tab. 1). 

Badania wskazały, że oddziaływanie temperatur supraoptymalnych (35 
i 45°C) podczas pęcznienia nasion determinuje dalszy rozwój wyrosłych z nich 
roślin (rys. 1, 2, 3). 
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Wpływ nawilżania nasion w 20"C przez 0,25, 4, 32 godz., a nastc;pnic przez 1, 
4, 8, 32 godz. w 35°C (A) lub 45°C (B) na wysokość roślin 

The influence of seed imbibition at 20"C for 0.25, 4, 32 h and thcn for 1, 4, 8, 
32 h at 35°C (A) or 45°C (B) on the plant height 
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Wpływ nawilżania nasion w 20"C przez 0,25, 4, 32 godz., a nastc;pnic przez 1, 
4, 8, 32 godz. w 35°C (A) lub 45°C (B) na liczbą pędów 

The influence of secd imbibition at 20"C for 0.25, 4, 32 h and thcn for 1, 4, 8, 
32 h at 35°C (A) or 45°C (B) on the number of shoots 

Uwodnienie nasion w 20°C i następnie przetrzymywanie ich w temperaturach 
supraoptymalnych zwiększyło wysokość roślin ( rys. 1 ), przy czym pod wpływem 
temperatury 35°C rośliny były wyższe aniżeli w wyniku oddziaływania temperatury 
45°C. Wydłużenie czasu ekspozycji nasion na działanie tych temperatur zwiększy
ło wysokość roślin ; w przypadku oddziaływania 35°C nawet o 17 cm, w porówna
niu do roślin kontrolnych. Oznaczałoby to, że stres wysokiej temperatury induko
wany w badanym okresie pęcznienia nasion powoduje zwiększenie wysokości 



WPŁYW WYSOKIEJ TEMPERATURY W FAZIE PĘCZNIENIA NASION ... 589 

wyrosłych z nich roślin. Wyjątkiem była kombinacja, gdy nasiona uprzednio 
nawilżono przez 32 godziny w 20°C. Po tym okresie uwodnienia wydłużenie 
oddziaływania temperatury 35°C skracało wysokość roślin. Świadczyłoby to 
o zmianie wrażliwości nasion w tej fazie pęcznienia na działanie tej temperatury. 
Prawdopodobnie związane jest to z syntezą specyficznych białek szoku cieplnego 
(HSP ang. heat shock proteins ), zwanych białkami opiekuńczymi, które chronią 
nasiona przed dalszym działaniem wysokich temperatur (JENNINGS, SALTVEIT 1994]. 
Jednakże na działanie wyższej temperatury (45°C) nasiona były wciąż wrażliwe. 

Zbyt długi okres ekspozycji 45°C w początkowej fazie pęcznienia nasion 
spowodował deformacje wyrosłych z nich siewek, w stopniu uniemożliwiającym 
ich dalszy wzrost, a tym samym przyczynił się do zamierania roślin. Dotyczyło to 
roślin pochodzących z nasion nawilżanych przez 0,25 lub 4 godziny w temperatu
rze 20°C i następnie przez 8 lub 32 godziny w temperaturze 45°C. 

Podobną zależność zaobserwowano w przypadku liczby wytworzonych 
pędów (rys. 2). Największą liczbą pędów bocznych charakteryzowały się rośliny 
wyrosłe z nasion nawilżanych przez 4 godziny w 20°C i następnie przez 8-32 go
dziny w 35°C, bądź przez 8 godzin w 45°C. 

Kwitnienie roślin wyrosłych z nasion nawilżanych w wybranych temperatu
rach rozpoczynało się w większości przypadków wcześniej niż u kontrolnych 
(rys. 3), przy czym pod wpływem temperatury 35°C rośliny zakwitały wcześniej 

aniżeli w wyniku oddziaływania temperatury 45°C. Szczególnie widoczne to było 
u roślin wyrosłych z nasion uwodnionych przez 15 minut w 20°C i następnie przez 
1 godzinę w 35°C, zakwitały one bowiem o 16 dni wcześniej aniżeli rośliny kon
trolne. Wydłużenie czasu oddziaływania na nasiona temperatury 35 i 45°C opóź
niało zakwitanie roślin. Zjawisko to było obserwowane po 0,25 lub 4 godzinach 
nawilżania w 20°C. Po trzydziestodwu godzinnym nawilżaniu w temperaturze 
20°C nastąpiła natomiast zmiana reakcji nasion na działanie temperatur supra
optymalnych. W przypadku nawilżania w 35°C obserwowano nawet przyspieszenie 
zakwitania w miarę zwiększania czasu ekspozycji na działanie tej temperatury. 
Wskazuje to na zmianę wrażliwości nasion w 32 godzinie na działanie wysokich 
temperatur. 
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The influence of seed imbibition at 20"C for 0.25, 4, 32 h and then for 1, 4, 8, 
32 h at 35°C (A) or 45°C (B) on the number of days from seed sowing to flo
wering 
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Wnioski 

l. Zdolność kiełkowania i średni czas kiełkowania nasion astra chińskiego 
zależy od czasu ekspozycji na działanie temperatury supraoptymalnej oraz 
od jej wysokości. Temperatura 35°C, po uprzednim nawilżaniu nasion 
w 20°C, nie wpływa znacząco na zdolność kiełkowania, zwiększa natomiast 
ich szybkość kiełkowania. Temperatura 45°C zmniejsza zdolność kiełkowa
nia nasion i wydłuża średni czas ich kiełkowania. 

2. Oddziaływanie temperatur supraoptymalnych podczas nawilżania nasion 
determinuje dalszy rozwój wyrosłych z nich roślin. Im krótszy jest czas od
działywania temperatur 35 i 45°C na nasiona, po uprzednim uwodnieniu ich 
w temperaturze 20°C, tym szybciej zakwitają wyrosłe z nich rośliny. 

3. Wydłużenie czasu ekspozycji na działanie temperatur 35 i 45°C opóźnia 
zakwitanie roślin, zwiększa ich wysokość oraz liczbę pędów. 

4. Zmiana wrażliwości nasion na oddziaływanie 35°C nastąpuje po 32 godzi
nach pęcznienia w temperaturze 20°C. Wydłużenie czasu oddziaływania tej 
temperatury powoduje zmniejszenie wysokości roślin oraz przyspieszenie 
ich zakwitania. 
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Streszczenie 

Badania polegały na ocenie wpływu temperatur supraoptymalnych (35 
i 45°C) w czasie pęcznienia nasion astra chińskiego na ich zdolność kiełkowania 
i średni czas kiełkowania w temperaturze 5, 20 i 35°C oraz na wysokość wyro
słych z nich roślin, termin kwitnienia i liczbę pędów. 

Badania wykazały, że wskutek zwiększania czasu oddziaływania temperatury 
35°C na nasiona w czasie pęcznienia, po uprzednim ich nawilżaniu w 20°C, skra
cał się ich średni czas kiełkowania w 5, 20 i 35°C. Zdolność kiełkowania była mo
dyfikowana w niewielkim stopniu. Z kolei pod wpływem temperatury 45°C zaob
serwowano zmniejszenie zdolności kiełkowania nasion i spowolnienie ich kiełko
wania. Przetrzymywanie nasion w wybranych temperaturach podczas ich nawilża
nia wpływało na rozwój wyrosłych z nich roślin. Im krótszy był czas oddziaływania 
temperatury 35 i 45°C na nasiona, po uprzednim uwodnieniu ich w temperaturze 
20°C, tym szybciej zakwitały wyrosłe z nich rośliny. Wydłużenie czasu ekspozycji 
na działanie temperatur 35 i 45°C opóźniało zakwitanie roślin, zwiększało ich 
wysokość oraz liczbę pędów. Świadczy to o specyficznej reakcji roślin na stres 
spowodowany wysoką temperaturą. Zmiana wrażliwości nasion na działanie tem
peratury 35°C nastąpiła po 32 godzinach pęcznienia w 20°C. Wydłużenie czasu 
oddziaływania tej temperatury powodowało zmniejszenie wysokości roślin oraz 
przyspieszenie ich zakwitania. 

THE EFFECT OF HIGH TEMPERATURE 
TREATMENTS DURING 

SEED IMBIBITION ON THEIR GERMINATION, 
PLANT SHAPE AND FLOWERING 
OF CHINA ASTER 'PERŁA BIAŁA' 

Krzysztof Górnik, Mieczysław Grzesik, Ewa Chojnowska 
Department of Ornamental Nursery and Seed Science, 

Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice 

Key words: China aster, seed imbibition, high temperature stress, plant shape, 
height of plant, flowering 

Summary 

The effects of supraoptimal temperatures (35 and 45°C) during China aster 
seed imbibition on percentage and mean germination time at 5, 20 and 35°C, as 
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well as height of obtained plants, date of flowering and number of stems were 
investigated. 

The studies showed that with the increasc of duration of secd exposurc to 
35°C, preceded by moistening them at 20°C, mean germination time was short
ened at 5, 20 and 35°C. However, the percentage of seed germination was hardly 
modified. After exposure to 45°C, the percentage and rate of secd germination 
decreased. lmbibition of seeds at chosen temperatures atfccted the dcvelopment 
of produced plants. The shorter was the duration of seeds cxposure, previously 
imbibed at 20°C, to 35 or 45°C, the earlier was the flowcring of plants. Whcn the 
duration of seed exposure to 35 and 45°C increased, the date of plant flowering 
was progressively delayed, the plants wcre higher and the number of stcms 
increased. lt means that a spccific response of plants to high tempcrature stress 
occurred. The sensitivity of seeds to 35°C was changed aftcr 32 h of imbibition at 
20°C. Increasing seed exposure to this temperature resultcd in dccreasc of plant 
height and earlier flowering. 

Dr Krzysztof Górnik 
Zakład Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ozdobnych 
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
ul. Pomologiczna 18 
96-100 SKIERNIEWICE 
e-mail: kgornik@insad.pl 


