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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ENSCONET ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα 1.
•

Στην ιδανική περίπτωση, όλες οι σπορομερίδες πρέπει να καθαρίζονται καλά έτσι ώστε να
απομακρύνονται όλα τα φυτικά υπολείμματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο μπορεί να
είναι αναγκαίο να αποθηκεύονται οι συλλογές αμέσως μετά την παραλαβή τους και αυτό να το
καταγράφεται στον υπολογιστή.

•

Τα σπέρματα αυτοφυών ειδών θα πρέπει να καθαρίζονται κυρίως με το χέρι, αλλά είναι αποδεκτή
και η χρήση συγκεκριμένου μηχανικού εξοπλισμού. Όταν χρησιμοποιείται τέτοιος εξοπλισμός,
θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον σχολαστικό του καθαρισμό ανάμεσα στις χρήσεις του για
διαφορετικές συλλογές.

•

Το προσωπικό θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις για τη μορφολογία καρπών και σπερμάτων
και για το πώς να ερμηνεύει τις δομές που παρατηρεί στο στερεοσκόπιο.

•

Συνιστάται οι χειρισμοί για τον καθαρισμό των σπερμάτων να γίνονται κάτω από απαγωγό
αέρα με φίλτρο για τη σκόνη ή σε χώρο όπου το προσωπικό θα φοράει μάσκες κατάλληλων
προδιαγραφών κατά της σκόνης.

•

Κατά τον καθαρισμό, τα σπέρματα θα πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση στερεοσκοπίου για την
ανίχνευση προσβολών.

•

Τα υπολείμματα που προκύπτουν μετά τον καθαρισμό των σπερμάτων θα πρέπει να
καταστρέφονται κατά προτίμηση με ελεγχόμενη αποτέφρωση.

•

Θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι με τομή ή οι εξετάσεις με ακτίνες Χ ώστε να εκτιμάται ο αριθμός
των κενών σπερμάτων στην καθαρή σπορομερίδα.

ΞΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Ενότητες 2 & 3.
•

Μέχρι να έχουμε νεότερα στοιχεία, συνιστάται η ξήρανση των σπερμάτων σε κατάσταση
ισορροπίας με περίπου 15 % Σχετική Υγρασία (περίπου 3,5 - 6,5 % περιεχόμενη υγρασία στα
σπέρματα, ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε έλαια) στους 10-20 °C, εάν πρόκειται να
αποθηκευθούν σε θερμοκρασίες κατάψυξης. Η υπερ-ξήρανση (Ultra-drying) για τη μείωση
των παραπάνω επιπέδων υγρασίας συνιστάται εάν η αποθήκευση θα γίνει σε θερμοκρασίες
μεγαλύτερες του 0 °C. Ξήρανση με θερμότητα ή σε κλίβανο δεν συνιστώνται.

•

Όπου είναι εφικτό, σπέρματα ή καρποί που είναι προφανές ότι βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο
ωρίμανσης, θα πρέπει να διαχωρίζονται σε υπο-δείγματα και κάθε υπο-δείγμα να αποξηραίνεται
μετά την ωρίμανσή του.

•

Για τη μεγιστοποίηση της ταχύτητας ξήρανσης, τα σπέρματα πρέπει να κατανέμονται σε λεπτό
στρώμα και ο αέρας να κατευθύνεται πάνω τους.

•

Για την ωρίμανση ανώριμων σπερμάτων και καρπών, θα πρέπει αυτά να παραμένουν για 2-3
εβδομάδες σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές της περιοχής απ’ όπου συλλέχθηκαν.

•

Σπέρματα που εξάγονται από ώριμους, σαρκώδεις καρπούς, θα πρέπει να αποξηραίνονται
σταδιακά σε συνθήκες δωματίου (60-70 % Σχετική Υγρασία., 20-25 °C, για 1-2 εβδομάδες) πριν
μεταφερθούν στις συνθήκες του ξηραντηρίου.

•

Χρησιμοποιείστε την εξισορροπημένη σχετική υγρασία (eRH) για την παρακολούθηση της
ξήρανσης, δίνοντας προσοχή σε πιθανές πηγές σφάλματος. Αυτή μπορεί να μετρηθεί με
υγρόμετρα, καταγραφείς δεδομένων ή silica gel ως δείκτη.


•

Για τράπεζες σπερμάτων μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, συνιστάται η εγκατάσταση ενός
δωματίου-ξηραντηρίου στο οποίο η σχετική υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε συγκεκριμένη
τιμή. Για μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις με μικρό αριθμό συλλογών (π.χ. λιγότερες από 100 το
χρόνο), συνιστώνται ξήρανση με silica gel ή χρήση θαλάμου ξήρανσης.

•

Σπέρματα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία θα πρέπει πρώτα να ξηραίνονται σε συνθήκες
δωματίου για 2-3 ημέρες πριν την ξήρανση με ειδικό αφυδατικό μέσο. Η χρήση silica gel σε
αναλογία όγκου 1:1 προς τα σπέρματα επιτρέπει την ασφαλή ξήρανση των σπερμάτων. (<30 %
εξισορροπημένη σχετική υγρασία).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα 4.
•

Για μακροχρόνια αποθήκευση, χρησιμοποιήστε διάφανες, επανασφραγιζόμενες, υάλινες
συσκευασίες, εάν απαιτείται τακτική πρόσβαση στα σπέρματα. Εάν δεν απαιτείται πρόσβαση,
χρησιμοποιήστε υάλινες συσκευασίες που σφραγίζονται με φλόγα ή διπλοσυσκευασμένα
επανασφραγιζόμενα υάλινα δοχεία. Φάκελοι αλουμινίου υψηλής ποιότητας έχουν,
επίσης, ικανοποιητική απόδοση, εάν είναι καλά σφραγισμένοι και κατά προτίμηση,
διπλοσυσκευασμένοι.

•

Η τοποθέτηση των σπερμάτων στις συσκευασίες να γίνεται κατά προτίμηση σε περιβάλλον με
ελεγχόμενη υγρασία.

•

Περιλάβετε ένα σακουλάκι με silica gel ως δείκτη της υγρασίας στα δοχεία για την παρακολούθηση
της απόδοσης του σφραγίσματος και την προστασία από τους καταβολίτες. Τα σακουλάκια θα
πρέπει να είναι εξισορροπημένα στις συνθήκες ξήρανσης της τράπεζας σπερμάτων (συνήθως
15 % σχετική υγρασία).

•

Ελέγχετε και αντικαθιστάτε ανά τακτά διαστήματα (εάν αυτό είναι εφικτό) τις στεγανωτικές
φλάντζες (σφραγίσματα) των δοχείων.

•

Ελέγχετε τις παρτίδες των δοχείων για διαρροές, χρησιμοποιώντας μία τυποποιημένη διαδικασία
ελέγχου διαρροών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα 5.
•

Για τη μακρόχρονη αποθήκευση των περισσοτέρων ορθόδοξων σπερμάτων, συνιστάται
θερμοκρασία αποθήκευσης κάτω του 0 ºC (συνήθως μεταξύ -18 και -20 ºC).

•

Για συμβατική αποθήκευση σε μη κρυογονικές συνθήκες, η πτώση της θερμοκρασίας κάτω
από τους -35 ºC δε φαίνεται να αυξάνει τη μακροβιότητα των σπερμάτων επαρκώς ώστε να
δικαιολογεί το πρόσθετο κόστος.

•

Για είδη με ορθόδοξα σπέρματα που έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής, μάλλον προτείνεται η κρυοαποθήκευση σε ή επάνω από υγρό άζωτο.

•

Για όλα τα δείγματα θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα σε μία δεύτερη τράπεζα.

ii

ΦΥΤΡΩΣΗ

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα 6.
•

Συνιστάται η διεξαγωγή ελέγχων φύτρωσης σε όσο το δυνατό περισσότερες συλλογές μετά
την ξήρανση και επεξεργασία των σπερμάτων και εάν είναι εφικτό και μετά την αποθήκευση
στην τράπεζα. Στην ιδανική περίπτωση, οι έλεγχοι φύτρωσης πρέπει να πραγματοποιούνται
πριν και μετά την ξήρανση, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η φυτρωτικότητα
επηρεάζεται από την αφυδάτωση. Αν οι πόροι είναι περιορισμένοι και υπάρχει δυνατότητα μόνο
για ένα αρχικό έλεγχο, αυτός συνιστάται να γίνεται μέσα στον πρώτο μήνα από την εισαγωγή
στην τράπεζα.

•

Το ποσοστό φύτρωσης πρέπει να εκφράζεται σε σχέση με τον αριθμό των σπερμάτων που
φυσιολογικά έχουν την ικανότητα να φυτρώσουν (συνολικός αριθμός σπερμάτων μείον τα νεκρά
ή άδεια σπέρματα).

•

Ένα μέγεθος δείγματος 200 σπερμάτων είναι ιδανικό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και δύο
υπο-δείγματα των 50 ή 25 σπερμάτων είναι αποδεκτά.

•

Για την αποφυγή βλαβών κατά τη διάβρεξη, τα σπέρματα ευπαθών ειδών θα πρέπει να
ενυδατώνονται πριν τον έλεγχο φύτρωσης.

•

Η φυτρωτική συμπεριφορά των σπερμάτων εμφανίζει μεγάλη πλαστικότητα και οι απαιτήσεις
μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ ειδών, πληθυσμών, συλλογών διαφορετικών
ετών, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών χρόνων αποθήκευσης. Χρησιμοποιείστε ως οδηγό τη
βιβλιογραφία ή βάσεις δεδομένων όπως η Βάση Πληροφοριών για Σπέρματα των RBGK (Liu
et al., 2008: http://data.kew.org/sid/sidsearch.html) και η βάση LEDA traitbase (http://www.ledatraitbase.org/tomcat/LEDAportal/index.jsp). Όταν δεν υπάρχει καμιά πληροφόρηση (ούτε ακόμη
και για συγγενή είδη), καθοδηγηθείτε από το κλίμα, την οικολογία και τη δομή των σπερμάτων
του είδους.

•

Τα σπέρματα πολλών αυτοφυών ειδών έχουν λήθαργο. Ανάλογα με τον τύπο του λήθαργου,
πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι κατάλληλες τεχνικές άρσης του ληθάργου.

•

Το υπόστρωμα για τα σπέρματα μπορεί να είναι άγαρ, χαρτί ή άμμος. Η χρήση άγαρ (συνήθως
1 %) έχει τα εξής πλεονεκτήματα: χαμηλό κίνδυνο βλαβών κατά τη διάβρεξη, σταθερή
συγκέντρωση των χημικών ουσιών που προστέθηκαν στην αρχή, επιτρέπει τα άσπρα ριζίδια να
είναι ορατά σε σκούρο φόντο τα, επιτρέπει την αφαίρεση των αρτιβλάστων (με πυρήνες άγαρ)
για μεταφύτευση.

•

Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιείται απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό.

•

Τα σπέρματα δεν πρέπει να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους μέσα στο υπόστρωμα
φύτρωσης.

•

Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να αποφεύγονται οι σταθερές θερμοκρασίες, με την εξαίρεση της
εφαρμογής των περισσοτέρων τεχνικών στρωμάτωσης. Το συνεχές φως πρέπει να αποφεύγεται
καθώς μπορεί να αναστείλει τη φύτρωση.

•

Κατά τους ελέγχους φύτρωσης, ως φυτρωμένο ορίζεται ένα σπέρμα με προβάλλον ριζίδιο
μήκους 1-2 mm ή ένα σπέρμα όπου το προβάλλον ριζίδιο έχει τουλάχιστον το ίδιο μήκος με το
σπέρμα.

iii

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα 7.
•

Με την εξαίρεση λίγων περιπτώσεων όπου οι πληθυσμοί είναι πολύ γνωστοί, θα πρέπει να
συλλέγεται δείγμα που στη συνέχεια συμπιέζεται και το οποίο εκπροσωπεί τον πληθυσμό από
τον οποίο έγινε συλλογή σπερμάτων. Προφανώς χρειάζεται προσοχή σε περιπτώσεις σπάνιων
ή κινδυνευόντων πληθυσμών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα 8.
•

Κατά την καταγραφή των δεδομένων μίας συλλογής σπερμάτων είναι ζωτικής σημασίας η
υπενθύμιση ότι τα δεδομένα αυτά θα έχουν νόημα στους χρήστες τους, τόσο στο σήμερα, όσο
και καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής της συλλογής (πιθανώς και 200 έτη αργότερα). Τα δεδομένα
επομένως πρέπει να είναι αντικειμενικά και να έχουν ελεγχθεί με συμφωνημένα πρότυπα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα 9.
•

Η αναγέννηση αποτελεί μια πολύ ακριβή διαδικασία που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί
ικανοποιητικά και θα ήταν καλύτερα να μπορεί να αποφευχθεί, αν οι συλλογές σπερμάτων στο
πεδίο είναι μεγάλου μεγέθους και υψηλής ποιότητας. Σε μερικές περιπτώσεις είναι προτιμότερη
από τη διαδικασία της αναγέννησης η επανασυλλογή από το πεδίο (αν αυτό είναι δυνατό).

•

Το προσωπικό της τράπεζας σπερμάτων θα πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μειώσει
τους κινδύνους επιλογής, γενετικής απώλειας ή υβριδοποίησης με στενά συγγενικό υλικό, αν και
πρέπει να γίνει αποδεκτό πως μία τέτοια εργασία δεν μπορεί ποτέ να είναι τέλεια. Θα πρέπει να
χρησιμοποιείται οποιαδήποτε γνώση υπάρχει διαθέσιμη για τα συστήματα αναπαραγωγής ώστε
ανάλογα να επιλέγεται και η μέθοδος επικονίασης (π.χ. να μην υποχρεώνονται ετερομικτικά είδη
σε ομομιξία και να διασφαλίζεται η γενετική απομόνωση συλλογών συγγενών ειδών). Επιπλέον,
αδύναμα ή μη τυπικά φυτά δεν θα πρέπει να απομακρύνονται, καθώς μπορεί να διαθέτουν
διαφορετικό γενετικό υλικό.

•

Φυτοκομικές πρακτικές υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητες για την ελαχιστοποίηση της απώλειας
φυτών (με την ανάπτυξή τους σε συνθήκες παρόμοιες με τις φυσικές) και τη μεγιστοποίησης της
παραγωγής σπερμάτων (με την ελάττωση των συνθηκών ανταγωνισμού και τη βελτιστοποίηση
του σχηματισμού ανθέων και σπερμάτων).

•

Στην ιδανική περίπτωση, πρέπει να ακολουθείται η μέθοδος των συζευγμένων αμφίδρομων
διασταυρώσεων, αποδεχόμενοι πάντα την πιθανότητα σε πολλές περιπτώσεις αυτή να είναι
τόσο χρονοβόρα, ώστε τελικά να είναι απαραίτητη η διασταύρωση φυτών με όλους τους
δυνατούς συνδυασμούς. Η συνεισφορά γύρης από κάθε πατρικό φυτό θα πρέπει να ισορροπείται
ποσοτικά.

•

Η τεχνητή επικονίαση σε διάφορές ημερομηνίες μπορεί να καλύψει τις περιόδους πρώιμης και
όψιμης ανθοφορίας.

•

Όταν είναι εφικτό, σπορομερίδες από διαφορετικά μητρικά φυτά θα πρέπει να φυλάσσονται
ξεχωριστά καθώς και ίσες ποσότητες σπερμάτων να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία
της επόμενης γενιάς. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, ίσες ποσότητες σπερμάτων θα πρέπει να
συλλέγονται από κάθε μητρικό φυτό και συναθροίζονται σε μία συλλογή. Η επόμενη γενιά πρέπει
να επιλέγεται τυχαία και πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τον ίδιο αριθμό ατόμων με την
προηγούμενη γενιά, έτσι ώστε να αποφευχθεί η συρρίκνωση της γενετικής ποικιλότητας.

•

Οι συνθήκες ανάπτυξης και τα αποτελέσματα της αναγέννησης θα πρέπει να καταγράφονται
αναλυτικά.
iv

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα 10.
•

Οι κατάλογοι σπερμάτων πρέπει να περιλαμβάνουν συλλογές με επαρκή ποσότητα σπερμάτων,
αποδεκτά επίπεδα φύτρωσης και επιβεβαιωμένη ταυτότητα. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν
συλλογές που υπόκεινται σε περιορισμούς που απορρέουν από συμφωνίες συλλογής, ούτε και
είδη που είναι γνωστά ως επιθετικοί εισβολείς.

•

Οι τράπεζες σπερμάτων πρέπει να φυλάσσουν ένα βασικό απόθεμα σπερμάτων που δεν μπορεί
να διανεμηθεί. Αυτό γίνεται είτε με φυσικό διαχωρισμό του προς διατήρηση δείγματος (δείγμα
βάσης) από το προς χρήση δείγμα (ενεργό δείγμα), είτε διαθέτοντας ένα σύστημα ελέγχου των
επιπέδων των αποθεμάτων στη βάση δεδομένων της τράπεζας σπερμάτων.

•

Για λόγους εθνικής κυριαρχίας και ιδιοκτησίας σχετικά με τους γενετικούς πόρους, τα δείγματα
σπερμάτων αποστέλλονται συνοδευόμενα με ένα νομικά δεσμευτικό συμφωνητικό μεταφοράς
υλικού, το οποίο καθορίζει το σκοπό χρήσης των σπερμάτων, το αν μπορούν να περάσουν σε
κάποιους τρίτους και το πώς πιθανά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση αυτών μπορούν να
κατανεμηθούν.

•

Κάθε φορά που μετακινείται υλικό από τα εθνικά σύνορα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η υγεία
των φυτών, η συνθήκη CITES και η Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων.

•

Τα δείγματα πρέπει ν’ αποστέλλονται μέσα σε φάκελο αλουμινίου και να συνοδεύονται από τα
απαραίτητα έγγραφα μεταφοράς και από δεδομένα φύτρωσης.

•

Η τράπεζα σπερμάτων θα πρέπει να κρατάει αρχεία παραληπτών και χρήσεων των διανεμηθέντων
σπερμάτων. Αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για την ανάδειξη της άμεσης αξίας των
συλλογών των τραπεζών σπερμάτων. Όπου είναι δυνατόν, οι διαχειριστές των τραπεζών
σπερμάτων θα πρέπει να συζητούνε σχετικά με τους τύπους συλλογών που ζητούνται από τους
πιθανούς χρήστες, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρήση των συλλογών.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός αυτής της έκδοσης
Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι η παροχή των καλύτερων διαθέσιμων συμβουλών σε όσους
ήδη εμπλέκονται ή τώρα ξεκινούν την εμπλοκή τους με τη μακροχρόνια διατήρηση σπερμάτων
που συλλέγονται στη φύση, ειδικά στην Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα. Έχει σκοπό να αποτελέσει
περισσότερο ένα οδηγό, παρά ένα εγχειρίδιο πρακτικών συμβουλών. Για λεπτομερή εγχειρίδια
περί χειρισμών των σπερμάτων συνιστώνται τα ακόλουθα: για σπέρματα καλλιεργούμενων ειδών
- Rao et al., 2006; για σπέρματα δενδρωδών ειδών - Schmidt, 2000; για αυτοφυή είδη – CPC,
1986; Bacchetta et al., 2008; Offord & Meagher, 2009); Για μια λεπτομερή εισαγωγή στο θέμα, βλ.
Smith et al., (2003), και ειδικά το κεφάλαιο των Terry et al. (2003). Σε κάθε ενότητα της παρούσας
έκδοσης δίνονται οδηγίες για τις τράπεζες που διατηρούν αυτοφυή είδη. Ως τέτοιες, βασίζονται
στις προδιαγραφές Τραπεζών Γενετικού Υλικού των FAO / IPGRI (1994). Επίσης, εδώ δίνεται η
ευκαιρία να επισημανθούν θέματα για περαιτέρω έρευνα.
Θεματικές ενότητες που καλύπτονται
Ξήρανση σπερμάτων, παρακολούθηση της περιεχόμενης υγρασίας των σπερμάτων, συσκευασία
σπερμάτων, αποθήκευση, φύτρωση, καθαρισμός σπερμάτων, επαλήθευση της ταυτότητας
φυτών, διαχείριση δεδομένων των χειρισμών, αναγέννηση σπερμάτων και διανομή σπερμάτων
(βλ. Εικόνα 2 για τη διαδοχή των δραστηριοτήτων σε μια τυπική τράπεζα σπερμάτων αυτοφυών
ειδών, ενώ στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται αυτές οι δραστηριότητες σε σχέση με τη διαρρύθμιση
των εγκαταστάσεων της τράπεζας).

Εικόνα 1 Σπέρματα σε μακροχρόνια αποθήκευση. (© RBGK)



Σχεδιασμός &
Συλλογή

Εικόνα 2

Κεντρικά στοιχεία μίας γενικευμένης διαδικασίας αποθήκευσης σπέρμάτων σε μια
τράπεζα σπερμάτων (από Smith et al., 2003)
Σχεδιασμός και αναζήτηση αδειών συλλογής
↓

Συλλογή σπερμάτων και δειγμάτων φυτών στο πεδίο, σήμανσή των δειγμάτων και
καταγραφή δεδομένων πεδίου
↓

Ταχεία αποστολή των σπερμάτων στην τράπεζα
↓

Άνοιγμα των συσκευασιών, έλεγχος για τυχόν προβλήματα, ξήρανση/στερέωση
των δειγμάτων φυτών
↓

Δημιουργία αρχείου δεδομένων για κάθε συλλογή

Επεξεργασία &
Έλεγχοι

↓

Εκτίμηση πιθανών χαρακτηριστικών της αποθήκευσης των σπερμάτων (εάν είναι
άγνωστα)
↓

Καθαρισμός σπερμάτων1
↓

Ανάλυση με ακτίνες X ή έλεγχος με τομή
↓

Προσδιορισμός της ποσότητας σπερμάτων
↓

Ξήρανση
↓

Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας των σπερμάτων
↓

Αρχικός έλεγχος φύτρωσης2
↓

Συσκευασία και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας3
Αποθήκευση &
Χρησιμοποίηση

↓

Αποθήκευση σε ψυχρές συνθήκες
↓

Χαρακτηρισμός των δειγμάτων και αξιολόγηση4
↓

Διανομή των χαρακτηρισμένων υπο-δειγμάτων στους χρήστες (διαχρονικά)
↓

Επανάληψη ελέγχων φύτρωσης (διαχρονικά)
↓


Αναγέννηση / πολλαπλασιασμός των συλλογών (όταν απαιτείται)5

 Ο καθαρισμός προηγείται κάποιες φορές από κάποιο διάστημα ξήρανσης. Σε αυτό το στάδιο, μικρά δείγματα
μπορούν να πολλαπλασιαστούν μετά τη συλλογή, με διαδικασία μετά τη συλλογή όπως αυτή για το υλικό που
συλλέχθηκε στη φύση.
 Αυτό το βήμα αναβάλλεται συνήθως για μετά την αποθήκευση, εάν απαιτείται κάποια επιβεβαίωση ότι τα
σπέρματα έχουν επιβιώσει τόσο της ξήρανσης όσο και της κατάψυξης. Απαιτείται εύκολα επανασφραγιζόμενη
συσκευασία.
 Τα αντίγραφα ασφαλείας των συλλογών θα πρέπει να φυλάσσεται σε ικανή απόσταση από την τράπεζα.
 Όπως πρέπει να γίνεται
 Διαδικασία μετά τη συλλογή όπως αυτή για το υλικό από το πεδίο



Εικόνα 3 Διάγραμμα των κύριων διαδικασιών και των εγκαταστάσεων μιας τράπεζας σπερμάτων.



ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ
Περίληψη από τον Gianni Bedini (Βοτανικός Κήπος της Pisa), βασισμένο στην εμπειρία
των UVEG, MNHN, RBGK και του Βοτανικού Κήπου της Pisa, και στις συζητήσεις που
ακολούθησαν.
Γενικά σχόλια
Στον καθαρισμό των σπερμάτων απομακρύνονται όλα τα φυτικά τμήματα και οι ιστοί που
περιβάλουν τα σπέρματα, καθώς και μη φυτικό υλικό (όπως π.χ. έντομα ή τμήματα εδάφους)
και σπέρματα άλλων ειδών (βλ. MSBP Technical Information Sheet 14 http://www.kew.org/msbp/
scitech/publications/14-Seed%20cleaning.pdf). Αν και ο καθαρισμός απαιτεί πολύ χρόνο και
εμπειρία, καθώς και αρκετό χώρο στο εργαστήριο και ειδικό εξοπλισμό για να είναι πιο πρακτικός
και πλήρης, η διαδικασία αυτή έχει πολλά οφέλη
•

Μειώνει τον απαιτούμενο χώρο στις εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης. Εάν ο καθαρισμός
γίνει πριν την ξήρανση, τότε μειώνεται ο απαιτούμενος χώρος και στο ξηραντήριο.

•

Βοηθά στον οπτικό έλεγχο της σπορομερίδας για κενά, ανώριμα, κατεστραμμένα ή μολυσμένα
σπέρματα (που δεν είναι κατάλληλα για διατήρηση) και στην απομάκρυνσή τους.

•

Απομακρύνονται διάφοροι παθογόνοι οργανισμοί (μύκητες, βακτήρια και ιοί) που συνήθως
βρίσκονται στα φυτικά υπολείμματα παρά στα ίδια τα σπέρματα. Αυτό κάνει πιο εύκολη τη
συμμόρφωση με φυτο-υγειονομικούς κανόνες όταν τα σπέρματα πρόκειται να αποσταλούν
στους χρήστες.

•

Η ποσότητα των σπερμάτων μπορεί να προσδιορισθεί πιο εύκολα όταν μία σπορομερίδα είναι
καθαρισμένη παρά όταν δεν είναι.

Στην ιδανική περίπτωση, όλες οι σπορομερίδες πρέπει να καθαρίζονται πολύ καλά μέχρι να
απομακρυνθούν όλα τα συνοδά φυτικά τμήματα. Αυτό όμως δεν είναι πρακτικά δυνατό για όλα
τα είδη, ειδικά για ορισμένους τύπους καρπών και σπερμάτων. Διαρρηκτοί καρποί και μεγάλα
σπέρματα καθαρίζονται σχετικά εύκολα. Αλλά ο διαχωρισμός μικροσκοπικών σπερμάτων από
τμήματα του περικαρπίου παρόμοιου μεγέθους, σχήματος και πυκνότητας, μπορεί να αποδειχθεί
μια εργασία πάρα πολύ δύσκολη για να γίνει μέσα σε λογικά χρονικά όρια. Παρομοίως, η εξαγωγή
των σπερμάτων από μη-διαρρηκτούς καρπούς (σαμάρια, αχαίνια και κάρυα) μπορεί να απαιτεί
πολύ καιρό ή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα σπέρματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως πρέπει
οι συλλογές να αποθηκεύονται όπως παραλαμβάνονται και απλά αυτό να καταγράφεται στη βάση
δεδομένων.
Τα σπέρματα αυτοφυών ειδών θα πρέπει να καθαρίζονται κυρίως με το χέρι, αλλά είναι αποδεκτή
και η χρήση συγκεκριμένου μηχανικού εξοπλισμού. Οι αυτοματοποιημένες εργασίες που είναι
πολύ κοινές στη μαζική επεξεργασία σπερμάτων που προέρχονται από αγροτικές, φυτοκομικές και
δασοπονικές εργασίες, δεν είναι κατάλληλες για τον καθαρισμό μικρών και ποικίλων (σε μέγεθος και
μορφολογία) συλλογών σπερμάτων αυτοφυών ειδών. Ο χρόνος που απαιτείται για τον καθαρισμό
του εξοπλισμού από δείγμα σε δείγμα, για ν’ αποφύγουμε τις επιμολύνσεις, δεν είναι αποδοτικός
ως προς το κόστος στην περίπτωση πολλών αλλά μικρού μεγέθους δειγμάτων. Ορισμένες
συλλογές, ειδικά αυτές που προέρχονται από απειλούμενα είδη, μπορεί να περιέχουν μόνο
ελάχιστα σπέρματα. Επιπλέον, ο εξοπλισμός πιθανώς να χρειάζεται ρύθμιση για κάθε διαφορετικό
είδος και και να μην ανταποκρίνεται στη μεγάλη ποικιλότητα που παρατηρείται στο σχήμα, μέγεθος
και βάρος των καρπών / σπερμάτων των διαφόρων δειγμάτων. Με βάση μελέτες σε σπέρματα
καλλιεργούμενων ειδών, έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένα είδη εξοπλισμού μπορεί να προκαλούν
σοβαρές μηχανικές βλάβες στα σπέρματα με αποτέλεσμα να μειώνεται η μακροβιότητά τους.


Ο καθαρισμός σπερμάτων αυτοφυών ειδών απαιτεί μεγαλύτερη επιδεξιότητα απ’ ό,τι θα πίστευε
κανείς. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει γνώσεις για τη μορφολογία καρπών και σπερμάτων
σε επίπεδο οικογένειας και για την ερμηνεία των δομών που βλέπει στο στερεοσκόπιο, έτσι
ώστε οι τεχνικές καθαρισμού που εφαρμόζει να απομακρύνουν κάποιες δομές που δεν είναι
αναγκαίες κατά την αποθήκευση, χωρίς όμως να προκαλείται καμία ζημιά. Η προσαρμογή των
τεχνικών στους διαφορετικούς τύπους καρπών και σπερμάτων αποτελεί το ‘κλειδί’ για έναν καλό
καθαρισμό.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο καθαρισμός διευκολύνεται με την ξήρανση. Εξαίρεση αποτελούν
οι σαρκώδεις καρποί, όπου συνιστάται η εξαγωγή των σπερμάτων πριν την ξήρανση.
Παρόλο που οι απλές τεχνικές καθαρισμού μπορούν να λάβουν χώρα και στο πεδίο αμέσως μετά
τη συλλογή, οι περισσότεροι χειρισμοί είναι καλύτερο να γίνονται στο εργαστήριο με διαθέσιμο
όλον τον απαραίτητο χώρο, την προστασία από τη σκόνη και τον ακόλουθο εξοπλισμό:
•

Κόσκινα, τάπες και βούρτσες

•

Σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης ή/και μάσκες

•

Γάντια από καουτσούκ

•

Διαχωριστής σπερμάτων με ρεύμα αέρα (φυσητήρας)

•

Στερεοσκόπιο και εξοπλισμός ανατομής

•

Εγκατάσταση πλυσίματος

•

Κάδος απόρριψης φυτικών υπολειμμάτων

Εικόνα 4 Εργαστήριο γενικού καθαρισμού σπερμάτων. (© RBGK)



ΕΝΟΤΗΤΑ 1A. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Γενικά Σχόλια
Κόσκινα, τάπες και βούρτσες
Γενικά,
στις
τράπεζες
σπερμάτων
χρησιμοποιούνται
ανοξείδωτα
κόσκινα
(σίτες) με οπές διαφόρων διαμετρημάτων. Με
αυτό τον τρόπο επιτρέπεται ο διαχωρισμός
των σπερμάτων από το υπόλοιπο υλικό
σε δύο ή περισσότερα μέρη. Σωματίδια
μεγαλύτερου μεγέθους από το άνοιγμα των
οπών, παραμένουν πάνω στο κόσκινο,
ενώ τα υπόλοιπα περνούν πιο κάτω. Εάν
τα υπολείμματα είναι μεγαλύτερα από τα
σπέρματα, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κόσκινο με διαμέτρημα οπής ελαφρώς
μεγαλύτερο από αυτό των σπερμάτων έτσι
ώστε να παραμείνουν τα υπολείμματα στο
κόσκινο και τα καθαρά σπέρματα σε ένα Εικόνα 5 Καθαρισμός σπερμάτων με τη χρήση
δίσκο κάτω από το κόσκινο. Εάν, αντίστροφα, κόσκινου και τάπας από καουτσούκ. (© RGBK)
τα υπολείμματα είναι μικρότερου μεγέθους από τα σπέρματα, τότε χρησιμοποιούμε κόσκινο με
άνοιγμα οπής ελαφρώς μικρότερο από αυτό των σπερμάτων έτσι ώστε να συλλέξουμε τα καθαρά
σπέρματα πάνω στο κόσκινο και τα υπολείμματα κάτω από αυτό. Συνδυασμός διαφορετικών
μεγεθών οπών χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των σπερμάτων από μικρότερα ή μεγαλύτερα
υπολείμματα. Αυτή η μέθοδος όμως δεν είναι αποτελεσματική εάν τα υπολείμματα έχουν το
ίδιο μέγεθος με τα σπέρματα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα σπέρματα αποθηκεύονται μαζί με
τα υπολείμματα ή διαχωρίζονται με κάποια άλλη τεχνική, όπως π.χ. κάνοντας τα σπέρματα να
κυλήσουν σε μια επικλινή επιφάνεια ή χρησιμοποιώντας φυσητήρα σπερμάτων (βλ. παρακάτω).
Σε μία σπορομερίδα που δεν έχει καθαριστεί μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε ελαφρά πίεση
με τη χρήση μίας ‘τάπας’ από καουτσούκ. Η πίεση αυτή βοηθά να κατατμηθούν περισσότερο τα
εύθραυστα υπολείμματα και να περάσουν κάτω από το κόσκινο. Ωστόσο, έντονη πίεση μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στα σπέρματα. Εάν τα σπέρματα είναι εύθραυστα, μπορούμε να εφαρμόσουμε
αυτήν την πίεση με το χέρι: σε αυτήν την περίπτωση, ο χειριστής πρέπει να φορά γάντια από
latex ή PVC, ώστε να προστατεύσει τα δάχτυλά του, αλλά και για να διατηρεί την απαραίτητη
ευαισθησία ώστε να νιώθει τα σπέρματα που αγγίζει.
Τα σπέρματα πρέπει να ελέγχονται για βλάβες κάτω από ένα στερεο-μικροσκόπιο: αν
παρατηρηθούν βλάβες, όπως έντονες αμυχές στο σπερματικό περίβλημα ή θραύσεις στις
επιμήκεις καρυόψεις των Poaceae ή σε αχαίνια των Asteraceae, τότε θα πρέπει να εφαρμόζεται
πιο ελαφρά πίεση. Είναι επίσης σημαντικό να ελέγχουμε τα διάφορα μέρη στα κόσκινα: εάν
υπάρχει μίγμα υπολειμμάτων και ανέπαφων σπερμάτων, τότε θα πρέπει αυτά να ξαναπερνούν
από κόσκινο.
Κόσκινα, δίσκοι και πάγκοι πρέπει να καθαρίζονται πολύ καλά μεταξύ διαφορετικών σπορομερίδων
ώστε να αποφεύγονται επιμολύνσεις. Μια ανοξείδωτη βούρτσα είναι ο καλύτερος τρόπος για τον
καθαρισμό των κοσκίνων.


Σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης ή μάσκες
Ειδικά κατά το κοσκίνισμα/διαχωρισμό με αέρα
σπερμάτων ή ξηρών καρπών παράγεται πολλή σκόνη
αποτελούμενη από μικροσωματίδια που πιθανώς να
εισπνεύσουν οι χειριστές και να επικάθονται πάνω
στον εργαστηριακό εξοπλισμό. Αυτή η σκόνη μπορεί
να προκαλέσει ερεθισμό των πνευμόνων ή αλλεργία.
Έτσι, οι εργασίες καθαρισμού των σπερμάτων πρέπει
να γίνονται κάτω από απαγωγό αέρα με φίλτρο
σκόνης ή σε περιορισμένο χώρο όπου το προσωπικό
θα φορά ειδικές μάσκες για τη σκόνη (με κατάλληλες
προδιαγραφές όπως EN 149: 2001 FFP3). Προφανώς
η προστασία είναι καλύτερη όσο καλή είναι η διαδικασία
φιλτραρίσματος κι έτσι τα φίλτρα των απαγωγών και
οι μάσκες θα πρέπει να αντικαθιστώνται ανά τακτά
διαστήματα.
Διαχωριστής σπερμάτων με ροή αέρα (φυσητήρας)
Αυτός ο εξοπλισμός επιτρέπει το διαχωρισμό των
σπερμάτων από υπολείμματα που έχουν διαφορετική
πυκνότητα. Ο φυσητήρας προκαλεί ένα ρεύμα αέρα, Εικόνα 6 Απαγωγός αέρα για
ρυθμιζόμενης ταχύτητας, που περνά μέσα από ένα καθαρισμό σπερμάτων. (© RBGK)
δείγμα σπερμάτων τοποθετημένο πάνω σε λεπτή
σίτα σε ένα καλαθάκι που προσαρμόζεται στη βάση ενός κυλινδρικού σωλήνα. Το ρεύμα αέρα
παγιδεύει τα πιο ‘ελαφρά’ υλικά που εκτινάσσονται μέσα στον κύλινδρο και συλλέγονται σε ειδικό
δοχείο απορριμμάτων στην κορυφή του κυλίνδρου, ενώ τα πιο ‘βαριά’ υλικά παραμένουν μέσα
στον κύλινδρο. Η λειτουργία του βασίζεται στην ίδια αρχή με αυτήν του διαχωρισμού με αέρα, αλλά
είναι πιο ασφαλής γιατί η ροή αέρα μπορεί να ρυθμιστεί στο επιθυμητό επίπεδο.
Είναι σημαντικό να ελέγχουμε εάν ο διαχωρισμός είναι αποτελεσματικός όσο αυτό είναι πρακτικά
δυνατό, έτσι ώστε να μένουν όλα τα καλά σπέρματα στη σίτα και τα υπολείμματα (χωρίς ζωντανά
σπέρματα) στο δοχείο απορριμμάτων. Αυτό γίνεται με μια καλή ρύθμιση της ροής του αέρα, η
οποία προσδιορίζεται με τη μέθοδο δοκιμής-λάθους. Όταν έχουμε μικρό δείγμα μέσα στο καλάθι,
ο αέρας ρυθμίζεται αρχικά σε μικρή ταχύτητα, αρκετή για να σηκώσει κάποια υπολείμματα στο
δοχείο απορριμμάτων, όπως φαίνεται μέσα στον κύλινδρο που συνήθως είναι φτιαγμένος από
διαφανές υλικό. Μετά, ελέγχουμε αυτά τα απορρίμματα κάτω από το στερεοσκόπιο για τυχόν
ζωντανά σπέρματα. Εάν δεν υπάρχουν, τότε αυξάνουμε την ένταση στη ροή του αέρα σιγά-σιγά
και επαναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Όταν ζωντανά, καλοσχηματισμένα σπέρματα βρίσκονται
στο δίσκο απορριμμάτων, τότε η ροή του αέρα μειώνεται όπως στο προηγούμενο στάδιο. Το
φύσημα των σπερμάτων μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό όταν γίνεται μετά το κοσκίνισμα.
Όπως και με άλλες τεχνικές, ο εξοπλισμός (καλαθάκι, κύλινδρος, δοχείο απορριμμάτων) πρέπει
να καθαρίζεται πολύ καλά ανάμεσα στις χρήσεις για διαφορετικές σπορομερίδες, ώστε να
αποφεύγονται επιμολύνσεις από το ένα δείγμα στο άλλο. Επίσης, μπορεί να δημιουργηθεί στατικός
ηλεκτρισμός, ειδικά μέσα στον κύλινδρο, εξαιτίας της τριβής που δημιουργεί η ροή αέρα. Γι’ αυτό το
λόγο, συνιστώνται από αντιστατικά υφάσματα / σπρέι.


Στερεοσκόπιο και εξοπλισμός ανατομής
Ένα στερεοσκόπιο είναι χρήσιμο σε πολλές
εργασίες που σχετίζονται με τον καθαρισμό των
σπερμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου
για την καθαρότητα ενός δείγματος σπερμάτων, του
ελέγχου των απορριμμάτων για τυχόν παρουσία
ζωντανών, ακέραιων σπερμάτων, καθώς και για την
πραγματοποίηση των ελέγχων με τομή.
Οι έλεγχοι με τομή γίνονται για ν’ αξιολογηθεί ο αριθμός
των κενών σπερμάτων (δηλ. με ενδοσπέρμιο και/ή
έμβρυο απόντα ή ανώμαλα). Επειδή αυτοί οι έλεγχοι
είναι καταστρεπτικοί, γίνονται σε υπο-δείγματα της
σπορομερίδας (π.χ. 50 σπερμάτων) (βλ. επίσης
ανάλυση με ακτίνες Χ). Τα σπέρματα κόβονται με Εικόνα 7 Στερεο-μικροσκόπιο. (© RBGK)
νυστέρι ή άλλο κατάλληλο εργαλείο ανατομής και
ελέγχονται για την παρουσία ακέραιου ενδοσπερμίου και πλήρως ανεπτυγμένου εμβρύου, ώστε να
έχουμε τελικά την εκτίμηση της αναλογίας ακέραιων προς κενών σπερμάτων. Αν το ποσοστό των
κενών σπερμάτων είναι πολύ μεγάλο, π.χ. >50%, τότε το δείγμα πρέπει να καθαριστεί εκ νέου, αλλά
μόνο όταν αυτό είναι πρακτικά δυνατό, π.χ. αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος από το προσωπικό.
Εγκατάσταση πλυσίματος
Τα σπέρματα που εξάγονται από σαρκώδεις καρπούς μπορεί να χρειάζονται ένα γρήγορο πλύσιμο
για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα του περικαρπίου (βλ. παρακάτω). Το νερό μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των σπερμάτων: τα άδεια σπέρματα επιπλέουν σε
αυτό, ενώ τα ακέραια σπέρματα βυθίζονται αμέσως. Όμως αυτή η μέθοδος δεν συνιστάται γενικά
για τις τράπεζες σπερμάτων, καθώς τα ξηρά σπέρματα μπορεί να επηρεαστούν από αυτή την
ταχεία διάβρεξη.
Κάδος απόρριψης φυτικών υπολειμμάτων
Τα υπολείμματα μπορεί να περιέχουν παθογόνους οργανισμούς και
ζωντανά σπέρματα ειδών-εισβολέων. Εάν η τράπεζα σπερμάτων
χειρίζεται και υλικό από εξωτικά φυτά, και στις δύο παραπάνω
περιπτώσεις μέρος από το υλικό μπορεί ν’ αποτελέσει σοβαρή απειλή
για τα εντόπια οικοσυστήματα, σε περίπτωση που διαφύγουν έξω
από την τράπεζα σπερμάτων. Γι’ αυτό το λόγο, μια καλή επιλογή για
μια τράπεζα σπερμάτων είναι να τα τοποθετεί σε πλαστικούς σάκους
μέσα σε δοχεία απορριμμάτων με σαφή εξωτερική σήμανση. Όταν οι
σάκοι γεμίζουν, πρέπει να κλείνονται σφιχτά και να αποστέλλονται σε
πιστοποιημένο, ειδικό χώρο διάθεσης απορριμμάτων. Η πιο ασφαλής
αντιμετώπιση, που πρέπει να εφαρμόζεται όταν είναι δυνατό, ώστε να
μην έχουμε διαφυγή ζωντανού υλικού, είναι η αποτέφρωση σύμφωνα
με ιατρικές προδιαγραφές.

Εικόνα 8 Κάδος φυτικών
απορριμμάτων για
αποτέφρωση. (© RBGK)

Καθαρισμός σαρκωδών καρπών
Ανώριμοι καρποί θα πρέπει πρώτα να ωριμάζουν κάτω από συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας,
πριν εξάγουμε τα σπέρματα και τα ξηράνουμε. Τα σπέρματα μπορούν να εξαχθούν με τομή,
διαχωρισμό, πίεση του καρπού, ή συμπίεση πάνω στα κόσκινα. Μπορεί ν’ ακολουθήσει πλύσιμο σε
χλιαρό νερό, αν χρειάζεται, για ν’ απομακρυνθούν τα υπολείμματα του περικαρπίου που κολλάνε.
Στη συνέχεια τα σπέρματα απλώνονται σε λεπτό στρώμα και τοποθετούνται στο ξηραντήριο. Όταν
τα σπέρματα καλύπτονται από στρώμα βλέννας, η ξήρανση βοηθά στο ν’ απομακρυνθεί εύκολα
με ελαφριά τριβή με το χέρι.


Ειδική περίπτωση 1: καρπός με κολλώδη σάρκα
Το είδος Daphne alpina subsp. alpina παράγει μικρές δρύπες με πολύ λίγη, κολλώδη σάρκα. Όταν
οι δρύπες συμπιέζονται πάνω στα κόσκινα, οι πυρήνες γλιστρούν έξω, με υπολείμματα όμως
του περικαρπίου που προκαλεί τη συσσωμάτωσή τους σε μεγάλες άμορφες μάζες. Η κολλώδης
σάρκα δεν διαλύεται και δεν φεύγει με το νερό. Μια πιο πρακτική λύση σε αυτήν την περίπτωση
είναι η κάλυψη των πυρήνων με στάχτη. Τότε, η σάρκα γίνεται λιγότερο κολλώδης και μπορεί να
απομακρυνθεί με απαλή πίεση των καρπών πάνω σε κόσκινο, του οποίου το διαμέτρημα οπών
είναι μικρότερο από αυτό των πυρήνων.
Ειδική περίπτωση 2: υπερώριμοι καρποί στο πεδίο
Οι σαρκώδεις καρποί (π.χ. οι ράγες των Solanaceae) μπορεί να χρειάζονται μερικό ή πλήρη
καθαρισμό, εάν είναι υπερώριμοι ή αν έχουν καταστραφεί ή πιεστεί κατά τη συλλογή, ώστε να
αποφευχθούν οι ζυμώσεις πριν από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιώντας ένα κόσκινο και κρύο
τρεχούμενο νερό απομακρύνεται όσο το δυνατό περισσότερη σάρκα από τους καρπούς. Στη
συνέχεια, τα σπέρματα πρέπει να τοποθετηθούν στο ξηραντήριο ή, αν είμαστε στο πεδίο, ν’
αφεθούν να στεγνώσουν στον αέρα πάνω σε λεπτή σίτα ή χοντρό διηθητικό χαρτί ώστε να
στεγνώσουν επιφανειακά πριν συσκευασθούν και μεταφερθούν σε πάνινες σακούλες.
Ειδική περίπτωση 3: ανώριμοι καρποί κατά τη διασπορά
Ποώδη δασικά είδη (π.χ. Anemone nemorosa) και υδρόβια είδη (π.χ. Caltha palustris) μπορεί να
διασπείρουν καρπούς με ανώριμα σπέρματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα σπέρματα δεν πρέπει
να εξάγονται αμέσως μετά τη συλλογή, αλλά πρώτα να αφήνονται να ωριμάσουν οι καρποί σε
υψηλές συνθήκες σχετικής υγρασίας (μεθωρίμανση).
Καθαρισμός ξηρών ταξικαρπιών
Γενικά, οι ξηρές ταξικαρπίες καθαρίζονται με τη μέθοδο των κόσκινων και τη χρήση τάπας.
Τοποθετούνται σε κόσκινο με κατάλληλο άνοιγμα οπών, ώστε να μην περνούν κάτω τα σπέρματα,
και μετά τρίβουμε με την τάπα μέχρι να ελευθερωθούν τα σπέρματα, ενώ τα υπόλοιπα ξερά υλικά
διασπώνται σε μικρά κομμάτια και περνούν κάτω από το κόσκινο.
Η τάπα μπορεί να πληγώσει τα σπέρματα εάν χρησιμοποιηθεί πολύ δυνατά. Γι’ αυτό είναι
σημαντικό να ελέγχουμε τα σπέρματα στη διάρκεια του καθαρισμού: εάν παρατηρείται
οποιαδήποτε βλάβη, τότε πρέπει να εφαρμόζεται πιο ελαφριά πίεση. Αυτό συμβαίνει στην
περίπτωση εύθραυστων σπερμάτων, τα οποία μπορούν και να διαλυθούν όταν πιέζονται πάνω
στη σίτα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα σπέρματα πιέζονται με τα χέρια. Για την προστασία των
δαχτύλων, φοράμε γάντια από PVC ή latex.
Η χρήση των κοσκίνων ακολουθείται μέχρι ενός σημείου. Εάν ο καθαρισμός με αυτόν τον τρόπο
καταλήγει σε πληγωμένα σπέρματα ή απαιτεί πολύ χρόνο, τότε κάποια άλλη τεχνική μπορεί να
εφαρμοσθεί στη σπορομερίδα, όπως ο διαχωρισμός με αέρα ή η συλλογή μπορεί ν’ αποθηκευτεί
στην τράπεζα χωρίς να είναι τέλεια καθαρισμένη και να το σημειώσουμε αυτό στη βάση
δεδομένων. Αν είναι αναγκαίο, υπο-δείγματα μπορούν να καθαριστούν τη στιγμή που βγαίνουν
από την τράπεζα για φύτρωση ή διανομή.
Ειδική περίπτωση 1: διαρρηκτοί ξηροί καρποί
Σπέρματα, που όταν συλλέχθηκαν ήταν εντελώς ώριμα, μέσα σε ξηρούς, ογκώδεις καρπούς ή
κάψες, καθαρίζονται άμεσα και γρήγορα με προσεκτικό άνοιγμα των καρπών και διαχωρίζοντας τα
σπέρματα με το χέρι. Κάψες, κεράτια και χέδροπες μπορούν ν’ ανοιχθούν κατά μήκος των φυσικών
γραμμών διάρρηξής τους και να ανακινηθούν ελαφρά σ’ ένα δίσκο ώστε ν’ απελευθερωθούν καθαρά
τα σπέρματά τους: αυτή η εργασία μπορεί να γίνει αποτελεσματικά και στο πεδίο εάν ληφθούν


κάποιες προφυλάξεις. Οι καρποί που διαρρηγνύονται απότομα και εκσφενδονίζουν τα σπέρματα
πρέπει να φυλάσσονται σ’ ένα δίσκο ή μέσα σ’ ένα κουτί καλυμμένοι με χαρτί ή χαρτόνι για να
προληφθούν τυχόν απώλειες.
Ειδική περίπτωση 2: αδιάρρηκτοι ξηροί καρποί
Καρποί όπως κάρυα, αχαίνια και σαμάρες αποτελούν και τις μονάδες διασποράς των φυτών και
πρέπει ν’ αποθηκεύονται σε αυτή τη μορφή. Ο γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει να προσέχουμε ή
καλύτερα ν’ αποφεύγουμε την αφαίρεση οποιαδήποτε δομής από τη φυσική μονάδα διασποράς
(όπως φτερά, τρίχες, λέπυρα κλπ.), καθώς αυτό μπορεί να πληγώσει τα σπέρματα.
Ανάλυση με ακτίνες Χ
Αυτή η τεχνική επιτρέπει τον έλεγχο για άδεια ή κατεστραμμένα / μολυσμένα σπέρματα ή
για τον υπολογισμό του αριθμού σπερμάτων σε καρπούς που δεν μπορούν να καθαριστούν.
Πρόκειται για μια λύση υψηλής τεχνολογίας εναλλακτικής του ελέγχου με τομή, η οποία απαιτεί
ειδικό εξοπλισμό (μηχανή ακτίνων Χ και, σε περίπτωση μη ψηφιακών μηχανών, φωτογραφικά
αναλώσιμα, σκοτεινό θάλαμο και φωτισμό ασφαλείας), καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό.
Συγκριτικά με τους ελέγχους με τομή, αυτή η ανάλυση επιτρέπει πιο γρήγορες, πιο ακριβείς και
καλύτερα τεκμηριωμένες εκτιμήσεις. Παρόλο που δεν είναι καταστροφική, μόνο ένα υπο-δείγμα
της συλλογής ελέγχεται και αυτά τα σπέρματα δεν επιστρέφονται πίσω στην κύρια συλλογή,
προληπτικά, για την αποφυγή γενετικής βλάβης. Τα σπέρματα που έχουν δεχθεί ακτινοβολία Χ
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ελέγχους φύτρωσης (τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει
να είναι ίδια ή χαμηλότερα με αυτά σε μη ακτινοβολημένα σπέρματα, αλλά πρέπει να ληφθεί
υπόψη πιθανή γενετική αλλαγή του υλικού).

Εικόνα 9 Ακτινογραφία σπερμάτων του είδους Albizia bernieri
που δείχνει άδεια, προσβεβλημένα και υγιή σπέρματα. (© RBGK)
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Πιθανά στοιχεία μιας σπορομερίδας και εμφάνισή τους σε έλεγχο με ακτίνες Χ:
Υπόκεινται σε έλεγχο βιωσιμότητας

Σπέρματα χωρίς
Ναι
*
λήθαργο
Σπέρματα με
Ναι – έλεγχος με τετραζόλιο ή έλεγχος της γενικής
λήθαργο*
εμφάνισης για να διακριθούν από τα νεκρά
Νεκρά σπέρματα
Ναι
Κενά σπέρματα
Όχι – αφαιρούνται
Σπέρματα
Όχι - αφαιρούνται εκτός αν η ζημιά είναι
κατεστραμμένα από επιφανειακή
έντομα
Υπολείμματα
Όχι - αφαιρούνται
*
Βλ. Ενότητα 6 για ορισμούς

Εμφάνιση σε έλεγχο με
ακτίνες X

Γεμάτα
Γεμάτα
Γεμάτα
Κενά
Κατεστραμμένα
Υπολείμματα

% βιωσιμότητα = (Σπέρματα χωρίς λήθαργο + Σπέρματα με λήθαργο) /
(Συνολικός αριθμός σπερμάτων – Κενά σπέρματα – Σπέρματα κατεστραμμένα από έντομα) x 100
Εκτίμηση της ποσότητας των σπερμάτων
Η εκτίμηση της ποσότητας των σπερμάτων είναι σημαντική για το σχεδιασμό της χρήσης των
συλλογών (έλεγχοι φύτρωσης, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, διατήρηση, πρωτόκολλα
αναπαραγωγής, αναγέννηση κλπ.). Η προτεινόμενη διαδικασία έχει ως εξής:
•

Ζύγισμα όλης της σπορομερίδας

•

Ζύγισμα πέντε δειγμάτων των 50 σπερμάτων

•

Υπολογισμός του μέσου βάρους των 50 σπερμάτων

•

Υπολογισμός του ανώτερου επιπέδου εμπιστοσύνης 95% (UCL)

•

Εκτίμηση του αριθμού σπερμάτων: (συνολικό βάρος σπορομερίδας / UCL) x 50

Σημειώστε ότι η παραπάνω προτεινόμενη διαδικασία οδηγεί σε υποεκτίμηση του αριθμού
σπερμάτων, η οποία είναι προτιμώμενη από μια υπερεκτίμηση που θα προέκυπτε με έναν
απλούστερο υπολογισμό που θα λάμβανε υπόψη μόνο το βάρος ενός μόνο δείγματος 50
σπερμάτων, δηλ. (συνολικό βάρος σπορομερίδας / βάρος 50 σπερμάτων) x 50. Σε μια τέτοια
περίπτωση, εάν το μοναδικό δείγμα που ζυγίστηκε ήταν σημαντικά πιο ελαφρύ από το μέσο όρο,
το αποτέλεσμα θα ήταν υπερεκτιμημένο.
Εναλλακτικός τρόπος για την εκτίμηση του αριθμού σπερμάτων είναι η παρακολούθηση του
βάρους της συλλογής.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ
Περίληψη από τον Costantino Bonomi (MTSN) βασισμένη στην κεντρική παρουσίαση του
Robin Probert (RBGK), πρόσθετες παρουσιάσεις από τα ινστιτούτα UPM και NBGB και τις
συζητήσεις που ακολούθησαν.
Γενικά σχόλια
Η κατάλληλη ξήρανση είναι το κλειδί για την μεγιστοποίηση της μακροβιότητας των σπερμάτων στα
περισσότερα είδη. Υπάρχει η τάση να θεωρείται ότι η ψύξη είναι το κλειδί για την αποθήκευση στην
τράπεζα σπόρων. Ωστόσο, τα εμπειρικά μοντέλα αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της ξήρανσης στη
μακροχρόνια αποθήκευση των σπερμάτων.

Εικόνα 10 Η πορεία ωρίμανσης του
είδους Fritillaria tubaeformis στην
οποία αποτυπώνεται η περίοδος της
φυσικής διασποράς. (© MTSN)

8η Ιουλίου

16η Ιουλίου

29η Ιουλίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2A. ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ
Γενικά σχόλια
Τα σπέρματα και οι καρποί θα πρέπει να συλλέγονται όταν είναι πλήρως ώριμα και κατά τη
περίοδο της φυσικής διασποράς (Εικόνα 10). Φυσικά, στην περίπτωση των άκρως βραδύχωρων
ειδών (όπου απαιτείται φωτιά για την απελευθέρωση των σπερμάτων), οι καρποί θα πρέπει να
συλλέγονται αρκετά έτη πριν την φυσική διασπορά. Από την άλλη μεριά, ορισμένα είδη παράγουν
καρπούς οι οποίοι χαρακτηρίζονται από γρήγορη, απότομη διασπορά, ή όπως συμβαίνει σε
ορχιδέες, τα σπέρματά διασπείρονται πριν διαρραγεί πλήρως η κάψα. Σε αυτές τις περιπτώσεις
ίσως είναι απαραίτητο να συλλέγονται οι καρποί πριν την έναρξη της διασποράς. Οι καρποί τότε
αφήνονται να ωριμάσουν και να διασπείρουν τα σπέρματά τους σε μία πάνινη σακούλα ώστε να
μη χαθούν τα σπέρματα.

	

Τα περισσότερα είδη παράγουν σπέρματα τα οποία είναι ανθεκτικά στην ξήρανση όταν ωριμάσουν. Αυτά

ονομάζονται ‘ορθόδοξα’ είδη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες αποθήκευσης σπερμάτων –
βλ MSBP Technical Information Sheet 10 http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/10-Desiccation%20tolerance.
pdf. Για περισσότερες πληροφορίες της επίδρασης της ξήρανσης στη μακροβιότητα των σπερμάτων, βλ Pritchard
& Dickie, 2003. Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν πληροφορίες για την περίπτωση ενός συγκεκριμένου είδους, δείτε τη
Βάση Πληροφοριών για τα Σπέρματα - Seed Information Database (Liu et al., 2008: http://kew.org/data/sid/).
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Τα σπέρματα και οι καρποί των περισσότερων αυτοφυών ειδών χαρακτηρίζονται από ετερογένεια
στο χρόνο διασπορά τους. Αυτή η ποικιλότητα δημιουργεί προβλήματα όταν εφαρμόζονται
μετασυλλεκτικοί χειρισμοί συμπεριλαμβανομένης και της ξήρανσης. Η απότομη ξήρανση μπορεί να
μειώσει σημαντικά τη μακροβιότητα των ανώριμων σπερμάτων και εκείνων που προέρχονται από
ώριμους σαρκώδεις καρπούς. Μία σειρά πρόσφατων μελετών (Probert et al., 2007 και αναφορές
από Hay & Probert, 1995 και Probert & Hay, 2000) έδειξαν ότι η ποιότητα των σπερμάτων
συνεχίζει να βελτιώνεται εάν ανώριμα σπέρματα και καρποί υποβληθούν σε καθυστερημένους
ή αργούς χειρισμούς ξήρανσης. Επιπλέον, μία πρόσφατη μελέτη στα RBGK (Butler, et al., 2009)
έδειξε ότι ανώριμα σπέρματα είναι σημαντικά ανθεκτικά στις διακυμάνσεις της σχετικής υγρασίας
(RH) και όχι μόνο μπορούν να ανακάμπτουν από περιόδους ενδιάμεσης σχετικής υγρασίας (RH)
αλλά συνεχίζουν να ωριμάζουν όταν λίγο ως πολύ ενυδατωθούν πλήρως και πάλι.
Οδηγίες
Συνιστάται η ωρίμανση των ανώριμων καρπών (άρα και σπερμάτων) για 2-3 εβδομάδες σε
ανάλογες συνθήκες με αυτές που υπήρχαν στην περιοχή συλλογής. Συνήθως η διαδικασία της
ωρίμανσης θα εκδηλωθεί με αλλαγή του χρώματος των καρπών, συχνά από πράσινο σε κόκκινο
ή στο χρώμα του άχυρου. Τα σπέρματα μέσα στους καρπούς επίσης θα αλλάξουν χρώμα κατά τη
διαδικασία αυτή, συχνά από λευκό σε ένα πιο σκούρο χρώμα.
Για σπέρματα που προέρχονται από ώριμους σαρκώδεις καρπούς, συνιστάται αρχικά βαθμιαία
ξήρανση σε συνθήκες δωματίου (60-70 % RH, 20-25 °C, για 1-2 εβδομάδες). Όλα τα άλλα ώριμα
σπέρματα μπορούν να ξηρανθούν στις συνθήκες που υποδεικνύονται παρακάτω.
Εάν είναι δυνατόν, σπέρματα ή καρποί τα οποία βρίσκονται σε εμφανώς διαφορετικά στάδια
ωρίμανσης θα πρέπει να διαχωριστούν σε επιμέρους δείγματα και τα ανώριμα σπέρματα ή καρποί
να αφεθούν να ωριμάσουν και να ξηραθούν όπως περιγράφηκε λεπτομερώς παραπάνω. Ώριμα
σπέρματα που εξάγονται από ώριμους μη σαρκώδεις καρπούς θα πρέπει να ξηραίνονται αμέσως
(στις συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω) ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια βιωσιμότητας.
Υπάρχει ένα θέμα σχετικά με το τάχος στο οποίο διαφορετικά σπέρματα φτάνουν στην κατάσταση
ισορροπίας της περιεχόμενης υγρασίας τους στις συνθήκες ξηραντηρίου. Το προσωπικό της
τράπεζας σπερμάτων θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να ελέγχει ώστε τα μεγάλα σπέρματα
με χοντρά περιβλήματα να ξηραθούν σωστά πριν την αποθήκευση.
Προτεραιότητα της έρευνας
Θα ήταν χρήσιμες περισσότερες εκτιμήσεις του τάχους ξήρανσης των σπερμάτων διαφορετικών
ειδών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Γενικά σχόλια
Με εξαίρεση τα σπέρματα που προέρχονται από ανώριμους καρπούς και τα ανώριμα σπέρματα
(δείτε παραπάνω), τα τάχος ξήρανσης θα πρέπει να είναι -σε λογικά πλαίσια – υψηλό, προκειμένου
να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που τα σπέρματα παραμένουν σε συνθήκες υψηλής περιεχόμενης
υγρασίας και να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της μεθόδου ξήρανσης. Το τάχος ξήρανσης
επηρεάζεται από την ταχύτητα του αέρα πάνω από την επιφάνεια των σπερμάτων. Ο αέρας με
μεγάλη ταχύτητα μετακινεί την υγρασία από την επιφάνεια του σπέρματος και μεγιστοποιεί την
διαφορά υγρασίας (υδατικό δυναμικό) μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού του σπέρματος.
Αν τα σπέρματα φυλάσσονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο σε μία μεγάλη ή κλειστή σακούλα,
με κακή κυκλοφορία του αέρα, μπορεί να αναπτυχθεί ένα υγρό μικροπεριβάλλον το οποίο θα
είναι καταστροφικό για την μακροβιότητά τους, ακόμη κι αν και έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλες
συνθήκες ξήρανσης.
Οδηγίες
Για τη μεγιστοποίηση του τάχους ξήρανσης, τα σπέρματα θα πρέπει να απλωθούν σε λεπτό
στρώμα και ο αέρας να κατευθύνεται πάνω τους. Η κατευθυνόμενη κυκλοφορία του αέρα μπορεί
να είναι αποτελεσματικότερη σε αυτή τη διαδικασία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ
Γενικά σχόλια
Η εξισορροπημένη σχετική υγρασία (eRH) που αναπτύσσεται από τα σπέρματα σε ένα
κλειστό χώρο είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται ως μέτρηση του βαθμού ξήρανσης παρά
της περιεκτικότητας υγρασίας των σπερμάτων (mc). Η τιμή eRH παρέχει ένα μέτρο που είναι
ανεξάρτητο από την περιεκτικότητα σε έλαιο των σπερμάτων. Εάν η περιεκτικότητα σε έλαιο των
σπερμάτων είναι γνωστή, η περιεκτικότητα σε υγρασία μπορεί να συναχθεί από την τιμή της eRH
(βλ http://data.kew.org/sid/viability/mc1.jsp).
Αυτό απαλλάσσει από την ανάγκη της χρήσης καταστροφικών μεθόδων για των υπολογισμό
της περιεκτικότητας υγρασίας των σπερμάτων, αν και αυτές μπορεί να είναι αναπόφευκτες στη
περίπτωση που η περιεκτικότητα σε έλαιο είναι άγνωστη. Βλ. Probert et al. (2003), γενικά για τη
μέτρηση της eRH και Cromarty et al. (1990), για την μετατροπή της eRH σε mc και το αντίστροφο.
Οδηγίες
Χρησιμοποιείστε την εξισορροπημένη σχετική υγρασία (eRH) για την παρακολούθηση της
ξήρανσης (βλ. παρακάτω).

14

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Δ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΗΡΑΝΣΗ
Γενικά σχόλια
Δεν συνιστάται η ξήρανση σε υψηλές θερμοκρασίες (>40 °C), ειδικά για παρατεταμένες περιόδους.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι τη προσεχτική ελεγχόμενη ξήρανση σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως η
ξήρανση στον ήλιο, δεν είναι καταστροφική. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος από την υπερβολική
έκθεση των σπερμάτων στις υψηλές θερμοκρασίες από τη στιγμή που αυτά έχουν αποκτήσει
το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας. Επιπροσθέτως, τα μεγάλα σπέρματα μπορούν να υποστούν
ρωγμές του περιβλήματος από τις υψηλές θερμοκρασίες ξήρανσης. Οι θερμοκρασίες ξήρανσης
οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στις τράπεζες σπόρων κυμαίνονται στην περιοχή 10-20
°C. Υπάρχει διάσταση απόψεων για το επίπεδο του τελικού ποσοστού υγρασίας που πρέπει
να αποκτήσουν τα σπέρματα και κατ’ επέκταση για τις συνθήκες σχετικής υγρασίες που είναι
κατάλληλες για την ξήρανση. Πολλές τράπεζες σπερμάτων αποθηκεύουν σπέρματα τα οποία
έχουν ξηράνει σε συνθήκες 15 % σχετικής υγρασίας (περίπου 3,5 – 6,5 % η περιεχόμενη υγρασία
των σπερμάτων, η οποία εξαρτάται από το περιεχόμενο έλαιο στα σπέρματα). Άλλες τράπεζες
σπερμάτων χρησιμοποιούν πολύ ξηρότερες συνθήκες (Pérez-García et al., 2007 & 2008), ενώ
άλλες χρησιμοποιούν λίγο μεγαλύτερες τιμές σχετικής υγρασίας (20-25 %), διότι το δυναμικό του
νερού (ισοδύναμο με την eRH) των αποθηκευμένων σπερμάτων, τα οποία έχουν ξηρανθεί στο
15 % RH, θα μπορούσε θεωρητικά να πέσει σε κατώτερα από τα βέλτιστα επίπεδα όταν αυτά
τοποθετηθούν για μακροχρόνια αποθήκευση σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν (Vertucci et al., 1994).
Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το τελευταίο φαινόμενο δεν ισχύει πάντοτε ή δεν είναι πάντοτε
τόσο έντονο. Μερικά από τα αντικρουόμενα ευρήματα οφείλονται στις διαφορετικές πειραματικές
μεθόδους που χρησιμοποιούνται και στα διαφορετικά είδη. Εντούτοις, αυτό παραμένει ως ένα από
τα μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα στην διατήρηση των σπερμάτων.
Οδηγίες
Οι διαχειριστές των τραπεζών σπερμάτων δεν μπορούν να περιμένουν ώστε να επιλυθεί το θέμα
σχετικά με την βέλτιστη περιεκτικότητα σε υγρασία. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να προταθεί
μία ενιαία τιμή-στόχος της ιδανικής υγρασίας η οποία να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις.
Ως εκ τούτου, έως ότου νέα δεδομένα να είναι διαθέσιμα, προτείνεται τα σπέρματα να ξηραίνονται
σε συνθήκες περίπου 15 % RH (περίπου 3.5 – 6.5 % περιεκτικότητα σε υγρασία, εξαρτάται από
την περιεκτικότητα σε έλαιο) στους 10 - 20 °C, εάν πρόκειται να αποθηκευτούν σε θερμοκρασίες
κάτω του μηδενός. Υπερβολική ξήρανση κάτω από αυτά τα επίπεδα υγρασίας προτείνεται εάν τα
σπέρματα πρόκειται να αποθηκευτούν σε θερμοκρασίες άνω του μηδενός.
Προτεραιότητα της έρευνας
Περαιτέρω έρευνα είναι ιδιαίτερα επιθυμητή ώστε να ξεκαθαριστεί σαφέστερα το θέμα που αφορά
το επίπεδο ιδανικής υγρασίας. Βεβαίως, μπορεί απλώς διαφορετικά είδη να έχουν διαφορετικές
ιδανικές τιμές eRH για την αποθήκευση.
Θα πρέπει να συσταθεί ένα συνεργατικό πείραμα το οποίο θα παρέχει συγκριτικά δεδομένα για
την αποθήκευση των σπερμάτων με διαφορετικές περιεκτικότητες υγρασίας (στις πιο ακραίες τιμές
σχετικής υγρασίας), ώστε να εκτιμηθεί εάν μπορεί να υποδειχθεί μία γενική υποχρεωτική τιμήστόχος για ξήρανση των ειδών διαφορετικών ταξινομικών ομάδων ή διαφορετικών βιογεωγραφικών
περιοχών, τα οποία έχουν διαφορετικές οικολογικές απαιτήσεις. Κύριο αντικείμενο αυτού του
πειράματος θα μπορούσαν να είναι είδη τα οποία πιθανολογείται, από υπάρχοντα δεδομένα, ότι
είναι βραχύβια στις συνθήκες της τράπεζας σπερμάτων. Αυτά τα είδη μάλλον είναι περισσότερο
ευαίσθητα στις επιπτώσεις των διαφορετικών συνθηκών ξήρανσης στη μακροβιότητά τους.
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Οι τράπεζες σπερμάτων θα μπορούσαν να δημοσιεύουν τα δεδομένα αποθήκευσης
(συμπεριλαμβανομένων και των συνθηκών αποθήκευσης που χρησιμοποιούν) είτε σε περιοδικά
με κριτές, τεχνικές εκθέσεις ή στο διαδίκτυο όπως π.χ. στη Βάση Πληροφοριών για τα Σπέρματα
(Liu et al., 2008: http://kew.org/data/sid/).
Προτεινόμενο πείραμα
Κάθε εταίρος στο πείραμα θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον ένα είδος (ίσως περισσότερα) με
βραχύβια ορθόδοξα σπέρματα, με γνωστές απαιτήσεις φύτρωσης και με αρκετά μεγάλη ποσότητα
σπερμάτων. Οι συλλογές σπερμάτων (σπορομερίδες) θα υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς
ξήρανσης που θα ακολουθείται από ελεγχόμενη γήρανση και πείραμα φύτρωσης. Για παράδειγμα,
οι σπορομερίδες θα μπορούσαν να ξηρανθούν σε τρία διαφορετικά επίπεδα σχετικής υγρασίας
(25, 15 και 5 % RH) στην ίδια θερμοκρασία (15 °C). Αυτά τα επίπεδα σχετικής υγρασίας, λίγο έως
πολύ αντιστοιχούν στις υποδείξεις που προτείνονται και χρησιμοποιούνται από διαφορετικές
τράπεζες και συγκεκριμένα, από το Εθνικό Κέντρο για την Διατήρηση των Γενετικών Πόρων στο
Φορτ Kόλλινς των ΗΠΑ (National Center for Genetic Resources Preservation at Fort Collins,
USA), είναι οι ευρέως χρησιμοποιούμενες υποδείξεις για τις τράπεζες γενετικού υλικού από
τον FAO / IPGRI (1994) και η υπερξήρανση (που χρησιμοποιείται σε τράπεζες όπως αυτή της
Μαδρίτης - UPM), αντίστοιχα. Τα σπέρματα κατόπιν μπορούν να αποθηκευτούν σε 3 διαφορετικές
θερμοκρασίες: 30, 5 και -20 °C. Η βιωσιμότητα θα καταγράφεται ανά διαστήματα 6 μηνών μέσα
σε χρονικό διάστημα 10 ετών, με τη χρήση 4 υπο-δειγμάτων από 25 σπέρματα ανά δοκιμή. Ο
συνολικός αριθμός σπερμάτων που απαιτούνται ανά εταίρο ανά είδος υπολογίζεται: 3 x 3 x 21
x 4 x 25 = 18.900 σπέρματα. Οι τιμές P50 θα μπορούσαν κατόπιν να προσδιοριστούν και να
συγκριθούν ανάμεσα στα διαφορετικά είδη που διερευνήθηκαν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ
Γενικά σχόλια
Οι ακολουθούμενες μέθοδοι περιλαμβάνουν χρήση:
(α) Σφραγισμένων δοχείων που περιέχουν μέσα ξήρανσης. Αυτά τα υλικά είναι υγροσκοπικές ουσίες,
όπως silica gel, που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των υδρατμών από τον αέρα. Αυτή η
μέθοδος είναι φτηνή αλλά η τελική περιεκτικότητα σε υγρασία μπορεί να ελεγχθεί μόνο σε ένα εύρος
τιμών (διαφορετικά από τις μεθόδους έντασης εργασίας), το οποίο εξαρτάται από την αναλογία
σπερμάτων προς την ουσία ξήρανσης, την περιεκτικότητα υγρασίας της ουσίας και τη χρονική διάρκεια
ξήρανσης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σχετικά μικρό αριθμό συλλογών.

Εικόνα 11 Θάλαμος ξήρανσης. (© UPM)

Εικόνα 12 Δωμάτιο – Ξηραντήριο στο ΜΑΙΧ. (© MAICh)
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(β) Θαλάμων ξήρανσης. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ξήρανση των σπερμάτων είναι η
χρήση διαφορετικών τύπων ψυχόμενων θαλάμων, στους οποίους η υγρασία μπορεί να ρυθμίζεται
σε χαμηλές τιμές. Αυτές οι τιμές ελέγχονται με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού καταγραφέα. Στην
πραγματικότητα, δημιουργείται ένα μικρός χώρος ξήρανσης (βλ. παρακάτω). Ο αέρας κυκλοφορεί
μέσα στον θάλαμο με έναν ανεμιστήρα. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει να ελέγχεται η τελική
περιεκτικότητα σε υγρασία σε αρκετά στενά όρια και είναι κατάλληλη για μεγαλύτερες ποσότητες
σπερμάτων σε σχέση με την περίπτωση (α).
(γ) Δωματίων ξήρανσης. Αυτή είναι η πιο δαπανηρή επιλογή αλλά είναι σκόπιμη για τράπεζες
με μεγάλο ετήσιο αριθμό εισαγόμενων συλλογών. Το δωμάτιο μπορεί να ρυθμιστεί σε δεδομένες
συνθήκες σχετικής υγρασίας (RH) και θερμοκρασίας με την χρήση αφυγραντών και ψυκτικών
μηχανημάτων. Στους αφυγραντές συνήθως χρησιμοποιείται silica gel ή χλωριούχο λίθιο (LiCl)
ως μέσο ξήρανσης. Οι αφυγραντές είναι συνδεδεμένοι με το ψυκτικό μηχάνημα και ως εκ
τούτου με ένα καλά απομονωμένο δωμάτιο μέσω δικτύου αγωγών (για την διακίνηση του
αέρα). Ένα ξεχωριστό δίκτυο αγωγών επιτρέπει να οδηγείται έξω από το κτήριο η υγρασία που
απομακρύνεται κατά τη φάση της αυτόματης αναγέννησης (του μέσου ξήρανσης) στον αφυγραντή.
Το ποσοστό αναγέννησης του μέσου ξήρανσης προσδιορίζεται από όργανα ελέγχου συνδεδεμένα
με ένα μετρητή υγρασίας μέσα στο δωμάτιο ξήρανσης. Οι συλλογές μπορούν να τοποθετηθούν
στο δωμάτιο ξήρανσης έως ότου το προσωπικό βρει το χρόνο για τους περαιτέρω χειρισμούς. Οι
αναγνώστες παραπέμπονται, επίσης, στην εργασία του Linington (2003) σχετικά με το σχεδιασμό
ενός δωματίου ξήρανσης (http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/SCTSIP_digital_book/pdfs/
Chapter_33.pdf).
(δ) Σφραγισμένων δοχείων που περιέχουν κορεσμένα διαλύματα αλάτων. Συγκεκριμένα
άλατα, όπως Χλωριούχο Λίθιο σε μία δεδομένη συγκέντρωση, δημιουργούν μία δεδομένη
σχετική υγρασία (RH) σε ένα κλειστό περιβάλλον και τη διατηρούν ενεργά, απορροφώντας και
αποβάλλοντας υδρατμούς. Το Χλωριούχο Λίθιο είναι χρήσιμο για το σκοπό αυτό διότι παραμένει
σχετικά ανεπηρέαστο από τη θερμοκρασία. Τα σπέρματα που τοποθετούνται στο δοχείο αλλά
πάνω από το διάλυμα (σε μια πλατφόρμα) θα ξηρανθούν σε ισορροπία με τη σχετική υγρασία
(RH) στη θερμοκρασία του δωματίου. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ
μικρές ποσότητες σπερμάτων, αν και απαιτείται προσοχή να μην συμβεί διαρροή του διαλύματος.
Κάποια χημικά μπορεί να είναι επικίνδυνα π.χ. , χλωριούχο αμμώνιο και νιτρικό νάτριο.

Εικόνα 13 Δοχείο ξήρανσης του silica
gel. (© RBGK)
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Οδηγίες
Δεν συνιστάται η θερμή ξήρανση ή η ξήρανση σε κλίβανο σε θερμοκρασίες άνω των 35 °C.
Ένα ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο ξήρανσης στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μία δεδομένη
τιμή σχετικής υγρασίας είναι η προτεινόμενη επιλογή. Αυτό είναι μια βασική εγκατάσταση σε
μία σύγχρονη τράπεζα σπερμάτων με μέτρια έως μεγάλη (ενδεικτικά, από μερικές εκατοντάδες
– μερικές χιλιάδες συλλογές ανά έτος) ετήσια εισροή σπερμάτων. Αυτή η λύση είναι ευέλικτη και
μπορεί να προσαρμοστεί στις περισσότερες εφαρμογές.
Οι τεχνικές λυοφιλίωσης συζητήθηκαν εν συντομία στη συνάντηση εργασίας, καταλήγοντας στο
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα
αυτής της τεχνικής και ότι υπάρχει κίνδυνος ψύξης υγρών δειγμάτων, δηλαδή μπορεί να τεθεί σε
κίνδυνο η μακροχρόνια διατήρηση των σπερμάτων. Για προληπτικούς λόγους, αυτή η μέθοδος δεν
προτείνεται αυτή τη στιγμή.
Για μικρής κλίμακας μονάδες που διαχειρίζονται μικρές ποσότητες συλλογών σπερμάτων
(ενδεικτικά, λιγότερο από 100 ετησίως), διάφορα αφυγραντικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
όπως silica gel ή ακόμη καβουρδισμένα σπέρματα και ξυλάνθρακας. Σε όλες τις περιπτώσεις τα
αφυγραντικά μέσα θα πρέπει να ξηραίνονται σε ένα κλίβανο πριν τη χρήση, να ελέγχονται και
να λαμβάνει χώρα ενεργή διαχείρισή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ξήρανσης, ώστε να
εξασφαλίζεται η δραστικότητα τους. Κατά παραγγελία κατασκευασμένοι, σε μορφή ντουλαπιού,
ξηραντήρες σπερμάτων και θάλαμοι ξήρανσης (επικοινωνήστε με το ινστιτούτο RBGK για
λεπτομέρειες) είναι προς διάθεση, καθώς και ‘κιτ’ ξήρανσης σπερμάτων όπως η ‘μίνι’ τράπεζα
σπερμάτων των RBGK (βλ. http://shop.kew.org/kew-mini-seed-bank.html). Δείτε επίσης ντουλάπια
που χρησιμοποιούνται από το UPM στη διεύθυνση http://www.etsia.upm.es/banco_germoplasma/
inicio_bgv_archivos/Page497.htm.
Η αναλογία της ποσότητας του μέσου ξήρανσης προς την ποσότητα των σπερμάτων για
ξήρανση σε ασφαλή επίπεδα (για την αποφυγή της υπερξήρανσης), εξαρτάται κατά πολύ από την
περιεχόμενη υγρασία των σπερμάτων κατά την έναρξη της ξήρανσης. Αμέσως μετά τη συλλογή,
οι σαρκώδεις καρποί, με μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, θα χρειαστούν μεγάλη ποσότητα
αφυγραντικής ουσίας και αυτή μπορεί να χρειαστεί να ανανεωθεί μέχρις ότου ξηρανθούν τα
σπέρματα. Ως εκ τούτου προτείνεται τα σπέρματα να αφήνονται για 2-3 ημέρες να στεγνώσουν σε
συνθήκες δωματίου για να απομακρυνθεί το ελεύθερο νερό (δηλ αυτό που εύκολα αποβάλλεται)
πριν τη ξήρανση με αφυγραντικά μέσα. Τα σπέρματα κατόπιν θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα
δοχείο, το οποίο μπορεί να κλείνει ερμητικά, πάνω σε μία στρώση από τον επιλεγμένο ξηραντικό
μέσο.
Η δυνατότητα κατακράτησης νερού των αφυγραντικών μέσων ποικίλει. Εάν χρησιμοποιηθεί silica
gel, μία αναλογία 1:1 του όγκου του αφυγραντικού μέσου προς τον όγκο των σπερμάτων θα δώσει
τη δυνατότητα στα σπέρματα να ξηρανθούν ως ένα ασφαλές σημείο π.χ. <30 % eRH (Probert,
2003). Για τον ξυλάνθρακα θα χρειαστεί μία αναλογία 3:1.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Περίληψη από τον Robin Probert (RBGK) βασισμένη στην κεντρική παρουσίαση του
Costantino Bonomi (MTSN), την παρουσίαση από το ινστιτούτο PAV-UNI και τις συζητήσεις
που ακολούθησαν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3A. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Γενικά σχόλια
Η εμφάνιση των αξιόπιστων αισθητήρων μέτρησης της σχετικής υγρασίας την τελευταία περίπου
δεκαετία, έχει βελτιώσει τη δυνατότητά μας για αποτελεσματικότερη καταγραφή της υγρασίας στα
διάφορα στάδια της διαδικασίας διατήρησης των σπερμάτων. Οι αισθητήρες μέτρησης της σχετικής
υγρασίας βρίσκονται στο ‘κέντρο’ των συστημάτων ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα ξηραντήρια
και ο ρόλος τους είναι να ειδοποιούν εάν ο εξοπλισμός παρουσιάσει πρόβλημα ή αν οι συνθήκες
ξήρανσης είναι εκτός του επιθυμητού εύρους. Αναμφισβήτητα, όμως, η πιο σημαντική εξέλιξη
στην τεχνολογία διατήρησης των σπερμάτων τα τελευταία χρόνια είναι η συστηματική χρήση των
αισθητήρων σχετικής υγρασίας ως μέσο παρακολούθησης της υγρασίας των σπερμάτων (δείτε
MSBP Technical Information Sheet 5. http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/05-eRH%20m
oisture%20measurement.pdf). Οι εν λόγω αισθητήρες μετρούν την σχετική υγρασία του αέρα που
βρίσκεται σε ισορροπία με ένα δείγμα σπερμάτων. Εάν απαιτείται, η μέτρηση της εξισορροπημένης
σχετικής υγρασίας (eRH) μπορεί να συσχετιστεί με την περιεχόμενη υγρασία των σπερμάτων με
αναφορά σε μία ισόθερμη καμπύλη προσρόφησης της υγρασίας.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτών των μεθόδων σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους
προσδιορισμού της περιεχόμενης υγρασίας, έγκειται στο ότι αυτός ο τρόπος μέτρησης
συνήθως δεν είναι καταστροφικός και ως εκ τούτου δεν ‘ξοδεύονται’ πολύτιμα σπέρματα. Ένα
άλλο πλεονέκτημα είναι ότι τιμή μέτρησης δεν εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε έλαιο των
σπερμάτων διότι σπέρματα με διαφορετική περιεκτικότητα σε έλαια που φτάνουν σε κατάσταση
ισορροπίας στην ίδια σχετική υγρασία (RH) και συνθήκες θερμοκρασίας έχουν διαφορετική μεν
περιεχόμενη υγρασία, αλλά το ίδιο υδατικό δυναμικό.
Ωστόσο, η χρήση των εργαλείων μέτρησης της υγρασίας των σπερμάτων με μη καταστροφικές
μεθόδους δε σημαίνει ότι η συμβατική μέθοδος προσδιορισμού της περιεχόμενης υγρασίας
θεωρείται σήμερα περιττή. Η κλασσική μέθοδος προσδιορισμού της υγρασίας (για γενικές
πληροφορίες δείτε ISTA, 2008) εξακολουθεί να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στις
περισσότερες τράπεζες σπερμάτων και όταν συνδυάζεται με τις τιμές της eRH, οι οποίες
προσδιορίζονται σε ένα εύρος διαφορετικών επιπέδων υγρασίας, σε μια δεδομένη θερμοκρασία,
αποτελεί τη βάση για την δημιουργία των ισόθερμων καμπυλών προσρόφησης υγρασίας.
Μια σειρά από σχετικά φτηνές συσκευές, επιτραπέζιες και χειρός, χρησιμοποιούνται σήμερα
ευρέως στις τράπεζες σπερμάτων για την παρακολούθηση του καθεστώτος υγρασίας των
σπερμάτων κατά τη διάρκεια και μετά τη ξήρανση των σπερμάτων και κατά τη μελέτη τους. Μόνο
τα υγρόμετρα σημείου δρόσου παρέχουν απευθείας μέτρηση μίας ψυχρομετρικής παραμέτρου του
αέρα σε ισορροπία, της θερμοκρασίας σημείου δρόσου (για περισσότερη συζήτηση σχετικά με τις
ψυχρομετρικές ιδιότητες του αέρα, δείτε Probert, 2003).

Εικόνα 14 Πορεία ενυδάτωσης του silica gel. Πλήρης ενυδάτωση έως μερική ενυδάτωση (αριστερά προς τα
δεξιά). (© MTSN)
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Άλλοι μετρητές υγρασίας βασίζονται στις φυσικές ή χημικές αλλαγές σε
ένα υπόστρωμα που συνδέεται απευθείας με μία αλλαγή στην υγρασία
έναντι ενός βαθμονομημένου προτύπου. Τέτοια όργανα περιλαμβάνουν
αισθητήρες διαφόρων τύπων. Τα σύγχρονα ψηφιακά υγρόμετρα
λειτουργούν με λογισμικά τα οποία υπολογίζουν την τελική ένδειξη
βασιζόμενα στις αρχές της ψυχρομετρίας. Κατά συνέπεια, ενδείξεις σε
σχετική υγρασία (% RH), ενεργότητα νερού (aw), δυναμικό νερού (MPa),
και θερμοκρασία σημείου δρόσου (°C) είναι αρκετά συνήθεις.
Συσκευές με θαλάμους δειγμάτων σχεδιασμένους για σπέρματα
ή άλλα υγροσκοπικά υλικά συνήθως μετρούν την τιμή eRH, ή την
ενεργότητα νερού (όμοια με την eRH αλλά εκφρασμένη σε κλίμακα
από 0 έως 1).
Οδηγίες
Υγρόμετρα με εξωτερικό αισθητήρα
Μετεωρολογικά υγρόμετρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
μέτρηση της eRH των σπερμάτων υπό τον όρο ότι ο αισθητήρας
έχει ένα αεροστεγές σφράγισμα στην άκρη του και ότι ο αισθητήρας
αυτός καθ΄εαυτός μπορεί να τοποθετηθεί σ’ ένα κατάλληλο ‘θάλαμο
δείγματος’, πάλι μέσω ενός αεροστεγούς σφραγίσματος.
Καταγραφείς με εσωτερικό αισθητήρα
Μικροί καταγραφείς της RH / θερμοκρασίας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και να καταγράψουν την εξισορροπημένη σχετική
υγρασία (eRH) ενός δείγματος σπερμάτων μέσα σε σφραγισμένα
δοχεία. Τέτοια όργανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για
παράδειγμα, για να καταγράψουν τη συμπεριφορά των συλλογών
σπερμάτων όταν τα δοχεία αποθήκευσης μεταφέρονται από
συνθήκες δωματίου σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός και ξανά
πίσω.
Οι καταγραφείς μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν για την
καταγραφή της κατάστασης υγρασίας των συλλογών σπερμάτων
κατά τη διακίνησή τους. Τοποθετούμενοι ανάμεσα στα σπέρματα
μέσα σε ένα απλό πάνινο σακούλι ή ανάμεσα στα δοχεία που
πρόκειται να αποσταλούν, οι καταγραφείς μπορεί να παρέχουν
σημαντικά στοιχεία που να ερμηνεύουν την τελική ποιότητα των
συλλογών που φτάνουν σε μία τράπεζα σπερμάτων.
Χαμηλού κόστους μηχανικά και ηλεκτρονικά υγρόμετρα
Μηχανικά και μικρά ηλεκτρονικά υγρόμετρα μπορούν να αγοραστούν
με λιγότερα από 50 Ευρώ. Αν και γενικά είναι λιγότερο ακριβή, αυτά
τα όργανα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί
κατά προσέγγιση η κατάσταση υγρασίας των σπερμάτων. Τέτοιου
είδους όργανα αν τοποθετηθούν ανάμεσα στις συλλογές σπερμάτων
κατά τη διάρκεια μιας αποστολής συλλογής, θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για να δείξουν κατά πόσο μία συγκεκριμένη
συλλογή απαιτεί περισσότερη ξήρανση. Τα όργανα μπορούν ακόμη

Εικόνα 15 Υγρόμετρο
Rotronic για τη μέτρηση
της eRH ενός δείγματος
σπερμάτων. (© Rotronic
Instruments (UK) Ltd)

Εικόνα 16 Καταγραφέας
μετρώντας την eRH σε ένα
ερμητικά κλειστό δοχείο
αποθήκευσης σπερμάτων.
(© RBGK)

Εικόνα 17 Ποικιλία
μηχανικών και ηλεκτρονικών
υγρομέτρων. (© RBGK)
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να χρησιμοποιηθούν για να ελέγχουν αν οι συνθήκες του περιβάλλοντος ήταν κατάλληλες για την
ξήρανση και κατόπιν να επιβεβαιώσουν ότι η ξήρανση πραγματοποιήθηκε.
Χρήση silica gel ως δείκτη
Ένας έξυπνος και πολύ φτηνός τρόπος για την καταγραφή της πορείας ξήρανσης των σπερμάτων
είναι η χρήση υγρού silica gel ως δείκτη υγρασίας. Τα σφαιρίδια του silica gel, τα οποία περιέχονται
σε πορώδη σακουλάκια, μπορούν να τοποθετηθούν ανάμεσα στα σπέρματα κατά τη διάρκεια της
ξήρανσης. Καθώς τα σπέρματα ξηραίνονται, το silica gel χάνει νερό και αλλάζει χρώμα.
Προτεραιότητες της έρευνας
Δύο θέματα αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά την συνάντηση εργασίας, τα οποία θα
μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για περισσότερη εργασία.
Βάση δεδομένων για την περιεχόμενη υγρασία των σπερμάτων
Δεδομένου ότι οι περισσότερες τράπεζες σπερμάτων συνήθως καταγράφουν την περιεχόμενη
υγρασία των σπερμάτων και ένας αυξανόμενος αριθμός τραπεζών καταγράφουν τιμές eRH, θα
ήταν χρήσιμο να συγκεντρωθεί αυτή η πληροφορία σε μία κοινή βάση δεδομένων. (π.χ. στην
βάση δεδομένων του ENSCONET). Επειδή η περιεχόμενη υγρασία σε μία δεδομένη eRH είναι
ένας καλός δείκτης του περιεχομένου ελαίου των σπερμάτων, αυτή η βάση θα μπορούσε να
συνεισφέρει σημαντικά στο να κατανοήσουμε την ταξινομική κατανομή των ελαιωδών σπερμάτων.
Προβλήματα ξήρανσης σε ορισμένα είδη
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το RBGK δείχνουν ότι ορισμένες οικογένειες, όπως αυτή των
Fabaceae, και ειδικά είδη με σχετικά μεγάλα σπέρματα, μπορεί να καθυστερούν να ξηρανθούν.
Υπάρχει εν δυνάμει κίνδυνος οι συλλογές σπερμάτων να αποθηκευτούν πριν αυτές ξηρανθούν
εντελώς. Αυτό το πρόβλημα σχετίζεται με τις δυσκολίες που περιγράφονται παρακάτω στο
να λαμβάνονται ακριβείς μετρήσεις της eRH από τέτοια σπέρματα, εκτός και αν τα σπέρματα
θρυμματιστούν.
Χρειάζεται να συλλεχθούν περισσότερα δεδομένα για την περιεκτικότητα υγρασίας και της eRH
των σπερμάτων κατά την περίοδο της ξήρανσης και τη στιγμή της αποθήκευσης στοχευμένα για
ορισμένες οικογένειες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3B. ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ
Γενικά σχόλια
Ένας αριθμός πιθανόν αιτιών λάθους θα πρέπει να συνεκτιμούνται όταν χρησιμοποιούνται
υγρόμετρα για την παρακολούθηση της υγρασίας των σπερμάτων.
Σπέρματα με αδιαπέραστο στο νερό περίβλημα
Προληπτικά, συνιστάται τα σπέρματα με φυσικό λήθαργο (δηλ. με σπερματικά περιβλήματα
αδιαπέραστα στο νερό, βλ. Πίνακα 1) να κόβονται ή να κονιορτοποιούνται ακριβώς πριν τη
μέτρηση. Για να αποφευχθεί η γρήγορη αποβολή ή προσρόφηση νερού από τα σπέρματα καθώς
εκτίθενται οι εσωτερικοί ιστοί, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κονιορτοποιημένα σπέρματα να
μεταφέρονται, το συντομότερο δυνατό, στο θάλαμο μέτρησης του μετρητή υγρασίας. Το προφανές
μειονέκτημα των εν λόγω χειρισμών είναι ότι τα σπέρματα καταστρέφονται.
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Πίνακας 1. Οικογένειες στις οποίες έχουν αναφερθεί γένη που εμφανίζουν φυσικό λήθαργο. Για
περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Baskin (2003)
Anacardiaceae
Bixaceae (συμπεριλαμβανομένης Cochlospermaceae)
Cannaceae
Cistaceae
Convolvulaceae (συμπεριλαμβανομένης Cuscutaceae)
Cucurbitaceae
Dipterocarpaceae (υπό - οικογένειες: Montoideae και Pakaraimoideae αλλά όχι Dipterocarpoideae)
Fabaceae (υπό - οικογένειες Caesalpinioideae, Mimosoideae και Papilionoideae)
Geraniaceae
Malvaceae (συμπεριλαμβανομένων Bombacaceae, Sterculiaceae και Tiliaceae)
Nelumbonaceae
Rhamnaceae
Sapindaceae
Sarcolaenaceae

Επιλογή θαλάμου μέτρησης και μεγέθους δείγματος
Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να επιλεχθεί ο μέγιστος θάλαμος μέτρησης ο οποίος θα
μπορούσε να γεμίσει πλήρως με σπέρματα προς μέτρηση. Όταν το μέγεθος του δείγματος είναι
περιορισμένο, προτείνεται ο παρακάτω εμπειρικός κανόνας. Ο θάλαμος δείγματος θα πρέπει να
επιλεγεί έτσι ώστε το βάρος των προς μέτρηση σπερμάτων σε γραμμάρια να είναι τουλάχιστον
το 10% του συνολικού εσωτερικού όγκου του αέρα του σε cm³. Για παράδειγμα, για ένα θάλαμο
δείγματος 70 cm³ το βάρος των σπερμάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 g (βλ. Probert et al.,
2003 για περισσότερες λεπτομέρειες).
Μέτρηση μη εξισορροπημένων δειγμάτων
Όταν μετράται η εξισορροπημένη σχετική υγρασία (eRH) ή η ενεργότητα νερού σπερμάτων
που δεν βρίσκονται σε εξισορρόπηση (για παράδειγμα σπέρματα που βρίσκονται σε διαδικασία
ξήρανσης), είναι εξαιρετικά σημαντικό να δίνεται ο επαρκής χρόνος που απαιτείται ώστε τα
σπέρματα να έρθουν σε υδατική ισορροπία εντός του θαλάμου μέτρησης. Προκειμένου να δοθεί
επαρκής χρόνος, συνιστάται με έμφαση οι μετρήσεις να καταγράφονται συνεχώς, εάν είναι
δυνατόν, ή τουλάχιστον οι τιμές να ελέγχονται περιοδικά και να σημειώνονται έτσι ώστε να μπορεί
να αποτυπωθεί η καμπύλη χρόνου - υδατικής ισορροπίας.
Η σπουδαιότητα της θερμοκρασίας
Γνωρίζουμε από τις ισόθερμες καμπύλες υγρασίας ότι οι τιμές υδατικής ισορροπίας εξαρτώνται
από τη θερμοκρασία (ISTA, 2008). Ως εκ τούτου, εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία
των σπερμάτων προς μέτρηση και της θερμοκρασίας του θαλάμου που τοποθετείται το δείγμα στο
υγρόμετρο, μπορεί η τιμή που θα καταγραφεί να είναι λανθασμένη. Μία τέτοια περίπτωση μπορεί
να προκύψει για παράδειγμα, εάν ένα μετρητής ενεργότητας νερού είχε χρησιμοποιηθεί για τον
έλεγχο της κατάστασης υγρασίας συλλογών που διατηρούνται στη τράπεζα σπερμάτων. Συνήθως
τέτοιες μετρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία δωματίου (ή ξηραντηρίου).
Εάν η συλλογή των σπερμάτων προς μέτρηση δεν έχει πλήρως εξισορροπηθεί με τη θερμοκρασία
του δωματίου και ήταν σημαντικά ψυχρότερη, τότε μπορεί να καταγραφεί μία λανθασμένη μέτρηση.
Αυτή η λανθασμένη μέτρηση θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την σωστή τιμή
και εξαρτάται από το πόσο γρήγορα τα σπέρματα μεταφέρθηκαν στο θάλαμο μέτρησης και από
τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, εάν πολύ παγωμένα σπέρματα εκτεθούν
στον ανοιχτό αέρα, ακόμα και για ελάχιστα λεπτά, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος τα μόρια του
νερού να απορροφηθούν από το περίβλημα των σπερμάτων εξαιτίας της υγροποίησης. Αυτό το
(επιπλέον) νερό θα μπορούσε γρήγορα να αποβληθεί μέσα στο θάλαμο του δείγματος κατά τη
διάρκεια της μέτρησης δίνοντας μία λανθασμένη υψηλή τιμή.
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Κατά συνέπεια, συνιστάται με έμφαση, εάν τα δείγματα σπερμάτων πρόκειται να μετρηθούν σε
μία θερμοκρασία διαφορετική από αυτήν που βρίσκονταν, να παραμένουν επαρκή χρόνο ώστε
το δείγμα να ισορροπήσει με τη θερμοκρασία μέτρησης πριν ανοιχτεί το δοχείο και τα σπέρματα
μεταφερθούν στο θάλαμο δειγμάτων του μετρητή υγρασίας.
Οδηγίες
Προτείνονται οι παρακάτω οδηγίες για τις συνήθη εργαστηριακή καταγραφή του καθεστώτος
υγρασίας των σπερμάτων (από Probert et al., 2003):
•

Επιλέξτε το κατάλληλο μεγέθους δοχείο δειγμάτων ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο συνολικός
ελεύθερος χώρος πάνω από το δείγμα σπερμάτων.

•

Το βάρος του δείγματος σε g δεν πρέπει να είναι λιγότερο από το 10% του συνολικού όγκου του
εσωτερικού χώρου σε cm3.

•

Εάν είναι γνωστό ότι τα σπέρματα χαρακτηρίζονται από αδιαπέραστο στο νερό περίβλημα
(παρουσία φυσικού λήθαργου) τα σπέρματα θα πρέπει να κοπούν σε μεγάλα τμήματα ή
να κονιορτοποιηθούν ακριβώς πριν τοποθετηθούν στο θάλαμο δείγματος. Σημειώνεται
ότι το γουδοχέρι και το γουδί θα πρέπει να καθαρίζονται και να στεγνώνονται ανάμεσα στις
μετρήσεις.

•

Η θερμοκρασία του δείγματος σπερμάτων θα πρέπει να είναι σε πλήρη ισορροπία με τη
θερμοκρασία του θαλάμου πριν την έναρξη της μέτρησης.

•

Θα πρέπει να θυμάστε ότι το ανθρώπινο σώμα απελευθερώνει συνεχώς υδρατμούς μέσω του
δέρματος και με την αναπνοή. Ελαχιστοποιείστε την απ’ ευθείας επαφή των χεριών σας με τα
σπέρματα, αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του θαλάμου μέτρησης και την
εκπνοή σε ένα εκτεθειμένο αισθητήρα.

•

Οι απαιτήσεις των κατασκευαστών για το χρόνο ισορροπίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
με σύνεση. Συνιστούμε να παραμένουν τουλάχιστον για 30 λεπτά για ακριβείς μετρήσεις των
σπερμάτων τα οποία βρίσκονται σε μία σταθερή κατάσταση υγρασίας και σημαντικά περισσότερο
εάν θεωρούμε ότι η υγρασία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς ιστούς των σπερμάτων δεν
βρίσκεται σε ισορροπία.

•

Εφόσον είναι δυνατόν, οι μετρήσεις θα πρέπει να καταγράφονται συνεχώς και ο τελικός χρόνος
ισορροπίας θα πρέπει να ερμηνεύεται από τα δεδομένα του γραφήματος.

•

Θα πρέπει να γίνεται τακτικά βαθμονόμηση των αισθητήρων σύμφωνα με τις υποδείξεις των
κατασκευαστών.

Πολλά υγρόμετρα σχεδιάζονται να λειτουργούν και με μπαταρία, εκτός από ηλεκτρικό ρεύμα και ως
εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο. Το άκρο του αισθητήρα μπορεί να εκτεθεί στον
αέρα (να μην είναι προσαρμοσμένο στο θάλαμο μέτρησης) για να δώσει μετρήσεις της σχετικής
υγρασίας (RH) του περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας και δείγμα σπερμάτων, κατά τη στιγμή
της συλλογής, μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ένα θάλαμο δειγμάτων κατάλληλου μεγέθους για τη
μέτρηση της eRH των σπερμάτων.

23

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Περίληψη από τον Costantino Bonomi (MTSN) βασισμένη στην κεντρική παρουσίαση του
Cesar Gomez Campo (UPM), πρόσθετες παρουσιάσεις από τα ινστιτούτα RBGK και MAICh
και τις συζητήσεις που ακολούθησαν.
Γενικά σχόλια
Η κατάλληλη συσκευασία είναι απαραίτητη ώστε να διατηρηθούν τα
σπέρματα ξηρά και κατά συνέπεια να διατηρήσουν την βιωσιμότητά
τους κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης (βλ. Gomez-Campo, 2002).
Οι χαμηλές θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται στην αποθήκευση
των σπερμάτων συχνά χαρακτηρίζονται από υψηλή σχετική υγρασία,
η οποία αυξάνει τον κίνδυνο η υγρασία να εισέλθει μέσα στα δοχεία
αποθήκευσης των σπερμάτων. Αν και η διαδικασία αυτή είναι πολύ
αργή εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών, με την πάροδο του χρόνου
αυτή η διαδικασία θα είναι επιζήμια για τα σπέρματα. Η εφαρμογή
ενός αποτελεσματικού φραγμού στη μεταφορά των υδρατμών
είναι το ‘κλειδί’ για τη μακροχρόνια διατήρηση. Αν αυτή η φροντίδα
αγνοηθεί, θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο η συνολική ασφάλεια των
συλλογών μιας τράπεζας σπερμάτων. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να
επιλεγούν προσεκτικά πιστοποιημένες αδιαπέραστες στην υγρασία
συσκευασίες και να εφαρμοστούν συστήματα για την παρακολούθηση
των επιδόσεών τους.
Το πρώτο θέμα, επομένως, που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η
επιλογή των κατάλληλων αδιαπέραστων στην υγρασία δοχείων
αποθήκευσης (βλ. ιδίως Gomez-Campo, 2002 και Manger et al., 2003
για την περιγραφή των διάφορων συσκευασιών). Πολύ λίγα υλικά είναι
εντελώς αδιαπέραστα στην υγρασία. Το ‘μαλακό’ πλαστικό ( όπως
το PET) δεν συνιστάται, το σκληρό πλαστικό (όπως το PVC) μπορεί
να έχει καλύτερες επιδόσεις αλλά απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση
και δεν συνιστάται επί του παρόντος. Επί του παρόντος, το γυαλί
είναι το υλικό με τις καλύτερες επιδόσεις σύμφωνα με τις υπάρχοντα
δεδομένα. Κάποιες ανησυχίες (βλ. Gomez-Campo, 2006) έχουν
εκφραστεί για την αποτελεσματικότητα του φραγμού που παρέχεται
από το τους φακέλους αλουμινίου τριών στρωμάτων (πολυεστέρας,
αλουμίνιο και πολυαιθυλένιο) για μεγάλες χρονικές περιόδους, αλλά
αυτές εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως σε Ινστιτούτα όπου
διατηρούνται σπέρματα (βλ. επίσης Walters, 2007 και Gomez-Campo,
2009). Ένα μειονέκτημά τους είναι ότι δεν μπορούν να ελέγχονται με
οπτική εξέταση επειδή δεν είναι διάφανοι.
Για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ερμητικά
κλειστών δοχείων κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας αποθήκευσης,
συνιστάται να τοποθετούνται μικρά φακελάκια με silica gel ως δείκτη
μέσα στα δοχεία αποθήκευσης. Το silica gel έχει το πρόσθετο όφελος
ότι μπορεί να απορροφήσει αιθυλένιο και άλλα δυνητικά επιβλαβή
αέρια που παράγονται από τα ίδια τα σπέρματα ως προϊόντα
καταβολισμού κατά τη διάρκεια της αργής διαδικασίας γήρανσης. Είναι
σημαντικό τα φακελάκια με το silica gel να σταθεροποιηθούν στις
συνθήκες ξηρασίας που εφαρμόζονται στην τράπεζα σπερμάτων για

Εικόνα 18 Διάφοροι τύποι
συσκευασίας. (© NBGB,
UPM, RBGK & MAICh).
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την αποφυγή του κινδύνου της υπερξήρανσης.
Άλλα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι το σφράγισμα των δοχείων
αποθήκευσης και της προσβασιμότητας του περιεχομένου τους σε περίπτωση που
χρησιμοποιούνται επανασφραγιζόμενα δοχεία. Οι φλάντζες των σφραγισμάτων θα πρέπει να
ελέγχονται περιοδικά και να αντικαθίστανται. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται φλάντζες από
φυσικό καουτσούκ. Αυτές έχουν εμφανίσει καλή απόδοση σε τρέχουσες δοκιμές και χρήσεις
(δεδομένα RBGK).
Τα δοχεία αποθήκευσης υποβάλλονται τακτικά σε ελέγχους διαρροής (βλ παρακάτω για τη
μέθοδο) από διαφορετικές τράπεζες σπερμάτων και αυτή είναι μια συνιστώμενη διαδικασία που θα
πρέπει να διενεργείται από όλες τις τράπεζες σπερμάτων για να αντιμετωπιστούν οι αποκλίσεις
στην απόδοση από παρτίδα σε παρτίδα δοχείων αποθήκευσης.
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι τα ελαιώδη σπέρματα ενδέχεται να ωφελούνται από τη συσκευασία
σε κενό, καθώς το οξυγόνο του αέρα θα μπορούσε να προωθήσει την υπεροξείδωση των λιπιδίων
(βλ επίσης Ellis & Hong, 2007). Ωστόσο η συσκευασία κενού αυξάνει επίσης τον κίνδυνο εισόδου
υγρασίας, λόγω της αρνητικής πίεσης και στην περίπτωση των καρπών με ακανόνιστο σχήμα,
τον κίνδυνο τρυπήματος της συσκευασίας. Επιπλέον το επιπλέον ‘ζάρωμα’ αυξάνει δυνητικά τις
καταπονήσεις στη συσκευασία.
Διαδικασία έλεγχου διαρροής
Τοποθετείστε 1 g silica gel ως δείκτη σε ένα άδειο δοχείο αποθήκευσης όγκου 1l (0.1 %, αναλογία
βάρους προς όγκο). Το silica gel θα πρέπει να έχει ξηραθεί σε κλίβανο και το δοχείο θα πρέπει
να έχει έρθει σε ισορροπία με τις συνθήκες του ξηραντηρίου. Τοποθετείστε τα υπό δοκιμή δοχεία
σε ένα υγρό περιβάλλον (σφραγισμένο δοχείο που περιέχει νερό) σε θερμοκρασία δωματίου για
τουλάχιστον 4 εβδομάδες και στη συνέχεια μεταφέρετέ το στους -20 °C για τουλάχιστον 1 έτος
και κατά προτίμηση όσο το δυνατόν περισσότερο. Τουλάχιστον 10 δοχεία ανά παρτίδα θα πρέπει
να ελέγχονται και συνιστάται το επίπεδο αποδοχής να ορισθεί στο 100%. Μία μοναδική αποτυχία
υποδεικνύει ότι ολόκληρη η παρτίδα θα πρέπει να απορριφθεί.
Οδηγίες
•
Επιλέξτε τη συσκευασία αποθήκευσης χρησιμοποιώντας το δένδρο αποφάσεων που 		
απεικονίζεται παρακάτω.
•

Κατά προτίμηση συσκευάστε τα σπέρματα στο δωμάτιο ξηραντηρίου ή σε άλλο χώρο με
περιβάλλον ελεγχόμενης υγρασίας.

•

Χρησιμοποιείτε διαφανή γυάλινα δοχεία (τα φιαλίδια με βιδωτό πώμα, τα φιαλίδια και βάζα με
σφικτήρες έχουν την καλύτερη απόδοση στις τρέχουσες εφαρμογές των υφιστάμενων τραπεζών
σπερμάτων), ενώ οι πλαστικές σακούλες πρέπει να αποφεύγονται.

•

Συμπεριλάβετε ένα φακελάκι με silica gel ως δείκτη υγρασίας στο δοχείο αποθήκευσης για την
παρακολούθηση την απόδοση του σφραγίσματος και την προστασία από προϊόντα καταβολισμού.
Το silica gel θα πρέπει να έρχεται σε ισορροπία με τις συνθήκες του ξηραντηρίου της τράπεζας
σπερμάτων (συνήθως 15 % RH). Εφαρμόστε μία προγραμματισμένη ετήσια επιθεώρηση για
τον έλεγχο των διαρροών.

•

Ελέγχετε και αντικαθιστάτε περιοδικά τις φλάντζες των σφραγισμάτων (αν χρησιμοποιούνται
τέτοιες συσκευασίες).

•

Χρησιμοποιήστε διπλή ή τριπλή συσκευασία (όπως ο τρόπος συσκευασίας στη

•

ρώσικη κούκλα) ώστε να αυξηθεί η προστασία από την είσοδο των υδρατμών, ιδιαίτερα για τις
συλλογές βάσης, οι οποίες θα παραμείνουν ανέπαφες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

•

Ελέγχετε τις παρτίδες των δοχείων για διαρροές εφαρμόζοντας μία πρότυπη διαδικασία ελέγχου
διαρροών.
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Δένδρο αποφάσεων για την επιλογή συσκευασίας
1 Πρέπει να μετακινήσετε συλλογές Χρησιμοποιείτε φάκελους αλουμινίου (χαμηλό βάρος
από ένα Ινστιτούτο σε άλλο ή οι και μειωμένος κίνδυνος σπασίματος)
συλλογές να μεταφερθούν σε μεγάλη
απόσταση για κάποιο άλλο λόγο
1 Πρέπει να αποθηκεύσετε τις
συλλογές σας χωρίς να μετακινηθούν
σε μεγάλες αποστάσεις
2 Σκοπεύετε σε μικρής διάρκειας Χρησιμοποιείστε
αποθήκευση
γυάλινα δοχεία

είτε

σακούλες

αλουμινίου

είτε

2 Σκοπεύετε σε μακροχρόνια
αποθήκευση
3 Πρέπει να έχετε
Χρησιμοποιείστε
επανασφραγιζόμενα
διαφανή
πρόσβαση τακτικά στη γυάλινα δοχεία με σύστημα ελέγχου διαρροών ή
συλλογή σας
χωρίστε τη συλλογή σε πολλά γυάλινα δοχεία τα
οποία σφραγίζονται με φλόγα.
3 Δεν χρειάζεται να
έχετε πρόσβαση στη
συλλογή σας

Χρησιμοποιείστε γυάλινα δοχεία σφραγισμένα με
φλόγα (για μικρές συλλογές), διπλά συσκευασμένα
επανασφραγιζόμενα γυάλινα δοχεία με silica gel
σε φακελάκια σαν δείκτη και τακτική επιθεώρηση ή
υψηλής ποιότητας καλά σφραγισμένους και διπλά
συσκευασμένους φάκελους αλουμινίου.

Προτεραιότητες της έρευνας
•

Συνεργαστείτε με πανεπιστημιακά τμήματα Επιστήμης των Υλικών για την περαιτέρω διερεύνηση
των φυσικών ιδιοτήτων των διαφόρων υλικών (συμπεριλαμβανομένων και των σκληρών
πλαστικών) και τα συστήματα σφραγίσματος των δοχείων αποθήκευσης, ώστε να σχεδιαστεί μια
συσκευασίας για μακροχρονια αποθήκευση των σπερμάτων που να συνδυάζει αδιαπερατότητα
στην υγρασία, προσβασιμότητα και όσο το δυνατόν πιο οικονομικά προσιτή.

•

Αποκτήστε περισσότερα στοιχεία για τις επιπτώσεις της συσκευασίας κενού στα ελαιώδη
σπέρματα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ: Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Περίληψη από την M. Elena González-Benito (UPM) βασισμένη στην κεντρική παρουσίαση
από τον Hugh Pritchard (RBGK), την πρόσθετη παρουσίαση από το MAICh και τη συζήτηση
που ακολούθησε.
Γενικά σχόλια
Είναι πλέον καλά θεμελιωμένη η διαπίστωση ότι η ελάττωση της περιεχόμενης υγρασίας (βλ.
Ενότητα 2Δ) και/ή θερμοκρασία αποθήκευσης παρατείνει την μακροβιότητα στα ορθόδοξα
σπέρματα (βλ. Roberts & Ellis, 1989; Pritchard & Dickie, 2003). Κατά συνέπεια, η φύλαξη των
σπερμάτων σε θερμοκρασίες κάτω από 0 ºC (συνηθέστερα από -18 ως -20 ºC) είναι η πλέον
ενδεδειγμένη για την μακροχρόνια αποθήκευση των περισσότερων ορθόδοξων σπερμάτων (FAO
Gene Bank Standards, 1994; Rao et al., 2006).
Έχοντας στο νου αυτή τη γενική συμβουλή, παρακάτω γίνεται συζήτηση πάνω στα ακόλουθα
θέματα, τα οποία είναι χρήσιμα κατά το σχεδιασμό εγκατάστασης μίας τράπεζας σπερμάτων
για αυτοφυή είδη, ειδικότερα όπου δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη δυνατότητα
αποθήκευσης των σπερμάτων:
(1) η θερμοκρασία αποθήκευσης,
(2) ο εντοπισμός σπερμάτων που έχουν μικρή διάρκεια χαμηλή δυνατότητα αποθήκευσης στους
-20 ºC και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα
(3) οι δυνατότητες και οι κίνδυνοι της κρυο-αποθήκευσης.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5Α. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Γενικά σχόλια
Το κέρδος της εφαρμογής χαμηλής θερμοκρασίας για την αποθήκευση σπερμάτων έχει
ποσοτικοποιηθεί μέσω των εξισώσεων βιωσιμότητας σπερμάτων (Ellis & Roberts, 1980). Καθώς
μειώνεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, αυξάνεται η βιωσιμότητα των σπερμάτων.
Παρ΄ όλα αυτά, το κέρδος αυτό ελαχιστοποιείται όσο πέφτει η θερμοκρασία (Tompsett, 1986,
Dickie et al., 1990; Walters et al., 2004). Η επιλογή της θερμοκρασίας αποθήκευσης είναι θέμα
εξισορρόπησης κόστους και επιθυμητής μακροβιότητας. Οι περισσότεροι συμβατικοί καταψύκτες
λειτουργούν στους -18 με -20 ºC, οπότε συνήθως χρησιμοποιείται αυτό το εύρος θερμοκρασιών.
Σε αυτό το θερμοκρασιακό εύρος, η συνιστώμενη περιεχόμενη υγρασία είναι μεταξύ 3.5 – 6.5 %.
Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, η σημαντική απουσία εμπειρικών δεδομένων που θα αξιολογούν
την εφαρμογή ‘συμβατικών’ θερμοκρασιών αποθήκευσης ως τη βέλτιστη κατάσταση ισορροπίας
μεταξύ κόστους και μακροβιότητας. Αυτό σημαίνει πως η πτώση της θερμοκρασίας κάτω από
τους -35 ºC δε θεωρείται πιθανό να αυξάνει τη μακροβιότητα των σπερμάτων επαρκώς ώστε να
δικαιολογεί το πρόσθετο κόστος. Θερμοκρασίες της τάξης των -196 ºC, οι οποίες επιτυγχάνονται
κατά την κρυο-αποθήκευση με τη χρήση υγρού αζώτου ως ψυκτικό, θα μπορούσαν να προτείνονται
για βραχύβια, ανθεκτικά στην αφυδάτωση σπέρματα (Stanwood, 1985). Υποθετικά, υπάρχει αύξηση
της μακροβιότητας κατά 175 φορές σε σχέση με τη συμβατική αποθήκευση στους -20 ºC. (Dickie et
al., 1990; Pritchard & Dickie, 2003). Ακόμη πιο πρόσφατα, μελέτες σε ξηρά σπέρματα μαρουλιού
προσδιορίζουν το χρόνο ημιζωής σε 500 και 3400 έτη για αποθήκευση με άζωτο σε αέρια (ατμός)
φάση ή σε υγρή φάση, αντίστοιχα. Αυτές οι τιμές είναι τουλάχιστον 50 φορές μεγαλύτερες από τις
αναμενόμενες σε συμβατικές θερμοκρασίες αποθήκευσης σε τράπεζες σπερμάτων (Dickie et
al., 1990; Pritchard & Dickie, 2003). Η κρυο-αποθήκευση μπορεί να συστήνεται, επίσης, για την
αποθήκευση σπερμάτων απειλούμενων ή ενδημικών ειδών για τα οποία μόνο μικρές ποσότητες
σπερμάτων είναι διαθέσιμες, και φυσικά για ιστούς (έμβρυα, εμβρυακοί άξονες shoot-tips) μη
ορθόδοξων σπερμάτων.
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Υπάρχουν ενδείξεις πως ορισμένα ορθόδοξα σπέρματα αντέχουν μεν πλήρως τη διαδικασία
ξήρανσης για αποθήκευση στην τράπεζα σπερμάτων αλλά χάνουν σε ικανότητα φύτρωσης ή
έχουν μικρότερη από την αναμενόμενη μακροβιότητα μετά από αποθήκευση στους -20 °C ή άλλες
θερμοκρασίες υπό το μηδέν (Ellis et al., 1990; Pritchard et al., 1999). Για παράδειγμα, ξηρά σπέρματα
των Cattleya aurantiaca (Orchidaceae; Pritchard & Seaton, 1993) και Cuphea carthagenensis
(Lythraceae; Crane et al., 2003) είχαν χαμηλή φυτρωτικότητα μετά από αποθήκευση στους -18
ºC, πιθανότατα ως αποτέλεσμα μετασχηματισμού λιπιδίων/δημιουργίας κρυστάλλων. Στην C.
carthagenensis, η φυτρωτικότητα επανήλθε μερικώς με τη θέρμανση των σπερμάτων πριν τη
διάβρεξη (Crane et al., 2003). Οι απαιτούμενες μεταχειρίσεις για την αποκατάσταση της ικανότητας
φύτρωσης (αν τα σπέρματα δεν έχουν υποστεί βλάβη) μπορεί να είναι εξειδικευμένες για κάθε είδος
και να περιλαμβάνουν: πιο αργή διάβρεξη, διάβρεξη σε υψηλότερη θερμοκρασία και προ-θέρμανση
πριν τη διάβρεξη (βλ. Pritchard & Nadarajan, 2008).
Οδηγίες
Συστήνεται η θερμοκρασία αποθήκευσης να είναι κάτω από τους 0 ºC (συνήθως μεταξύ -18 και -20
ºC) για μακροχρόνια αποθήκευση των περισσότερων ορθόδοξων σπερμάτων.
Για συμβατική αποθήκευση σε μη κρυογονικές συνθήκες, η πτώση της θερμοκρασίας κάτω από
τους -35 ºC δε φαίνεται να αυξάνει τη μακροβιότητα των σπερμάτων επαρκώς ώστε να δικαιολογεί
το πρόσθετο κόστος.
Προτεραιότητες της έρευνας
Mε βάση όσα έχουν αναφερθεί, αν ένα είδος έχει χαμηλή φυτρωτικότητα μετά από αποθήκευση
σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι τα σπέρματα είναι νεκρά
ή η αποθήκευση σε θερμοκρασία κάτω από το μηδέν δεν είναι κατάλληλη. Περαιτέρω μελέτη
απαιτείται για τη διευκρίνιση της κατάστασης του συγκεκριμένου είδους. Πιθανώς να πρέπει να
μελετηθούν τα ενδεχόμενα άρσης εξειδικευμένου ληθάργου και/ή εφαρμογής μεταχειρίσεων στο
στάδιο της διάβρεξης. Επιπρόσθετα θα μπορούσε να δοκιμαστεί η αποθήκευση σε διαφορετικές
θερμοκρασίες.
Μία μελέτη που θα εξέταζε την αποδοτικότητα του κόστους εφαρμογής διάφορων συμβατικών,
κάτω από το μηδέν θερμοκρασιών αποθήκευσης θα ήταν χρήσιμη.

Εικόνα 19 Οργάνωση των συλλογών στην Τράπεζα Σπερμάτων του UVEG. (© Βοτανικός Κήπος του
Πανεπιστημίου της Βαλένθια)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5B. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Γενικά σχόλια
Δωμάτιο-καταψύκτης (Walk-in cold room) και καταψύκτες
Η επιλογή μεταξύ της χρήσης ενός ολόκληρου δωματίου(χώρου) ως καταψύκτη και ενός
συμβατικού (οικιακού) καταψύκτη εξαρτάται από τον αριθμό των συλλογών και τον όγκο τους (το
μέγεθος των σπερμάτων). Όταν οι αριθμοί είναι μικροί, η χρήση καταψύκτη μπορεί να είναι η πιο
επιθυμητή. Οι ‘όρθιοι’ καταψύκτες έχουν το πλεονέκτημα σε σχέση με αυτούς με το άνοιγμα στο
επάνω τμήμα ότι οι συλλογές είναι πιο προσβάσιμες. Επίσης είναι πιο αποδοτικοί ως προς το
γεγονός ότι ο αριθμός των συλλογών ανά μονάδα χώρου εργαστηρίου είναι μεγαλύτερος από τους
καταψύκτες με άνοιγμα στο επάνω τμήμα. Αν οι καταψύκτες είναι η τελική επιλογή, συνιστάται η
ύπαρξη και εφεδρικού καταψύκτη για την περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού.
Αν ο συνολικός όγκος των συλλογών υπερβαίνει τα 10-15 m³, τότε ένα ολόκληρο δωμάτιοκαταψύκτης είναι πιο αποδοτικό (Cromarty et al., 1990). Σε τέτοιες περιπτώσεις, δύο μικρά δωμάτια
με ανεξάρτητα συστήματα κατάψυξης μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή από ένα μεγάλο δωμάτιο,
ειδικότερα αν δεν υπάρχει η πρόθεση να πληρωθεί εντελώς ο αποθηκευτικός χώρος στο εγγύς
μέλλον (βλ. επίσης Linington, 2003 τη συζήτηση σχετικά με το σχεδιασμό τράπεζας σπερμάτων).
Οποιαδήποτε κι αν είναι η επιλογή της εγκατάστασης, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη
ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κατάλληλο σύστημα ετικετών ή ψηφιακού γραμμοκώδικα
(barcoding) για τον εύκολο και γρήγορο εντοπισμό δειγμάτων. Ο γρήγορος εντοπισμός δειγμάτων
έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η πόρτα του καταψύκτη πρέπει να μένει ανοιχτή. Ο αριθμός της
συλλογής, ο αριθμός της ακριβούς θέσης (π.χ. στο UVEG αυτός είναι «Ράφι/Σχάρα/Δοχείο», όπως
AB/04/10B – βλ. Εικόνα 19) και το bar code που εμφανίζονται πάνω στην ετικέτα πρέπει να είναι
καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων της τράπεζας σπερμάτων.
Συλλογές βάσης, ενεργές συλλογές και διπλά δείγματα
Κατά παράδοση, οι τράπεζες σπερμάτων χωρίζουν κάθε συλλογή σε ένα κύριο μέρος (συλλογή
βάσης) το οποίο μένει άθικτο για μακροχρόνια διατήρηση και ένα ενεργό δείγμα, το οποίο είναι
πιο άμεσα προσβάσιμο και από το οποίο λαμβάνονται ποσότητες σπερμάτων για χρήση. Τα
δείγματα βάσης συνήθως φυλάσσονται σε δοχεία με περιορισμένη πρόσβαση (σφραγισμένο γυαλί
ή διπλές συσκευασίες) και φυλάσσονται σε συνθήκες μακροχρόνιας αποθήκευσης. Οι ενεργές
συλλογές, αντίθετα, αποθηκεύονται σε εύκολα ανοιγόμενα δοχεία (ή ακόμη και σε ανοιχτό ξηρό
μέρος) σε θερμοκρασίες που είναι πιο πρόσφορες για πρόσβαση από το προσωπικό. Δυνητικά,
υπάρχουν προβλήματα με τη γενετική απόκλιση των δύο δειγμάτων (βλ. Ενότητα 9 Αναγέννηση).
Επιπρόσθετα, μπορεί να είναι δύσκολο να αποφασιστεί ποιο ποσοστό της συλλογής θα
απαιτηθεί για διανομή και ποιο για μακροχρόνια διατήρηση. Η Τράπεζα Σπερμάτων της Χιλιετίας
(RBGK) λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα ενεργών και δειγμάτων βάσης αλλά και τα δύο δείγματα
διατηρούνται σε συνθήκες μακροχρόνιας αποθήκευσης. Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής
παραμένει ανέπαφο στο δείγμα βάσης.
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της αποθήκευσης σπερμάτων σε τράπεζες είναι το γεγονός ότι μία
μεγάλη ποσότητα γενετικής ποικιλότητας μπορεί να δεχτεί χειρισμό σε μία τοποθεσία. Από την
άλλη, αυτή η ‘συγκέντρωση ποικιλότητας’ αποτελεί και θεμελιώδη αδυναμία στο ότι ένα ατύχημα
θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή εξαιρετικά πολύτιμου (και σε ορισμένες περιπτώσεις
αναντικατάστατου) υλικού. Κατ΄ επέκταση είναι απαραίτητο, παράλληλα με την επίτευξη της
πρακτικότητας της διαδικασίας διασφάλισης των συλλογών της τράπεζας σπερμάτων, να
αποστέλλονται αντίγραφα (διπλά δείγματα, duplicates) (ουσιαστικά ως ξεχωριστά δείγματα βάσης)
σε μία άλλη τράπεζα σπερμάτων σε ικανή γεωγραφική απόσταση
Κρυο-αποθήκευση
Αν και η αποθήκευση σε υγρό άζωτο (-196 ºC) ή στην αέρια φάση του( περίπου -150 ºC) είναι
δυνατόν να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των σπερμάτων, συνήθως δεν αποτελεί την πρώτη
επιλογή για την αποθήκευση σπερμάτων εξαιτίας τεχνικών/πρακτικών λόγων (βλ. παρακάτω). Μία
29

ανάλυση κόστους-οφέλους της κρυο-αποθήκευσης σε
σύγκριση με τη συμβατική αποθήκευση δε φαίνεται να
έχει δημοσιευθεί εδώ και πάνω από 30 έτη. Μία τέτοια
ανάλυση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη.
Η κρυο-αποθήκευση είναι σαφώς πιο κατάλληλη για την
αποθήκευση ορθόδοξων σπερμάτων με μικρή διάρκεια
ζωής ή όταν πολύ μικρές ποσότητες σπερμάτων
είναι διαθέσιμες από έναν πληθυσμό ή είδος (π.χ.
απειλούμενα ή στενοενδημικά είδη).
Αν και τα σπέρματα εκατοντάδων ειδών έχουν
επιδείξει ανοχή στο χειρισμό με υγρό άζωτο και/ή στην
αποθήκευσή τους, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που
σχετίζονται με τη διαδικασία της κρυο-αποθήκευσης:
•

Το υγρό άζωτο αποτελεί κίνδυνο λόγω ευφλεκτότητας Εικόνα 20 Κρυο-διατήρηση σε υγρό
και πιθανής πρόκλησης ασφυξίας. Απαραίτητες άζωτο. (© RBGK)
ενέργειες αποτελούν η εξειδικευμένη εκπαίδευση
του προσωπικού, ο κατάλληλος ρουχισμός και οι διαδικασίες ασφάλειας. Επειδή το
διαρρέον υγρό άζωτο εξατμίζεται και αντικαθιστά γρήγορα το οξυγόνο, είναι απαραίτητη η
εγκατάσταση συναγερμού σε περίπτωση ελαττωμένων συγκεντρώσεων οξυγόνου στα σημεία
οπούαποθηκεύεται και χρησιμοποιείται το υγρό άζωτο.

•

Θα πρέπει να υπάρχει παροχή υγρού αζώτου σε κοντινή απόσταση

•

Τα μεγάλα δοχεία υγρού αζώτου (π.χ. χωρητικότητας 600 λίτρων για 12000 μικρότερα δοχεία
αποθήκευσης) είναι ακριβά. Τα δοχεία υγρού αζώτου πρέπει να πληρούνται τακτικά στο
απαιτούμενο επίπεδο ώστε τα δείγματα να διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία (περίπου
-150 ºC). Οι μικρές κρυογονικές δεξαμενές (π.χ. 30 λίτρων με μέγιστη χωρητικότητα 855 δοχεία
των 2 ml) μπορεί να γεμίζονται χειρωνακτικά, ενώ τα μεγάλα απαιτούν την ύπαρξη ενός δοχείου
παροχής. Παρ’ όλο που το αρχικό κόστος του μεγάλου δοχείου είναι υψηλό, η τιμή της παροχής
υγρού αζώτου είναι χαμηλότερη συγκρινόμενη με τη συντήρηση των μικρών δοχείων, καθώς η
μεταφορά του υγρού αζώτου αυξάνει την τιμή.

•

Η μέθοδος είναι μονάχα κατάλληλη για σχετικά μικρές ποσότητες σπερμάτων ανά συλλογή.

•

Ως προς το βέλτιστο χειρισμό των σπερμάτων, τρεις βασικές παράμετροι πρέπει να ληφθούν
υπόψη (Pritchard & Nadarajan, 2008): 1) η περιεχόμενη υγρασία των σπερμάτων πρέπει να
είναι χαμηλότερη από το όριο υγρασίας που οδηγεί σε στερεοποίηση του νερού (Stanwood,
1985), 2) η γρήγορη ψύξη ή επαναθέρμανση μπορούν να προκαλέσουν μηχανικές βλάβες
σε πολύ ξηρά σπέρματα, αλλά αυτό μπορεί να αποφευχθεί, 3) συστήνεται η αργή διάβρεξη
και ειδικά η αποφυγή εμβύθισης σε νερό σε ακατάλληλες θερμοκρασίες, είτε πριν είτε κατά τη
διάρκεια του ελέγχου φύτρωσης.

Εκτός από το πλεονέκτημα της επιμήκυνσης της μακροβιότητας με την εφαρμογή της κρυοαποθήκευσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι κρυο-δεξαμενές έχουν προσδόκιμο ζωής 5 φορές
μεγαλύτερο από τους καταψύκτες (J. Puchalski, προσ. επικ.) ενώ αποκλείεται και ο κίνδυνος από
τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Οδηγίες
•
Για είδη με ορθόδοξα σπέρματα που έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής, μάλλον προτείνεται η
κρυο-αποθήκευση σε ή επάνω από υγρό άζωτο.
•
Για όλα τα δείγματα θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα σε μία δεύτερη τράπεζα. Αυτή η 		
‘τράπεζα αντιγράφων’ θα πρέπει να βρίσκεται σε επαρκή απόσταση ώστε να μην υποστεί την
ίδια καταστροφική απώλεια που πιθανώς να πλήξει την κύρια συλλογή.
Προτεραιότητες της έρευνας
Θα ήταν χρήσιμη μία ανάλυση κόστους-οφέλους της κρυο-αποθήκευσης σε σύγκριση με τη
συμβατική αποθήκευση..
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΤΡΩΣΗΣ
Περίληψη από τον David Draper και M. Elena González-Benito (UPM) βασισμένη στην
κεντρική παρουσίαση του Κώστα Θάνου (NKUA), τις πρόσθετες παρουσιάσεις από τα
ινστιτούτα PAV-UNI και RBGK και τη συζήτηση που ακολούθησε.
Γενικά σχόλια
Η γνώση της βιωσιμότητας των σπερμάτων που αποθηκεύονται σε μία τράπεζα σπερμάτων έχει
ιδιαίτερη σημασία. Η βιωσιμότητα των σπερμάτων ορίζεται ως ο αριθμός των σπερμάτων που
παραμένουν ζωντανά σε μία συλλογή σπερμάτων και έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ένα νέο
φυτάριο (Gosling, 2003; Rao et al., 2006).
Καθώς η μακροβιότητα μίας συλλογής σπερμάτων εξαρτάται από την ποιότητα των σπερμάτων,
είναι σημαντικό τα σπέρματα να έχουν υψηλή βιωσιμότητα την ώρα που αποθηκεύονται ή
τουλάχιστον αυτή η βιωσιμότητα να είναι γνωστή. Η πιο αξιόπιστη μέθοδος για τον έλεγχο της
βιωσιμότητας είναι ένα πείραμα (έλεγχος) φύτρωσης, δηλαδή η φύτρωση των σπερμάτων στις
βέλτιστες συνθήκες αφού έχει προηγουμένως εφαρμοστεί μεταχείριση άρσης ληθάργου, αν αυτό
είναι απαραίτητο. Πρόβλημα βέβαια εμφανίζεται όταν, - όπως συμβαίνει με πολλά αυτοφυή είδηδεν είναι γνωστές οι βέλτιστες συνθήκες φύτρωσης αλλά ούτε και η μέθοδος άρσης του ληθάργου.
Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν βιοχημικοί έλεγχοι (π.χ. χλωριούχο Τετραζόλιο, TTC), με
τα οποία είναι δυνατό να ανιχνευτούν τα βιώσιμα σπέρματα χωρίς να φυτρώσουν. Τέτοιοι έλεγχοι
είναι χρήσιμοι ως μέθοδος διάκρισης μεταξύ νεκρών και ληθαργικών σπερμάτων. Εντούτοις, έχουν
το μειονέκτημα ότι δεν είναι τόσο ακριβείς όσο οι έλεγχοι φύτρωσης και τα αποτελέσματά τους σε
ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να ερμηνευτούν.
Η γνώση του πώς φυτρώνουν τα σπέρματα είναι, προφανώς, σημαντική, προκειμένου τα
σπέρματα να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο που ακολουθεί εστιάζει
στον έλεγχο φύτρωσης και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή φυσιολογικών
αρτιβλάστων.
Οδηγίες
Πότε γίνεται ο έλεγχος;
Στην ιδανική περίπτωση, οι έλεγχοι φύτρωσης πρέπει να
πραγματοποιούνται πριν και μετά την ξήρανση και μετά
την εισαγωγή στην τράπεζα, ώστε να διαπιστωθεί αν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η φυτρωτικότητα επηρεάζεται από
την αφυδάτωση και την κατάψυξη. Για τις περισσότερες,
ωστόσο, τράπεζες σπερμάτων αυτό μπορεί να μην
είναι εφικτό. Αν το επιτρέπουν οι πόροι συστήνεται οι
έλεγχοι φύτρωσης να πραγματοποιούνται σε όσες το
δυνατόν περισσότερες συλλογές μετά την ξήρανση
των σπερμάτων, πριν την αποθήκευσή τους και στη
συνέχεια λίγο μετά την αποθήκευση. Αν οι πόροι
είναι περιορισμένοι και υπάρχει δυνατότητα μόνο για
ένα αρχικό έλεγχο, αυτός συστήνεται να γίνεται μέσα
στον πρώτο μήνα από την εισαγωγή στην τράπεζα.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου θα αποτελεί το σημείο
αναφοράς για το ποιοι μελλοντικοί έλεγχοι θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν.

Εικόνα 21 Αποτελέσματα ελέγχου
φύτρωσης. (© RBGK)
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Πόσα σπέρματα πρέπει να ελεγχθούν;
Πριν τη διεξαγωγή των ελέγχων φύτρωσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση των άδειων/
νεκρών σπερμάτων. Το ποσοστό φύτρωσης πρέπει να εκφράζεται σε σχέση με τον αριθμό των
σπερμάτων που φυσιολογικά έχουν την ικανότητα να φυτρώσουν (συνολικός αριθμός σπερμάτων
μείον τα νεκρά ή άδεια σπέρματα).
Το προτεινόμενο για τα αγροτικά είδη μέγεθος δείγματος των 200 σπερμάτων (δύο επαναλήψεις
των 100) (FAO / IPGRI, 1994; ISTA 2008), μπορεί να είναι πολύ μεγάλο για πληθυσμούς αυτοφυών
ειδών, για τα οποία ο αριθμός σπερμάτων μπορεί να είναι περιορισμένος. Αυτό αποτελεί
πραγματικότητα ειδικότερα για κινδυνεύοντα είδη με μικρούς πληθυσμούς ή είδη με μεγάλα
σπέρματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θεωρείται αποδεκτό ο έλεγχος φύτρωσης να αποτελείται
από 100 ή ακόμη και 50 σπέρματα, με το δείγμα διαιρεμένο σε υπο-δείγματα των 50 ή των 25
σπερμάτων αντίστοιχα (εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες σχετικά
με τα παραπάνω, για παράδειγμα ορισμένα ινστιτούτα, όπως το ΜΑΙΧ (MAICh), χρησιμοποιούν
τρία υπο-δείγματα των 30 σπερμάτων). Η παραπάνω συμβουλή θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη
και σε τράπεζες σπερμάτων που αποθηκεύουν μεγάλους αριθμούς συλλογών, αλλά έχουν
περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων και/ή προσωπικού.
Ενυδάτωση των ξηρών σπερμάτων
Τα δοχεία αποθήκευσης των σπερμάτων πρέπει να επανέρχονται σε θερμοκρασία δωματίου
πριν τη λήψη του δείγματος (βλ. Ενοτητα 10). Για είδη που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στις
βλάβες κατά τη διάβρεξη, όπως για παράδειγμα είδη με μεγάλα σπέρματα της οικογένειας
Leguminosae (Fabaceae), τα σπέρματα πρέπει να ενυδατώνονται μετά την απομάκρυνση από
το χώρο αποθήκευσης. Αυτό βοηθά στην αποφυγή των βλαβών κατά τη διάβρεξη, δηλαδή τη
βλάβη σε πολύ ξηρά ή γηρασμένα σπέρματα εξαιτίας της ταχείας εισόδου νερού που προκαλεί
έκχυση του κυτταρικού περιεχομένου επειδή οι κυτταρικές μεμβράνες δεν είχαν την ευκαιρία να
επιδιορθωθούν. Τα σπέρματα μπορούν να τοποθετηθούν σε πλαστικά δοχεία φαγητού με ερμητικό
κλείσιμο ή με ξηραντικά μέσα, τα οποία με τη σειρά τους τοποθετούνται σε δοχεία με νερό. Το
νερό αυτό θα δημιουργήσει ένα υγρό περιβάλλον. Τα σπέρματα παραμένουν στο δοχείο για 24
ώρες πριν την έναρξη του ελέγχου αλλά δεν πρέπει να έρθουν σε άμεση επαφή με νερό σε υγρή
μορφή.
Επιλογή των συνθηκών ελέγχου της φύτρωσης
Η φυτρωτική συμπεριφορά των σπερμάτων εμφανίζει μεγάλη πλαστικότητα και οι απαιτήσεις
μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ ειδών, πληθυσμών, συλλογών διαφορετικών ετών,
ακόμη και μεταξύ διαφορετικών χρόνων αποθήκευσης. Προηγούμενη γνώση από δημοσιευμένη
βιβλιογραφία ή βάσεις δεδομένων όπως η Βάση Πληροφοριών για Σπέρματα των RBGK (Liu et
al., 2008: http://data.kew.org/sid/sidsearch.html) και η LEDA traitbase (http://www.leda-traitbase.
org/tomcat/LEDAportal/index.jsp) σχετικά με τις απαιτήσεις φύτρωσης για ένα συγκεκριμένο ή
συγγενικό είδος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό οδηγό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν
κατευθύνσεις σε επίπεδο γένους ή οικογένειας (π.χ. η απαίτηση φωτός στην οικ. Campanulaceae
και η σκληροπεριβληματικότητα της οικ. Cistaceae).
Όταν δεν υπάρχει αυτή η προηγούμενη γνώση (η οποία είναι η συνηθέστερη περίπτωση), οι
απαιτήσεις φύτρωσης μπορεί να προβλεφθούν από την πληροφορία σχετικά με την οικολογία
(χαρακτηριστικά ενδιαιτήματος και κλιματικών συνθηκών) και τη σπερματική δομή του υπό μελέτη
είδους. Για παράδειγμα, σπέρματα με πλούσιο ενδοσπέρμιο και μικρά έμβρυα (πιθανή ύπαρξη
μορφολογικού ληθάργου) από περιοχές με ψυχρούς χειμώνες και/ή θερμά ξηρά καλοκαίρια (πιθανή
ύπαρξη φυσιολογικού ληθάργου) είναι πολύ πιθανό να εμφανίζουν μορφο-φυσιολογικό λήθαργο
και επομένως θα απαιτούν επιμηκυμένου χρόνου επώαση σε συνθήκες που προσομοιάζουν την
εποχή πριν λάβει χώρα η φύτρωση στο πεδίο.
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Μεταχειρίσεις άρσης ληθάργου
Σπέρματα που τοποθετούνται για φύτρωση στις βέλτιστες συνθήκες μπορεί και πάλι να μη φυτρώσουν,
αν και είναι βιώσιμα, επειδή πιθανώς να βρίσκονται σε κατάσταση ληθάργου. Ο λήθαργός μπορεί
να οφείλεται σε χαρακτηριστικά του εμβρύου ή του σπερματικού περιβλήματος (βλ. πρόσφατη
ανασκόπηση πάνω στο λήθαργο: Finch-Savage & Leubner-Metzger, 2006). Σπέρματα πολλών άγριων
ειδών μπορεί να εμφανίζουν λήθαργο.
Ορισμένες από τις αιτίες πρόκλησης ληθάργου είναι: (βλ. Baskin & Baskin, 1998):
•
Υπανάπτυκτο έμβρυο: •
Αυτή
είναι η πλέον συνήθης περίπτωση σε
σπέρματα με μικρό έμβρυο και πλούσιο
ενδοσπέρμιο. Σε αυτό τον τύπο σπερμάτων
(με μορφολογικό λήθαργο) το έμβρυο
πρέπει να αναπτυχθεί πριν το σπέρμα να
έχει τη δυνατότητα να φυτρώσει (Baskin
et al., 2006). Συνήθως απαιτείται θερμή
ή ψυχρή στρωμάτωση, ανάλογα με την
εποχή της διασποράς στη φύση (π.χ.
άνοιξη ή φθινόπωρο). Αν ένα υπανάπτυκτο
έμβρυο,
ωστόσο,
δεν
αρχίζει
να
αναπτύσσεται αμέσως μετά τη διασπορά
των σπερμάτων, πιθανώς να υπάρχει
επίσης και φυσιολογικός λήθαργος. Σε
αυτή την περίπτωση (μορφο-φυσιολογικός
λήθαργος), το σπέρμα πρέπει πρώτα να Εικόνα 22 Τραυματισμός με νυστέρι ενός
υποστεί μία περίοδο ψυχρής ή θερμής σκληροπεριβληματικού σπέρματος. (© RBGK)
στρωμάτωσης πριν το έμβρυο ξεκινήσει να
αναπτύσσεται.
•
Σκληρά (μη υδατοδιαπερατά) σπερματικά/περικαρπικά περιβλήματα: Αυτά συναντώνται
σε πολλά είδη των παρακάτω οικογενειών: Anacardiaceae, Bixaceae, Cistaceae, Combretaceae,
Convolvulaceae, Curcurbitaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Malvaceae, Rhamnaceae, Rutaceae,
Sapindaceae και Violaceae. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται τραυματισμός του σπερματικού
περιβλήματος είτε μηχανικά (π.χ. με αποκοπή (chipping) στην άκρη, λιμάρισμα, τρίψιμο με
γυαλόχαρτο) ή θερμικά (π.χ. με εμβάπτιση σε καυτό νερό) πριν τον έλεγχο φύτρωσης, έτσι ώστε να
γίνει δυνατή η είσοδος του νερού. Μία τρίτη παραδοσιακή μέθοδος είναι ο χημικός τραυματισμός
(με οξέα), που όμως δεν συνιστάται λόγω των προφανών κινδύνων και της ανάγκης για πολύ
προσεκτικούς χειρισμούς. Από τις παραπάνω μεθόδους, προτείνονται η σχολαστική αποκοπή
στην άκρη με το χέρι και το λιμάρισμα όταν η ποσότητα των σπερμάτων είναι μικρή.
•
Χημικοί αναστολείς που είναι παρόντες στη μονάδα φύτρωσης, είτε στο έμβρυο είτε στο
σπερματικό περίβλημα. Ο λήθαργος μπορεί να αρθεί είτε με (ψυχρή ή θερμή) στρωμάτωση,
απομάκρυνση με τρεχούμενο νερό ή εφαρμογή γιβερελινών (GA3).
Συνθήκες φύτρωσης: νερό/άγαρ, θερμοκρασία, φωτισμός
Το υπόστρωμα των ελέγχων φύτρωσης μπορεί να είναι άγαρ, διηθητικό χαρτί ή άμμος. Τα δύο
πρώτα χρησιμοποιούνται μέσα σε τρυβλία Petri, ενώ το τρίτο χρησιμοποιείται γενικά για μεγάλα
σπέρματα (Rao et al., 2006) σε δίσκους ή μεγαλύτερα πλαστικά δοχεία. Η ποιότητα του χαρτιού
πρέπει να είναι υψηλή. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο ώστε να λαμβάνονται
αποτελέσματα που μπορούν να επαναληφθούν.
Το άγαρ (συνήθως 1%) έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με το χαρτί:
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•
•
•
•
•

Μικρότερη παρακολούθηση (δεν απαιτεί τακτική προσθήκη νερού) και επομένως υπάρχει
μικρότερη μεταβλητότητα
Μικρότερος κίνδυνος βλαβών στα σπέρματα κατά τη διάβρεξη
Σταθερή συγκέντρωση παρεχόμενων χημικών ουσιών (συνιστάται πάντως η μεταφορά των
σπερμάτων σε νέο άγαρ μετά από 3 εβδομάδες)
Τα λευκά ριζίδια είναι πιο εύκολα ορατά σε σκούρο φόντο
Είναι δυνατή η απομάκρυνση των αρτιβλάστων (με πυρήνες άγαρ) για μεταφύτευση

Αν ο έλεγχος φύτρωσης, όμως, διαρκεί πάνω από 4 εβδομάδες, το άγαρ μπορεί να αρχίσει να
ξηραίνεται και τα σπέρματα να πρέπει να μεταφερθούν σε νέο άγαρ. Για να ελαχιστοποιηθεί αυτή
η πιθανότητα, τα τρυβλία με το άγαρ μπορεί να τοποθετούνται σε σακούλες πολυαιθυλενίου ή
να τυλίγονται με παραφίλμ. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένα σπέρματα πρέπει να
αποστειρωθούν επιφανειακά πριν τον έλεγχο φύτρωσης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει
με εμβάπτιση των σπερμάτων σε διάλυμα 10 % οικιακού λευκαντικού (υποχλωριώδες νάτριο)
ακολουθούμενο από σχολαστικό ξέπλυμα με απιονισμένο νερό.
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό. Όσον
αφορά το διηθητικό χαρτί, ο όγκος του νερού που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το πάχος του
χαρτιού. Το χαρτί πρέπει να είναι τόσο υγρό όσο να μη σχηματίζεται ‘αυλάκι’ νερού γύρω από το
δάχτυλο που πιέζει το χαρτί (Rao et al., 2006).
Τα σπέρματα πρέπει να κατανέμονται κανονικά στην επιφάνεια του τρυβλίου, ώστε να μην έχουν
επαφή μεταξύ τους. Τα δοχεία στη συνέχεια τοποθετούνται στους θαλάμους επώασης. Το επίπεδο
υγρασίας του υποστρώματος πρέπει να ελέγχεται οπτικά κατά τη διάρκεια των μετρήσεων,
ειδικότερα όταν εφαρμόζονται υψηλές θερμοκρασίες (25-30 ºC). Αν χρησιμοποιείται διηθητικό
χαρτί, πρέπει να προστίθεται νερό τακτικά (κάθε 2-3 ημέρες).
Οι συνθήκες επώασης, όπου είναι δυνατόν, πρέπει να προσομοιάζουν των συνθηκών στο φυσικό
ενδιαίτημα κατά την εποχή της φύτρωσης των σπερμάτων. Είναι καλύτερο, συνεπώς, η φύτρωση
των σπερμάτων να γίνεται υπό συνθήκες ημερησίως εναλλασσόμενων θερμοκρασιών με παροχή
φωτός κατά τη φάση της ‘ημέρας’ (Baskin et al., 2006). Αν αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει να
αποφεύγονται οι σταθερές θερμοκρασίες, με την εξαίρεση της περιόδου της υγρή στρωμάτωσης.
Ο συνεχής φωτισμός, επίσης, θα πρέπει να
αποφεύγεται λόγω της πιθανότητας ανάσχεσης/
αναστολής της φύτρωσης (αντίδραση στην
υψηλή ακτινοβολία, the high irradiance reaction
– HIR). Τα μεσογειακά είδη έχουν συνήθως
‘δροσερές’ βέλτιστες θερμοκρασίες φύτρωσης
(10-20 ºC) και σε πολλές περιπτώσεις οι
εναλλασσόμενες θερμοκρασίες της τάξης των
20/10 ºC ή 20/15 ºC είναι ευνοϊκές. Υποτροπικά,
τροπικά και αλπικά είδη συνήθως φυτρώνουν
καλύτερα σε θερμότερες θερμοκρασίες (2025 ºC). Οι φωτοπερίοδοι που εφαρμόζονται
γενικώς είναι των 8, 12 ή 16 ωρών. Για πολλά
είδη των αλπικών και εύκρατων κλιμάτων,
μία περίοδος ψυχρής στρωμάτωσης (π.χ.
0 ºC για 4-20 εβδομάδες) είναι γνωστό ότι Εικόνα 23 Θάλαμος προσομοίωσης των συνθηκών
αυξάνει τα ποσοστά φύτρωσης.
ημέρας/νύχτας. (© RBGK)
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Αν και η επιλογή για φύτρωση μόνο σε συνθήκες σκότους είναι μάλλον ασυνήθιστη, μία
τέτοια πιθανότητα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη. Μεγαλύτερη πιθανότητα απαίτησης
σκότους έχουν τα σχετικά μεγάλα σπέρματα, όπως έχει καταγραφεί σε ορισμένα είδη της οικ.
Cucurbitaceae. Το είδος Galanthus nivalis επίσης, φυτρώνει καλύτερα στο σκοτάδι.
Διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης σχετικά με συνθήκες επώασης και προμεταχειρίσεις άρσης
ληθάργου είναι οι Ellis et al. (1995) και η Βάση Πληροφοριών για Σπέρματα (Liu et al., 2008: http://
kew.org/data/sid/).
Αναλόγως με τον αριθμό των συλλογών που ελέγχονται για φύτρωση και τη διαθεσιμότητα του
προσωπικού, τα φυτρωμένα σπέρματα πρέπει να μετρώνται τακτικά και τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα. Αν τα φυτρωμένα σπέρματα μετρώνται κάθε 1-2 ημέρες, τότε μπορεί να διαπιστωθεί ο
ακριβής ρυθμός (ταχύτητα) της φύτρωσης. Η διάρκεια του ελέγχου εξαρτάται από το είδος και τις
εφαρμοζόμενες συνθήκες.
Μέτρηση της φύτρωσης
Για τους ελέγχους φύτρωσης, ως φυτρωμένο ορίζεται ένα σπέρμα με προβάλλον ριζίδιο μήκους 12 mm ή ένα σπέρμα όπου το προβάλλον ριζίδιο έχει τουλάχιστον το ίδιο μήκος με το σπέρμα. Είναι
σημαντικό να υπάρχει ένας σαφής ορισμός για κάθε είδος πριν τις μετρήσεις των φυτρωμένων
σπερμάτων. Τα φυτρωμένα σπέρματα απομακρύνονται και μετριούνται σε κάθε τρυβλίο. Είναι
σημαντικό, επίσης, να απομακρύνονται τα προσβεβλημένα σπέρματα ώστε να αποφεύγεται
η επέκταση της προσβολής (Rao et al., 2006). Η απομάκρυνση αυτών των σπερμάτων πρέπει
να καταγράφεται. Εναλλακτικά, ένα ελαφρά προσβεβλημένο δείγμα μπορεί να αποστειρώνεται
επιφανειακά και να επανατοποθετείται στο τρυβλίο. Η διάρκεια μέτρησης των φυτρωμένων
σπερμάτων ποικίλει ανάμεσα στα είδη και μπορεί να είναι από μία εβδομάδα ως αρκετούς μήνες.
Τέσσερις με έξι εβδομάδες απαιτούνται τυπικά για τα περισσότερα άγρια είδη. Ο αριθμός των
φυτρωμένων σπερμάτων σε κάθε μέτρηση καταγράφεται σε φύλλο δεδομένων. Εκεί θα πρέπει να
περιλαμβάνονται και άλλες παρατηρήσεις όπως ο αριθμός των προσβεβλημένων σπερμάτων και
τυχόν μη φυσιολογική συμπεριφορά φύτρωσης.
Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος φύτρωσης, τα μη φυτρωμένα σπέρματα πρέπει να ελεγχθούν με
τομή ώστε να υπολογιστούν οι αριθμοί των: γεμάτων, ακεραίων και οπτικά υγιών σπερμάτων
(πιθανότατα ληθαργικών), των προσβεβλημένων από μύκητες (μουχλιασμένων) και μαλακών
(νεκρών) σπερμάτων ή άδειων σπερμάτων. Το μέσο ποσοστό φύτρωσης υπολογίζεται από τα
αποτελέσματα όλων των επαναλήψεων λαμβάνοντας υπόψη τα άδεια/νεκρά σπέρματα. Αν τα
φυτρωμένα σπέρματα μετριόνταν τακτικά (κάθε 1-2 ημέρες) ο ρυθμός (τάχος) φύτρωσης μπορεί
επίσης να υπολογιστεί. Για παράδειγμα, το Τ50 είναι ένας δείκτης ρυθμού φύτρωσης που ορίζεται
ως ο χρόνος που απαιτείται για τη φύτρωση των μισών (50 %) σπερμάτων που φυτρώνουν τελικά
κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες.
Τα δεδομένα της φύτρωσης (τελικό ποσοστό φύτρωσης και τάχος φύτρωσης) θα πρέπει να
εισαχθούν στη βάση δεδομένων της τράπεζας σπερμάτων, μαζί με τις προμεταχειρίσεις και τις
συνθήκες επώασης που εφαρμόστηκαν.
Προτεραιότητες της έρευνας
Μία εκτίμηση της σχέσης μεταξύ της εμφάνισης του ριζιδίου και της φυσιολογικής παραγωγής
αρτιβλάστων σε άγρια είδη θα ήταν χρήσιμη. Η συσχέτιση μεταξύ των δύο φάσεων ανάπτυξης
παραπέμπει στην προσέγγιση της ISTA για τον έλεγχο φύτρωσης των σπερμάτων. Φωτογραφίες
αρτιβλάστων θα μπορούσε να είναι χρήσιμες για αναγνώριση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
Περίληψη από τον Simon Linington (RBGK) βασισμένη στην κεντρική παρουσίαση του
Gianni Bedini (Pisa Botanic Garden) και τις συζητήσεις που ακολούθησαν.
Γενικά σχόλια
Η χρήση της ορθής επιστημονικής ονομασίας των ειδών που αντιπροσωπεύονται από τις συλλογές
σπερμάτων είναι ουσιώδους σημασίας. Η ορθή ονομασία συνδέει τη συλλογή σπερμάτων με όλα
τα υπόλοιπα γνωστά στοιχεία σχετικά με ένα είδος. Επιπρόσθετα διασφαλίζει το ότι οι χρήστες
των σπερμάτων δε χάνουν το χρόνο τους δουλεύοντας με λανθασμένο υλικό (Goldblatt et al.,1992)
και δημοσιεύοντας στη συνέχεια ανακριβή αποτελέσματα. Η διατήρηση δελτίων δειγμάτων είναι
απαραίτητη για τη διευκρίνιση μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων (Funk et al., 2005).
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φυτικοί πληθυσμοί είναι τόσο πολύ
γνωστοί ή ο συλλέκτης έχει τέτοια εξοικείωση με το είδος ώστε να
μπορεί να είναι αποδεκτή η αναγνώριση στο πεδίο. Συνηθέστερα,
συλλέγονται στο πεδίο ένα ή περισσότερα δείγματα, που στη
συνέχεια πρεσάρονται (βλ. Bridson & Forman, (1998) για την
τεχνική και άλλες σχετικές πληροφορίες). Αυτά θα πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικά των φυτών των πληθυσμών από τα οποία
συλλέχθηκαν σπέρματα και χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση
της ταυτότητας του είδους με αναφορά σε γνωστά δείγματα
ερμπαρίου.
Συνήθως το δείγμα που στο ερμπάριο καταχωρείται ως ‘δελτίο
δείγματος’ (voucher) συλλέγεται ταυτόχρονα με τα σπέρματα.
Τα φυτά, ωστόσο, την εποχή εκείνη πιθανώς να μην είναι στην
κατάλληλη φάση για την ταυτοποίηση. Κατά συνέπεια, μερικές φορές
είναι απαραίτητο να προβλέπεται αυτό το γεγονός και η συλλογή
των δειγμάτων να γίνεται προτού τη συλλογή των σπερμάτων.

Εικόνα 24 Δείγμα
ερμπαρίου. (© RBGK)

Το Πρόγραμμα της Τράπεζας Σπερμάτων της Χιλιετίας (RBGK) συστήνει όλα τα αντίγραφα δείγματα
ξυλωδών ειδών να λαμβάνονται από το ίδιο άτομο, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό των μέσων
χαρακτηριστικών του πληθυσμού και από το οποίο κάποια ποσότητα των σπερμάτων του έχει
συλλεχθεί. Αυτό διασφαλίζει ότι όσα ερμπάρια λαμβάνουν τα αντίγραφα έχουν πανομοιότυπο
υλικό. Θα μπορούσε, ωστόσο, να υπάρχει συμφωνία ότι κάθε αντίγραφο δείγμα θα συλλεχθεί από
διαφορετικό άτομο και αυτή η πληροφορία να καταγραφεί, έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη
πληροφορία σχετικά με τη μορφολογική ποικιλότητα.
Η ταυτοποίηση μπορεί να διεξαχθεί από έναν έμπειρο Βοτανικό στο πεδίο ή στη συνέχεια στο
ερμπάριο. Τα ονόματα των επιστημόνων που κάνουν την ταυτοποίηση καθώς και αλλαγές στις
ονομασίες θα πρέπει να καταγράφονται.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον χειρισμό των δελτίων δειγμάτων βλ. Bridson & Forman (1998)
Είναι σημαντικό οι τράπεζες σπερμάτων να λαμβάνουν όποιες αλλαγές ονομασίας αφορούν
τα δείγματα ερμπαρίου ως αποτέλεσμα ταξινομικής αναθεώρησης. Η ετικέτα του δείγματος
ερμπαρίου, επομένως, θα πρέπει να έχει κάποια σημείωση που να το συνδέει με την
αποθηκευμένη στην τράπεζα σπερμάτων συλλογή.
Οδηγίες
Με την εξαίρεση λίγων περιπτώσεων όπου οι πληθυσμοί είναι πολύ γνωστοί, θα πρέπει να
συλλέγεται δείγμα που στη συνέχεια πρεσάρεται και το οποίο αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό από
τον οποίο έγινε συλλογή σπερμάτων. Προφανώς χρειάζεται προσοχή σε περιπτώσεις σπάνιων ή
κινδυνεύοντων πληθυσμών. Η λήψη φωτογραφιών είναι πάντα χρήσιμη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Περίληψη από Simon Linington (RBGK) βασισμένη στην κεντρική παρουσίαση του
Gianni Bedini (Βοτανικός Κήπος Πίζας - Pisa Botanic Garden) και τις συζητήσεις που
ακολούθησαν.
Γενικά σχόλια
Συλλογές που δε συνοδεύονται από καλά και επαρκή δεδομένα είναι σχεδόν άχρηστες. Κατά την
καταγραφή των δεδομένων μίας συλλογής σπερμάτων είναι ζωτικής σημασίας η υπενθύμιση ότι
τα δεδομένα αυτά θα έχουν νόημα στους χρήστες τους, τόσο στο σήμερα, όσο και καθ΄ όλη τη
διάρκεια ζωής της συλλογής (πιθανώς και 200 έτη αργότερα). Τα δεδομένα επομένως πρέπει να
είναι αντικειμενικά. Θα πρέπει να συγκεντρώνονται με ομοιόμορφο, τυποποιημένο τρόπο. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη χρήση πρότυπων δελτίων δεδομένων. Το ENSCONET έχει δημοσιεύσει
πρότυπα δελτία καταχώρισης δεδομένων (βλ. Σχήμα). Αυτά τα δελτία πρέπει να φυλάσσονται μαζί
με τα δεδομένα.
Τα δεδομένα συλλογής (βλ. Εγχειρίδιο Συλλογών του ENSCONET, 2009) καταγράφονται
στο πεδίο. Τα δεδομένα διαχείρισης της συλλογής συνδέονται με τα δεδομένα συλλογής και
προστίθενται σε αυτά, καθώς προχωράει η επεξεργασία της συλλογής σπερμάτων και του
συνοδού δελτίου δείγματος. Αν η δομή των δεδομένων είναι η κατάλληλη, αυτά μπορούν να
βοηθήσουν το διαχειριστή της τράπεζας σπερμάτων να εντοπίσει τη διαδικασία επεξεργασίας του
υλικού. Σημαντική είναι, επίσης και η καταγραφή της διανομής και των χρήσεων της συλλογής.
Η συμπλήρωση των δελτίων, δηλαδή οι κανόνες που διέπουν την εισαγωγή δεδομένων, είναι
σημαντική, όπως συμβαίνει με όλη τη διαδικασία καταγραφής δεδομένων. Κατά συνέπεια, έλεγχοι
δεδομένων πρέπει να διενεργούνται κατά την εισαγωγή, π.χ. να μην εισάγονται μελλοντικές
ημερομηνίες, στο πεδίο «μήνας» να επιτρέπεται εισαγωγές <=12 κτλ.
Τα δεδομένα της διαδικασίας χειρισμού μπορούν
να ομαδοποιηθούν (για παράδειγμα βλ. Bone et al.,
2003):
•
Καθαρισμός
•
Ξήρανση
•
Συσκευασία
•
Αποθήκευση
•
Ταυτοποίηση
•
Διανομή
Λεπτομέρειες των μεμονωμένων πεδίων και των
κανόνων εισαγωγής φαίνονται στο διάγραμμα της
βάσης δεδομένων του (ENSCONET, 2009). Τα πεδία
«Σημειώσεις (Notes)» μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την καταγραφή παραλλαγών κατά τη διαδικασία,
αλλά με την προειδοποίηση ότι υπάρχει η πιθανότητα
να μην εμφανίζονται σε γενικές αναζητήσεις
δεδομένων.

Εικόνα 25 Η καλή διαχείριση των

δεδομένων είναι απαραίτητη. (© RBGK)

Όπου είναι δυνατό, συνιστάται η χρήση της Προτύπου Διεθνούς Μεταφοράς που έχει δημιουργήσει
το BGCI, καθώς θα διευκόλυνε την ανταλλαγή δεδομένων και θα μείωνε χρονικά τη διαδικασία
προετοιμασίας τους κατά την υποβολή τους σε κοινές βάσεις δεδομένων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Περίληψη από τον Albert-Dieter Stevens (BGBM) βασισμένη στην κεντρική παρουσίαση
του Simon Linington (RBGK) και τις συζητήσεις που ακολούθησαν.
Γενικά σχόλια
Ορισμός και σκοπιμότητα
Αναγέννηση συλλογών ορίζεται η παραγωγή μίας νέας σπορομερίδας είτε όταν η βιωσιμότητα
μίας παλαιότερης συλλογής σπερμάτων πέφτει σε ένα δεδομένο επίπεδο, είτε όταν ο αριθμός των
σπερμάτων μίας συλλογής έχει φτάσει σε χαμηλό επίπεδο. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται συχνά
και ως «πολλαπλασιασμός σπερμάτων».
Ένα ουσιώδες στοιχείο για την αναγέννηση των συλλογών είναι η διατήρηση της γενετικής
ποικιλότητας του αρχικού δείγματος. Οι δύο βασικές φροντίδες είναι η διατήρηση της παρουσίας των
διαφορετικών αλληλόμορφων γονιδίων και, αν αυτό είναι δυνατόν, η διατήρηση της συχνότητας αυτών
των αλληλόμορφων. Πρόκειται για μία δαπανηρή εργασία που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί
ικανοποιητικά και θα ήταν καλύτερα να μπορεί να αποφευχθεί, αν οι συλλογές σπερμάτων στο πεδίο
είναι μεγάλου μεγέθους και υψηλής ποιότητας. Σε μερικές περιπτώσεις είναι προτιμότερη από τη
διαδικασία της αναγέννησης η επανασυλλογή από το πεδίο (αν αυτό είναι δυνατό).
Το επίπεδο βιωσιμότητας στο οποίο οι
συλλογές σπερμάτων πρέπει να αναγεννώνται
καλείται «επίπεδο αναγέννησης». Αυτό
συνήθως τοποθετείται σε υψηλό επίπεδο
(75-85 %) ώστε να αποφευχθεί γενετική
απώλεια που συνδέεται με τη μείωση της
βιωσιμότητας, καθώς και να αποφευχθεί η
υποβάθμιση της ικανότητας επανεισαγωγής
στο πεδίο. Δεδομένου του ότι η βιωσιμότητα
της συλλογής σπερμάτων παρακολουθείται
ανά διαστήματα 5 ή 10 ετών μέσω των
ελέγχων φύτρωσης, πρέπει πρώτα να αρθεί
οποιοσδήποτε σπερματικός λήθαργος. Εξαιτίας
στατιστικών λαθών, κατά την προσέγγιση
του επιπέδου αναγέννησης είναι δύσκολο να Εικόνα 26 Αναγέννηση του είδους Bromus bromoideus
εντοπιστεί με βεβαιότητα αν η βιωσιμότητα (εξαφανισθέν στη φύση). (© RBGK)
της συλλογής παραμένει πάνω από αυτό το
επίπεδο σε μία χρονική στιγμή. Έχει εκπονηθεί μία διαδικασία που καλείται «διαδοχικός έλεγχος»
και όπου το μέγεθος του δείγματος αυξάνεται μέχρι να ληφθεί η πιο πάνω απόφαση(βλ. Ellis
et al., 1985). Επειδή, ωστόσο, αυτή είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, οι περισσότερες τράπεζες
σπερμάτων είτε προλαμβάνουν αυτήν την κατάσταση προχωρώντας σε αναγέννηση νωρίτερα ή
αποδέχονται τον κίνδυνο η αναγέννηση να λάβει χώρα αργότερα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η
επιτυχία εγκατάστασης των αρτιβλάστων στο πεδίο θα είναι σημαντικά μικρότερη από το ποσοστό
φύτρωσης στο εργαστήριο και, επομένως, θα πρέπει η διαπίστωση αυτή να προσμετρήσει στην
απόφαση του αριθμού των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αναγέννηση.
Ο πολλαπλασιασμός σπερμάτων πρέπει να λαμβάνει χώρα όταν οι αριθμοί σπερμάτων που
συλλέγονται στο πεδίο είναι μικροί (π.χ. από μικρούς πληθυσμούς ή απειλούμενα φυτά) ή ο
αριθμός των σπερμάτων που είναι αποθηκευμένα έχει φτάσει κάτω από ένα συγκεκριμένο
επίπεδο. Αυτό το σημείο θα πρέπει να ορίζεται τόσο ώστε να υπάρχουν αρκετά σπέρματα για
έναν αριθμό (ενδεικτικά, τρεις) προσπαθειών αναγέννησης (ενδεικτικά πάλι, 500-1000 βιώσιμα
σπέρματα). Η ιδανική κατάσταση (που σπάνια επιτυγχάνεται) θα ήταν όταν μία συλλογή θα είχε
χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε η ανάγκη για αναγέννηση λόγω χαμηλών αριθμών σπερμάτων να
συμπίπτει με την προσέγγιση του επιπέδου αναγέννησης.
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Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους ο αριθμός των αποθηκευμένων σπερμάτων μειώνεται. Πρώτον,
τα σπέρματα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της κατάστασης της συλλογής. Αυτή η
μείωση μπορεί λογικά να προβλεφθεί βάσει της συχνότητας των επανελέγχων παρακολούθησης
και το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιείται. Δεύτερον, τα σπέρματα διατίθενται σε
χρήστες για ερευνητικούς σκοπούς ή για εργασίες διατήρησης. Αυτή η μείωση συνήθως δεν
μπορεί να προβλεφθεί: κάποιες συλλογές μπορεί να είναι ιδιαίτερα ‘δημοφιλείς’ και άλλες να
χρησιμοποιούνται σπανίως. Ορισμένες τράπεζες χωρίζουν κάθε συλλογή σπερμάτων σε δείγμα
βάσης (διατήρηση) και σε ενεργό δείγμα (διανομή). Με αυτόν τον τρόπο, η συλλογή βάσης μένει
πρακτικά ανέπαφη και η ενεργή χρησιμοποιείται για διανομή. Στις περισσότερες τράπεζες, η
ενεργή συλλογή φυλάσσεται σε συνθήκες βραχυχρόνιας αποθήκευσης σε σχέση με τη συλλογή
βάσης. Σε άλλες (π.χ. RBGK) και οι δύο διατηρούνται σε παρόμοιες συνθήκες μακροχρόνιας
αποθήκευσης. Σε περιπτώσεις πολύ δημοφιλών συλλογών, ο αριθμός των σπερμάτων μπορεί να
εμφανίσει ταχεία πτώση. Σε αυτή την περίπτωση το ενεργό δείγμα θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται
για να δημιουργηθεί ένα νέο δείγμα. Αν αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, βέβαια, (ειδικότερα σε σημείο
μακριά από την περιοχή συλλογής) υπάρχει ο κίνδυνος η ενεργή συλλογή να διαφοροποιηθεί
γενετικά από τη συλλογή βάσης. Θα πρέπει, συνεπώς, τακτικά να λαμβάνονται δείγματα και από
τη βασική συλλογή για τις ανάγκες της αναγέννησης της ενεργής συλλογής.
Συλλογές με χαμηλή βιωσιμότητα έχουν προτεραιότητα για αναγέννηση σε σχέση με τις συλλογές
με μικρό αριθμό σπερμάτων.
Κίνδυνοι
Η αναγέννηση συλλογών εμπεριέχει κίνδυνο απώλειας της γενετικής ακεραιότητας των συλλογών
σπερμάτων εξαιτίας της επιλογής, της γενετικής απώλειας (τυχαία απώλεια σπανιότερων
αλληλόμορφων σε μικρά δείγματα) ή του υβριδισμού με συγγενικό φυτικό υλικό (ειδικότερα
του ίδιου είδους) που αναπτύσσεται σε κοντινά σημεία (βλ. Breese, 1989 για σαφή, λεπτομερή
συζήτηση). Το προσωπικό της τράπεζας σπερμάτων θα πρέπει να κάνει ό, τι καλύτερο μπορεί για
να μειώσει αυτούς τους κινδύνους αν και πρέπει να γίνει αποδεκτό πως μία τέτοια εργασία δεν
μπορεί ποτέ να είναι τέλεια.
Ο υβριδισμός είναι ένας σοβαρός κίνδυνος με τα ετερομικτικά είδη. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά
ομομικτικά είδη επιδεικνύουν ένα χαμηλό επίπεδο διασταύρωσης από άλλη αναπαραγωγική
γραμμή: αυτό το επίπεδο μπορεί να αυξηθεί κάτω από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες
Ακόμη και ορισμένα απομικτικά είδη μπορεί να είναι δυνητικά ετερομικτικά. Η επιλογή μπορεί
να πάρει διάφορες μορφές. Η πλέον προφανής προκαλείται με την ανάπτυξη του υλικού
υπό συνθήκες πολύ διαφορετικές από τις φυσικές. Η επιλογή προκαλείται από κλιματικές και
εδαφικές (περιλαμβανομένων και μικροβιακών) διαφοροποιήσεις σε σχέση με την πρωτότυπη
θέση. Μπορεί, επίσης, να υπάρχουν επιλεκτικές πιέσεις από επιβλαβή έντομα ή ασθένειες στην
καλλιέργεια που τα φυτά δεν είχαν αντιμετωπίσει στη φύση. Μπορεί, ακόμη, να εμφανίζονται
φαινόμενα ανταγωνισμού, αν τα φυτά αναπτύσσονται σε σημαντικά μεγαλύτερη πυκνότητα από
αυτή που μπορεί να συμβαίνει στη φύση. Οι διαχειριστές των συλλογών θα πρέπει να γνωρίζουν
πως επειδή η εκρίζωση μη τυπικών ή αδύναμων φυτών αποτελεί τυπική φυτοκομική πρακτική, θα
πρέπει να έχουν δοθεί σαφείς εντολές ώστε να μην ακολουθείται αυτή η πρακτική.
Αυξημένη πιθανότητα επιλογής (γονιδίων) μπορεί να προκύψει από διαφορές στο χρόνο και την
ποσότητα παραγωγής ανθέων, γύρης και σπερμάτων. Τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής μπορούν
να περιοριστούν με την ισορροπημένη συνεισφορά σπερμάτων από κάθε φυτό-θηλυκό γονέα.
Σε περίπτωση που δεν έχει φυλαχθεί μέρος της συλλογής για λόγους ασφαλείας, υπάρχει ακόμη
ο κίνδυνος της ολοκληρωτικής απώλειάς της από πιθανές αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι
προφανές ότι πρέπει να διατηρείται μία ισορροπία μεταξύ του κατάτμησης της συλλογής για λόγους
ασφαλείας και της δημιουργίας ‘στενωπού’ με την αναγέννηση δειγμάτων που είναι πολύ μικρότερα από
την πρωτότυπη συλλογή πεδίου, έτσι ώστε είτε τα αλληλόμορφα να μην μεταφέρονται στην επόμενη
γενιά ή να λαμβάνει χώρα ομομικτικός υποβιβασμός (στην περίπτωση των ετερομικτικών ειδών).
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Ένα επιπλέον ρίσκο είναι η πιθανή ανάμιξη των σπερμάτων μετά τη συλλογή με αλλά από
μορφολογικά παρόμοιες συλλογές. Αυτή η πιθανότητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από
οποιαδήποτε άλλες συνθήκες συλλογής/επεξεργασίας, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται η
κοινή λογική.
Γενετικές διαστάσεις της αναγέννησης
Σκοπός της αναγέννησης είναι η επίτευξη εντελώς τυχαίας σύζευξης μεταξύ σταθερού αριθμού
γονέων σε κάθε γενιά και η εξισορρόπηση της αναπαραγωγικής συνεισφοράς των γονικών φυτών
(βλ. Breese, 1989). Στη φύση, βέβαια, όλα τα φυτά δε συνεισφέρουν ισόποσα στην επόμενη γενεά
για διάφορους λόγους και αυτή αποτελεί την αιτία που μεμονωμένα δείγματα που συλλέγονται στη
φύση σπάνια αντιπροσωπεύουν πλήρως τη γενετική ποικιλότητα ενός είδους σε μία θέση.
Κατά την αναγέννηση, στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της απώλειας γενετικής ποικιλότητας
έτσι ώστε, γενετικά, τα σπέρματα που συλλέχθηκαν στη φύση να είναι ‘όμοια’ με αυτά από την
πρώτη αναγέννηση, τη δεύτερη αναγέννηση κ.ο.κ. Στην ιδανική περίπτωση, η αναγέννηση θα
πρέπει να λάβει χώρα όσο το δυνατόν λιγότερες φορές και με τη χρήση του μέγιστου δυνατού
αριθμού ατόμων. Έχοντας υπόψη αυτό, μία ‘στενωπός’ κατά τη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε
σημαντική απώλεια ποικιλότητας. Για παράδειγμα, αν η συλλογή στο πεδίο είχε πραγματοποιηθεί
από 50 άτομα, τότε τουλάχιστον 50 άτομα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αναγέννηση. Αν
χρησιμοποιηθούν 10 άτομα για την παραγωγή της επόμενης γενεάς, θα υπάρξει αξιοσημείωτη
απώλεια ποικιλότητας. Ακόμη κι αν στις επόμενες γενιές χρησιμοποιηθούν 50 άτομα, αυτή η
‘στενωπός’ θα έχει έντονη επίδραση. Υπάρχει ο κίνδυνος η τυχαία επιλογή σπερμάτων για την
παραγωγή νέων φυτών να μην είναι τελικά αρκετά τυχαία. Για παράδειγμα, για τυχαίους λόγους, 10
από τα 50 φυτά μπορεί να προέρχονται από ένα και μόνο άτομο από τον αρχικό πληθυσμό. Αυτό
το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί αν τα σπέρματα που συλλέγονται από κάθε μεμονωμένο φυτό
φυλάσσονται χωριστά (βλ. παρακάτω).
Έχει ιδιαίτερη σημασία να λαμβάνεται υπόψη το σύστημα αναπαραγωγής κάθε είδους. Ως
σύστημα αναπαραγωγής ορίζεται ‘όλοι οι παράγοντες, εκτός των μεταλλαγών, που επηρεάζουν το
βαθμό στον οποίο οι γαμέτες που συντήκονται κατά τη γονιμοποίηση ομοιάζουν γενετικά’ (Thain &
Hickman, 2000 – βλ. επίσης Παράρτημα 1).
Είναι σημαντικό, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το σύστημα αναπαραγωγής μπορεί να ποικίλει
ανάμεσα σε πληθυσμούς του ίδιου είδους (το σύστημα αναπαραγωγής δεν είναι υποχρεωτικά ένα
σε όλα τα είδη), ενώ είναι γνωστό ότι, σε πολλά είδη, τα συστήματα ασυμβατότητας παύουν να
υφίστανται κατά το τέλος της περιόδου άνθισης.
Για τα υποχρεωτικά ομομικτικά taxa (π.χ είδη με κλειστά (κλειστόγαμα) άνθη) και τα απομικτικά
taxa δεν απαιτείται ελεγχόμενη επικονίαση, ενώ για όλα τα ετερομικτικά είδη απαιτείται ειδική
διαχείριση ελεγχόμενης επικονίασης (βλ. παρακάτω).
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αν ετερομικτικά είδη υποχρεώνονται σε ομομιξία π.χ. με τη
μείωση του πληθυσμού σε λίγα άτομα, τότε είναι πιθανό να συμβεί ‘ομομικτικός υποβιβασμός’
καθώς αυξάνεται η συχνότητα της ομοζυγωτίας. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να παρακαμφθεί
το σύστημα αυτοασυμβατότητας στο είδος Brassica oleracea (με άνοιγμα των ανθοφόρων
οφθαλμών και επικονίασης του στίγματος) και να υποχρεωθεί σε ομομιξία. Σταδιακά, ωστόσο,
αυτή η πρακτική θα οδηγήσει σε ‘ομομικτικός υποβιβασμός’. Κατ’ αναλογία, όταν σε ομομικτικά
είδη προωθείται η ετερομιξία, είναι πιθανό να συμβεί ‘ετερομικτικός υποβιβασμός’ καθώς η
συχνότητα της ετεροζυγωτίας αυξάνεται. Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα είναι η μείωση
της προσαρμοστικότητας των ατόμων.
Μέθοδοι επικονίασης
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επικονίαση πρέπει να πραγματοποιείται τεχνητά με τη χρήση
διάφορων μεθόδων που αντιγράφουν τη δράση των επικονιαστών, αλλά συχνότερα με ελαφρό
τίναγμα της γύρης από τους ανθήρες ενός φυτού επάνω στο στίγμα (του άνθους) ενός άλλου.
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Η χρονική στιγμή της επικονίασης είναι ουσιώδους σημασίας για την επιτυχή καρπόδεση. Η
δεκτικότητα των στιγμάτων, όπως και το άνοιγμα των ανθήρων και η απελευθέρωση της γύρης
είναι χρονοευαίσθητες διαδικασίες. Επιπρόσθετα, ο φυσικός χρόνος ζωής των γυρεόκοκκων
ποικίλει από 30 λεπτά σε ορισμένα αγρωστώδη έως πάνω από 1 ημέρα στα Γυμνόσπερμα και
ορισμένα οπωροφόρα δέντρα (Richards, 1997) ή και πολλές ημέρες, όπως για παράδειγμα στις
ορχιδέες (Pritchard, H.W., προσωπική επικοινωνία).
Το χρονικό σημείο της απελευθέρωσης της γύρης είναι ένδειξη της ωρίμανσης των γυρεόκοκκων
(Pritchard, H.W., προσωπική επικοινωνία). Επειδή η χρονική στιγμή ωρίμανσης του στίγματος δεν
είναι εύκολο να προσδιοριστεί, η χειρωνακτική επικονίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε αρκετές
ημερομηνίες.
Η ιδανική μέθοδος για την εξασφάλιση της διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας κατά τη
διαδικασία της αναγέννησης είναι μέσω συζευγμένων αμφίδρομων διασταυρώσεων (βλ. Breese,
1989). Τα άτομα που συμμετέχουν στην αναγέννηση επιλέγονται τυχαία προς σύζευξη και στη
συνέχεια (στην περίπτωση των μόνοικων ειδών) διασταυρώνονται αμφίδρομα, με το κάθε φυτό
να έχε και μητρικό και πατρικό ρόλο. Τα φυτά θα πρέπει να σημαίνονται, για την αποφυγή λαθών.
Ιδανικά, οι συλλογές σπερμάτων από κάθε ‘γονέα’ θα πρέπει να φυλάσσονται χωριστά. Η επόμενη
καλύτερη μέθοδος είναι να φυλάσσονται τα σπέρματα από κάθε ζεύγος χωριστά. Αν και με αυτόν
τον τρόπο διατηρείται η γενετική ακεραιότητα, αυτές οι διαδικασίες μπορεί να μην είναι πρακτικές
καθώς ο χειρισμός των σπερμάτων γίνεται πολύ πιο πολύπλοκος. Για παράδειγμα, τα σπέρματα
θα πρέπει να συναθροίζονται σε μία συλλογή για την παρακολούθηση της φύτρωσης και την
παροχή δειγμάτων σε χρήστες. Η εναλλακτική πρακτικότερη προσέγγιση – η οποία, βέβαια,
μειώνει τη γενετική ακεραιότητα – είναι να συναθροίζονται οι συλλογές από κάθε άτομο και κατά τη
διάρκεια αυτής της εργασίας, να εξισορροπείται η συνεισφορά κάθε φυτού στο σύνολο. Ορισμένα
ινστιτούτα (βλ. Chorlton et al., 2003) φυλάσσουν τις συλλογές σπερμάτων από μεμονωμένα άτομα
ως δείγμα διατήρησης, ένας ‘ισορροπημένος σωρός’ και ο υπόλοιπος ‘μη ισορροπημένος σωρός’
σπερμάτων (π.χ. από φυτά που παράγουν πλεόνασμα σπερμάτων) διατηρείται για παροχή
σπερμάτων σε χρήσεις όπου η γενετική αντιπροσώπευση είναι ελάχιστα ή καθόλου σημαντική.

Εικόνα 27 Η
επικονίαση από
έντομα πρέπει να
αποφεύγεται καθώς
μπορεί να οδηγήσει
σε υβριδισμό.
(© RBGK)
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Σε πολλές περιπτώσεις, η συζευγμένη διασταύρωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Υπό
αυτές τις συνθήκες, μπορεί να πραγματοποιηθεί διασταύρωση μεταξύ όλων των ατόμων που
επιλέχθηκαν για την αναγέννηση (πολυ-διασταύρωση). Ο αριθμός των ατόμων που συνεισφέρουν
στη νέα σπορομερίδα μπορεί να μεγιστοποιηθεί με την εφαρμογή τεχνητής επικονίασης (με το
χέρι) σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να καλυφθούν οι περίοδοι πρώιμης και όψιμης άνθησης.
Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρχει κάποιο(α) γονικό(ά) φυτό(ά) που κυριαρχεί
στη συνεισφορά γύρης. Τα σπέρματα από μεμονωμένα άτομα πρέπει και πάλι να φυλάσσονται
χωριστά, αν αυτό είναι δυνατόν. Η σώρευση όλων των σπερμάτων με ισόποση συνεισφορά από
κάθε φυτό είναι μία λιγότερο καλή δυνατότητα.
Η λιγότερο ικανοποιητική επιλογή (για την αναγέννηση) είναι η εντελώς τυχαία επικονίαση με τη
χρήση φυσικών επικονιαστών, όπως τα ρεύματα αέρα ή οποιαδήποτε έντομα που μπορεί να είναι
παρόντα.
Γενετική απομόνωση
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναγέννησης είναι απαραίτητο να μην υπάρχει επιμόλυνση
από τυχαία μεταφορά γύρης από μία συλλογή ενός είδους σε φυτά άλλης συλλογής του ίδιου ή
στενά συγγενικού είδους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το σχολαστικό καθαρισμό των εργαλείων
(βούρτσες, λαβίδες) που χρησιμοποιούνται για την επικονίαση και με την εφαρμογή παρόμοιων
λογικών διαδικασιών απομόνωσης.
Μία απλή απομόνωση μπορεί να επιτευχθεί με το φυσικό διαχωρισμό των φυτών κάθε συλλογής.
Η απόσταση μεταξύ τους εξαρτάται από το αν υπάρχει περίπτωση επικονίασης από έντομα
ή τον άνεμο και από τα φυσικά εμπόδια (π.χ. τοίχοι θερμοκηπίου ή δίχτυα που αποκλείουν τα
έντομα) που χωρίζουν τα φυτά των συλλογών. Μέσα στα όρια των περισσότερων ινστιτούτων/
βοτανικών κήπων οι αποστάσεις θα είναι προφανώς περιορισμένες. Οι επιλογές, συνεπώς, είναι
συνήθως είτε η αποτροπή των φυτών από συγγενικές συλλογές να ανθίσουν κατά τη διάρκεια
της επικονίασης (μπορεί να γίνει στα πολυετή φυτά) ή η το κλείσιμο των ανθέων πριν την
απελευθέρωση της γύρης με κατάλληλα σακουλάκια που αφήνουν τα άνθη να ‘αναπνέουν’ και στη
συνέχεια τοποθέτηση της γύρης σε άλλα φυτά απομακρύνοντας τα σακουλάκια.
Όταν χρησιμοποιούνται σακουλάκια, είναι σημαντικό να προωθείται η ανάπτυξη των ανθέων
και των καρπών χωρίς ναν αυξάνεται η πιθανότητα βλάβης εξαιτίας πλεονάζουσας υγρασίας
και προσβολών. Τα σακουλάκια πρέπει να τοποθετούνται στα πρώιμα στάδια των ανθοφόρων
οφθαλμών και μπορούν να αποσύρονται με την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού.
Συνθήκες ανάπτυξης
Η παραγωγή κοινού πρωτοκόλλου για όλα τα είδη σχετικά με τις διαδικασίες αναγέννησης είναι
αδύνατη, οπότε όποιες οδηγίες και πρωτόκολλα θα πρέπει να αναπτύσσονται στο επίπεδο του
είδους. Η εξειδικευμένη για κάθε είδος οικολογική πληροφορία, έρευνα και αναλυτική τεκμηρίωση
όλων των βημάτων της καλλιέργειας έχουν κρίσιμη σημασία για την αναγέννηση.
Επαρκής αριθμός σπερμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δώσει τον απαιτούμενο αριθμό
φυτών για την αναγέννηση. Αν η σπορά γίνεται απευθείας σε κομπόστ ή χώμα, το ποσοστό
φύτρωσης θα είναι μικρότερο από αυτό που παρατηρείται στο εργαστήριο. Επιπρόσθετα, μπορεί
να υπάρξει θνησιμότητα των φυτών πριν αυτά φτάσουν στην αναπαραγωγική φάση. Οι απώλειες
αυτές θα πρέπει να προεκτιμηθούν ώστε να χρησιμοποιηθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπερμάτων.
Η αναγέννηση πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό παρόμοιες οικολογικές συνθήκες ανάπτυξης
με αυτές του αρχικού πληθυσμού (φως, νερό, τύπος χώματος και pH, θερμοκρασία κτλ.) με τον
αποκλεισμό των θηρευτών, των ζιζανίων και των επιβλαβών εντόμων. Τα φυτά θα πρέπει να
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τοποθετηθούν σε τέτοιες αποστάσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο ανταγωνισμός. Ένας μεγάλος
αριθμός ειδών είναι πιθανό να μη σχηματίσει σπέρματα τον πρώτο χρόνο (ή τα πρώτα χρόνια),
συνεπώς θα πρέπει να προγραμματίζεται η μακροχρόνια συντήρηση και σταθερότητα των
επιφανειών αναγέννησης. Η έναρξη της άνθησης και η ωρίμανση των καρπών μπορεί να απαιτούν
ειδικά περιβαλλοντικά εναύσματα ή συνθήκες που θα πρέπει να εφαρμοστούν ή να ελέγχονται
τεχνητά. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό για την ωρίμανση των καρπών και των σπερμάτων όσον
αφορά την διαθεσιμότητα νερού ή τη θερμοκρασία.
Η φύτρωση και τα επακόλουθα στάδια ανάπτυξης πρέπει να σχεδιάζονται σε συμφωνία με τις
εποχές, ώστε η ωρίμανση των σπερμάτων να συμπίπτει με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
Η κατάσταση των φυτών πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα και ταυτόχρονα να
επιβεβαιώνεται ότι αναπτύσσεται το σωστό υλικό.
Η συλλογή των σπερμάτων πρέπει να γίνεται στο στάδιο της φυσικής διασποράς. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, όπως με τις διαρρηκτές κάψες, μπορεί να απαιτείται να εγκλείονται σε σακουλάκι οι
ταξικαρπίες ακριβώς πριν τη διασπορά.
Τεκμηρίωση
Υπάρχει η τάση των φυτοκόμων να συγκρατούν τις πληροφορίες στο νου τους, παρά να τις
διατηρούν γραπτώς. Για πολλά άγρια είδη, υπάρχουν λίγα δεδομένα στη βιβλιογραφία για την
καλλιέργειά τους, πόσο μάλλον για την αναγέννηση. Κατ’ επέκταση, το προσωπικό πρέπει
να ενθαρρύνεται να τεκμηριώνει γραπτώς κάθε πλευρά της διαδικασίας αναγέννησης. Αυτή
η πληροφορία αν εισαχθεί σε βάση δεδομένων μπορεί να αποδειχτεί μοναδική και επομένως
ιδιαίτερα πολύτιμη σε άλλες τράπεζες σπερμάτων και όσους εμπλέκονται σε προγράμματα
διατήρησης και αποκατάστασης.
Μία συνιστώμενη φόρμα δεδομένων υπάρχει παρακάτω στο Παράρτημα 2. Όταν τα δεδομένα
κοινοποιούνται ευρύτερα, είναι χρήσιμος ο χαρακτηρισμός της περιοχής αναγέννησης με στοιχεία
όπως τύπος εδάφους, θερμοκρασιακό και υδατικό καθεστώς, συνθήκες φωτισμού, σχέδιο
προετοιμασίας και φύτευσης.
Αν και δεν υπάρχουν στη φόρμα του Παραρτήματος 2, δεδομένα σχετικά με την αναλογία των
επικονιασθέντων ανθέων στα οποία σχηματίζονται σπέρματα ανά φυτό και η παραγωγή
σπερμάτων ανά φυτό θα ήταν πληροφορίες χρήσιμες στο να κατευθύνουν μελλοντικές
προσπάθειες πολλαπλασιασμού σπερμάτων.
Προτεραιότητες της έρευνας
Έρευνες πάνω στη γενετική ποικιλότητα θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με
το ελάχιστο μέγεθος δείγματος και τον αριθμό των φυτών που απαιτούνται για να τον επαρκή
προσδιορισμό του μεγέθους του πληθυσμού αναγέννησης. Αξιόπιστη ταυτοποίηση (γενετικό
αποτύπωμα) των συλλογών, που είναι σχετικά εύκολη και με μικρό κόστος διαδικασία, θα
βοηθούσε στην παρακολούθηση της γενετικής ακεραιότητας των αναγεννηθέντων δειγμάτων.
Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα αναπαραγωγής των περισσότερων taxa
καθιστά δύσκολη την κατάλληλη διαχείριση των συλλογών ως προς την αναγέννηση τους. Έρευνα
πάνω στην αναπαραγωγική βιολογία (π.χ. ποσοστά διασταύρωσης από άλλη αναπαραγωγική
γραμμή, πηλίκο σεξουαλικής αναπαραγωγής σε σχέση με τις απομιξίες) θα βοηθήσει στην ορθή
υιοθέτηση των διαδικασιών αναγέννησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ
ΦΥΤΑ
για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Richards (1997)

♂ - αρσενικό (στήμονας = ανθήρας που περιέχει γυρεόκοκκους + νήμα)
♀ - θηλυκό (καρπόφυλλο = ωοθήκη που περιέχει 1 ή περισσότερες σπερμοβλάστες + στίγμα +
στύλος)
♂♀ - ερμαφρόδιτο - μπορεί να αναφέρεται είτε σε φυτά, είτε σε άνθη

Διάταξη ανθέων
Διοικία1

Φυτό
♂ή♀

Μονοικία2
Ερμαφροδιτισμός

♂♀
♂♀

♂ή♀
♂♀

♂♀
♂♀
♂♀

♂♀
♂♀
♂♀

Ετερομικτικά
Ετερομικτικά
Ετερομικτικά

D
E
F

♂♀

♂♀

Ετερομικτικά

G

♂♀

♂♀

Ετερομικτικά

H

♂♀
♂♀

♂♀
♂♀ ή ♀

Ομομικτικά
Ασεξουαλικά

I
J

Αυτοασυμβατότητα
- Γαμετοφυτική
- Σποριοφυτική
Διαφορετικοί τύποι ανθέων
στα είδη α
Ο ανθήρας και το στίγμα
βρίσκονται χωριστά
– η επικονίαση απαιτεί την
επίσκεψη εντόμου β
Η απελευθέρωση γύρης και
η δεκτικότητα του στίγματος
διαχωρίζονται χρονικά γ
Ομομιξία
Ασεξουαλικώς
δημιουργούμενα σπέρματα δ

►

Άνθη
♂ή♀

Ετερομικτικά
(υποχρεωτικά)
Ετερομικτικά
Βλ. παρακάτω

Σημείωση
A
B
C

Ετερομορφία, β Ερκογαμία, γ Διχογαμία (Πρωτανδρία - ♂ ωριμάζουν πρώτα στο
φυτό, Πρωτογυνία - ♀ ωριμάζουν πρώτα στο φυτό), δ Αγαμοσπερμία.
α

1

&2 Πολλές παραλλαγές π.χ.
Διάταξη ανθέων
1
Γυνοδιοικία

Φυτό
Άνθη
♂♀ ή ♀ ♂♀, ♂ ή ♀

Ανδροδιοικία
♂♀ ή ♂ ♂♀, ♂ ή ♀
Γυνομονοικία
♂♀
♂♀ ή ♀
2
Ανδρομονοικία
♂♀
♂♀ ή ♂
για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Richards (1997)
1
2
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Σημείωση
A
Διοικία

Σχόλια
Σπάνια. Παρατηρείστε τα άνθη.

B

Μονοικία

Σπάνια. Παρατηρείστε τα άνθη. Συχνά
εμφανίζουν διχογαμία.

C

Ερμαφροδιτισμός

D

GSI 3

E
F

SSI 4
Ετερομορφία

G

Ερκογαμία

H

Διχογαμία

Κοινότατη. Βλέπε τα άνθη. Η φυσική
επικονίαση μπορεί να δώσει σημαντικά
στοιχεία για το σύστημα αναπαραγωγής.
Πιο κοινή από την SSI Απαντάται στις
περισσότερες τάξεις των ανθοφόρων
φυτών. Πειραματισμός ή βιβλιογραφία.
Πειραματισμός ή βιβλιογραφία.
Διαφορετικοί τύποι ανθέων – συχνά
αμφίδρομη ερκογαμία (βλ. παρακάτω)
Παρατηρείστε τα άνθη
Τα άνθη διαφορετικών μορφών είναι
κατά κανόνα συμβατά μεταξύ τους αλλά
τα άνθη ίδιας μορφής μη συμβατα.
Ανθήρας και στίγμα σαφώς
διαχωρισμένα. Παρατηρείστε τα άνθη.
Πειραματισμός ή βιβλιογραφία.

I

Ομομιξία

J

Αγαμοσπερμία

Συσχετιζόμενα χαρακτηριστικά
(βλ. παρακάτω) ή κλειστά άνθη
(κλειστογαμία). Πειραματισμός ή
βιβλιογραφία.
Μερικά είδη μπορούν να σχηματίσουν
σπέρματα σεξουαλικώς ή
ασεξουαλικώς.
Βιβλιογραφία.

Παραδείγματα
Salicaceae. Δέντρα τροπικών
δασών
Μεγάλα φυτά επικονιαζόμενα μέσω
ανέμου ή ύδατος/ φυτά με κεφάλια
ή σκιάδια. Cyperaceae

Mερικά Poaceae, Corylus avellana

Πολλά Brassicaceae, Asteraceae
Rubiaceae, Boraginaceae,
Plumbaginaceae, Primulaceae

Orchidaceae, Primulaceae
Caryophyllaceae πρωτανδρία,
ορισμένα Brassicaceae, Rosaceae
πρωτογυνία
Πολλά ‘πρωτοπόρα’ μονοετή, είδη
καλλιεργειών

Taraxacum, κάποια Ranunculus

GSI (Γαμετοφυτική αυτοασυμβατότητα). Βλ. Richards (1997). Τα ίδια αλληλόμορφα ελέγχουν
τους παράγοντες αναγνώρισης τόσο στη γύρη όσο και στο στίγμα. Οι παράγοντες λειτουργούν
ανεξάρτητα στο διπλοειδές στίγμα και στους απλοειδείς γυρεόκοκκους. Όταν οι γυρεόκοκκοι
και το στίγμα περιέχουν τον ίδιο παράγοντα υπάρχει ασυμβατότητα και ο γυρεοσωλήνας δεν
αναπτύσσεται προς τα κάτω μέχρι τη σπερμοβλάστη.
Γονότυποι
S1 & S2
S1 & S2
S1 & S2
γυρεόκοκκου
Γονότυποι στίγματος
S1S2
S1S3
S3S4
Ασύμβατοι
Μερικώς ασύμβατοι
Πλήρως συμβατοί
3

SSI (Σποριοφυτική Αυτοασυμβατότητα). Βλ. Richards (1997). Ο έλεγχος των γυρεόκοκκου
γίνεται από το σποριοφυτικό ανθήρα από τον οποίο σχηματίστηκε. Εμφανίζεται κυριαρχία των
παραγόντων των γυρεόκοκκων αλλά ανεξάρτητη έκφραση αλληλομόρφων στο στίγμα.
Φαινότυπος
S1
S1
S1
γυρεόκοκκου
(υποθέτουμε S1 > S2)
Γονότυπος στίγματος S1S2
S1S3
S3S4
Ασύμβατοι
Ασύμβατοι
Πλήρως συμβατοί
4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝO ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Τοποθεσία
Ακριβές σημείο της
τοποθεσίας
Αριθμός συλλογής
Γένος
Είδος
Ταξινομική μονάδα
κατώτερη από το είδος
Αναμενόμενο σύστημα
αναπαραγωγής
Κατάσταση διατήρησης
Ημερομηνία σποράς
Αριθμός σπερμάτων της
σποράς
Ημερομηνία φύτρωσης
Ημερομηνία συλλογής
σπερμάτων

Πρώτη

Τελευταία

Συλλέκτες των σπερμάτων
Τρόπος απομόνωσης
(παρακαλώ σημειώστε)

Ελεγχόμενη επικονίαση

(παρακαλώ σημειώστε όπου
πρέπει)

Κανένας έλεγχος: ελεύθερη επικονίαση
Χωρική: πλησιέστερο μέλος του ίδιου γένους τουλάχιστον….…μέτρα
Χωρική: πλησιέστερο μέλος του ίδιου είδους τουλάχιστον……..μέτρα
Φυσικό φράγμα στη γύρη/έντομα (διευκρινίστε)
Άλλος (διευκρινίστε)
Άγνωστος
Ημερομηνία επικονίασης
Αυτοεπικονίαση
Σταυροεπικονίαση από την ίδια συλλογή
Σταυροεπικονίαση με άλλη συλλογή
(διευκρινίστε τον αριθμό της συλλογής)
Λεπτομέρειες

Αριθμός φυτών της
συλλογής
Αριθμός φυτών από
τα οποία συλλέχθηκαν
σπέρματα
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Σχέση των σπερμάτων με
την πρωτότυπη συλλογή
πεδίου

Σπέρματα συλλεχθέντα από φυτά που αναπτύχθηκαν από βλαστητικό υλικό που
απομακρύνθηκε από το πεδίο (γενιά 0)
Σπέρματα συλλεχθέντα από φυτά που αναπτύχθηκαν από σπέρματα που
συλλέχθηκαν στο πεδίο (γενιά 1)
Σπέρματα συλλεχθέντα από φυτά που αναπτύχθηκαν από σπέρματα της γενιάς 1
(γενιά 2)
Άγνωστη γενιά = 9

Δείγμα ερμπαρίου

(παρακαλώ σημειώστε)

Λήφθηκε από φυτό από το οποίο έγινε και συλλογή σπερμάτων (βλ.
τις επόμενες 7 σειρές)
Δεν ήταν δυνατό να ληφθεί κατάλληλο δείγμα
Δε λήφθηκε καθώς το είδος ήταν ήδη ταυτοποιημένο (βλ. 8 σειρές κάτω)

Ημερομηνία συλλογής του
δείγματος ερμπαρίου
Συλλέκτης του δείγματος
ερμπαρίου
Κύκλος ζωής φυτού
Μονοετές

Διετές

Πολυετές

Ύψος φυτού
(μέτρα)

Υπόλοιπη περιγραφή του
φυτού

Π.χ. ενδιαίτημα, χρώμα άνθους, οσμή, κόμμεα και οποιαδήποτε
πληροφορία δεν είναι εμφανής στο δείγμα ερμπαρίου

Λήψη φωτογραφίας

Όχι
Ναι

Λεπτομέρειες του
προγενέστερα
ταυτοποιημένου υλικού

Όνομα ατόμου που πραγματοποίησε την ταυτοποίηση:

Ακριβής τοποθεσία της φωτογραφίας:

Ινστιτούτο:
Ημερομηνία:

Κατάσταση συλλογής
(παρακαλώ σημειώστε)
(παρακαλώ σημειώστε)

Υλικό που ταυτοποιήθηκε (άγριας προέλευσης, άγριας προέλευσης
καλλιεργούμενο, δείγμα ερμπαρίου κτλ.):
Ολοκληρωμένη
Πρόκειται να ακολουθήσει πρόσθετη συλλογή σπερμάτων (διευκρινίστε
λεπτομέρειες)

Πρόκειται να ακολουθήσει υλικό ερμπαρίου (διευκρινίστε λεπτομέρειες)
Σημειώσεις (ημερομηνίες
ανθοφορίας, καρποφορίας
κτλ.)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ
Περίληψη από τον Albert-Dieter Stevens (BGBM) βασισμένη στην κεντρική παρουσίαση
του Simon Linington (RBGK) και τις συζητήσεις που ακολούθησαν.
Γενικά σχόλια
Οι τράπεζες σπερμάτων άγριων ειδών μπορεί να διανέμουν δείγματα σπερμάτων για ποικίλους
σκοπούς. Η διανομή μπορεί να γίνεται εσωτερικά, μέσα στο ίδιο το ινστιτούτο, ή εξωτερικά (σε
εθνικό ή διεθνές επίπεδο). Αυτές οι χρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν βασική και εφαρμοσμένη
έρευνα, εκπαίδευση, βελτίωση, επανεισαγωγή ειδών και αποκατάσταση οικοτόπων. Η
εφαρμοσμένη έρευνα και η βελτίωση μπορεί να εμπλέκουν και τον ιδιωτικό τομέα.
Πολλές τράπεζες σπερμάτων εκδίδουν καταλόγους σπερμάτων (ορισμένοι διαθέσιμοι
διαδικτυακά) από τους οποίους μπορούν να επιλέγουν οι χρήστες. Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει
να περιλαμβάνουν συλλογές με επαρκή ποσότητα σπερμάτων, αποδεκτά επίπεδα φύτρωσης
και επιβεβαιωμένη ταυτότητα. Πρέπει να αποκλείονται από τους καταλόγους συλλογές που δεν
μπορούν να διανεμηθούν επειδή υπόκεινται σε περιορισμούς υπό όρους συμφωνιών συλλογής
π.χ. από κυβερνήσεις, εθνικά πάρκα ή ιδιοκτήτες γης. Δεν πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνονται
είδη που είναι γνωστά ως επιθετικοί εισβολείς ή βλαβερά (ή αν περιλαμβάνονται θα πρέπει να
συνοδεύονται από σαφή προειδοποίηση). Σχεδόν όλα τα είδη, πάντως, διαθέτουν τη δυνατότητα
της συμπεριφοράς εισβολέα υπό κατάλληλες συνθήκες, επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει
και μία γενική προειδοποίηση προς τους χρήστες. Αν είναι εφικτό, όλα τα σχετικά δεδομένα
(περιλαμβανομένων των συνθηκών φύτρωσης) θα πρέπει να συνδέονται με τον κατάλογο. Αν όχι,
τα σχετικά με τα προς χορήγηση σπέρματα δεδομένα θα πρέπει να διανέμονται σε έντυπη μορφή
μαζί με το υλικό ή σε ηλεκτρονική μορφή. Αν κάποιες χρεώσεις χειρισμών πρέπει να πληρωθούν,
αυτό πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στον κατάλογο: στις περισσότερες περιπτώσεις, οι
ρεαλιστικές χρεώσεις χειρισμών μετά βίας καλύπτουν το κόστος της διαχείρισης της ανάκτησης
αυτών των χρημάτων.
Είναι σημαντικό οι τράπεζες σπερμάτων να διατηρούν ένα βασικό απόθεμα σπερμάτων που δε
θα είναι διαθέσιμο για διανομή. Αυτό μπορεί να διευθετηθεί είτε με το φυσικό διαχωρισμό ενός
δείγματος προς διατήρηση (δείγματος βάσης) από το προς χρήση (ενεργό) δείγμα ή με τη χρήση
συστήματος ελέγχου αποθεμάτων στην τράπεζα σπερμάτων, που θα ειδοποιεί όταν το ενεργό
τμήμα μιας συλλογής έχει χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ήταν
χρήσιμο ένα σύστημα διασφάλισης των αποθεμάτων σπερμάτων μέσω του οποίου το σύστημα
διαχείρισης θα δείχνει ότι υπάρχουν λιγότερα σπέρματα στην τράπεζα από τον πραγματικό
αριθμό τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό εάν υπολογίσουμε το άνω όριο
εμπιστοσύνης του μέσου βάρους πέντε δειγμάτων των 50 σπερμάτων και κατόπιν διαιρέσουμε το
συνολικό βάρος των σπερμάτων με την τιμή αυτή (και πολλαπλασιάζοντας επί 50) θα έχουμε μία
υποτιμημένη εκτίμηση για τον συνολικό αριθμό των σπερμάτων.
Για λόγους εθνικής κυριαρχίας και ζητημάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τους γενετικούς
πόρους (όπως αυτά εγείρονται από τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, http://www.cbd.int
βλ. επίσης την Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους για την Διατροφή και
τη Γεωργία, http://www.planttreaty.org/), τα δείγματα σπερμάτων αποστέλλονται στο εξωτερικό υπό
τους όρους κάποιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μεταφοράς υλικού, βάσει της οποίας ελέγχεται
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για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν
τα σπέρματα, αν είναι δυνατή η
προώθησή τους σε τρίτους και πως
θα διανεμηθούν πιθανά κέρδη από τη
χρήση τους. Η συμφωνία, ουσιαστικά,
διασφαλίζει το ότι οι συνθήκες υπό τις
οποίες συλλέχθηκαν τα σπέρματα
‘μεταβιβάζονται’ στο χρήστη. Στις
περισσότερες
περιπτώσεις,
τα
σπέρματα αποστέλλονται με την
παραλαβή ενός υπογεγραμμένου
συμφωνητικού μεταφοράς υλικού.
Εναλλακτική προσέγγιση μπορεί
Εικόνα 28 Ενεργές συλλογές στην Τράπεζα
να αποτελέσει η χρήση μιας Σπερμάτων της Χιλιετίας. (© RBGK)
δεσμευτικής συμφωνίας με την
οποία ο χρήστης αποδέχεται τους όρους της από τη στιγμή που παραλαμβάνει τα δείγματα. Ένα
παράδειγμα συμφωνητικού μεταφοράς υλικού υπάρχει στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Σπερμάτων
της Χιλιετηρίδας (http://data.kew.org/seedlist/msa.pdf). Έχει σημασία οι χρήστες να ερωτώνται
για τις χρήσεις στις οποίες θα υποβληθούν τα δείγματα και αυτό να αποτελεί πιθανώς μέρος του
συμφωνητικού.
Ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διανομή σπερμάτων είναι η
υγεία των φυτών. Εντός της ΕΕ τα σπέρματα μπορούν να διακινηθούν χωρίς εμπόδιο. Όταν
τα σπέρματα διακινούνται προς ή από την ΕΕ, τότε χρειάζεται η προσφυγή στη σχετική με την
υγεία των φυτών νομοθεσία. Επιπρόσθετα, πρέπει να ειδοποιούνται οι εθνικές αρχές σε όλες τις
περιπτώσεις διακίνησης υλικού ειδών που περιλαμβάνονται στη συνθήκη CITES (http://www.
cites.org) και την Οδηγία των Οικοτόπων (http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/
habitatsdirective/index_en.htm).
Τα δοχεία των σπερμάτων θα πρέπει να επανέρχονται σε θερμοκρασία δωματίου προτού
αποσυρθούν ώστε να προληφθεί συμπύκνωση υγρασίας (υγροποίηση) στα σπέρματα (ο χρόνος
επαναφοράς της θερμοκρασίας εξαρτάται από το μέγεθος του δοχείου, εντούτοις 24 ώρες είναι
επαρκείς για τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα δοχεία). Τα δείγματα θα πρέπει να επιλέγονται
τυχαία και στη συνέχεια να συσκευάζονται σε φάκελους αλουμινίου (ώστε να προληφθεί η
πρόσληψη υγρασίας από τα σπέρματα πριν τη χρήση) και αυτοί μέσα σε ειδικούς (με επένδυση)
φάκελους για αποστολή.
Η κατάσταση υγείας του φυτού και άλλες σημαντικές πληροφορίες θα πρέπει να τοποθετούνται σε
πλαστική κοιλότητα εξωτερικά του φακέλου.
Το ινστιτούτο RBGK έχει διαπιστώσει πως η χρήση αυτο-ελεγχόμενων σειριακών αριθμών (δηλ.
ένας εξαψήφιος αριθμός με ένα ψηφίο ‘ελέγχου’ που υπολογίζεται από τον αριθμό) είναι χρήσιμο
εργαλείο για τη μείωση των σφαλμάτων κατά την προετοιμασία των παραγγελιών σπερμάτων.
Η τράπεζα σπερμάτων πρέπει να διατηρεί αρχείο παραληπτών των δειγμάτων (αυτό βοηθάει και
στην αποφυγή επανάληψης παραγγελιών), καθώς και αρχείο χρήσεων των σπερμάτων. Αυτές οι
πληροφορίες είναι ουσιώδεις για την απόδειξη της αξίας των συλλογών στις τράπεζες σπερμάτων.
Όπου είναι δυνατόν, οι διαχειριστές των τραπεζών σπερμάτων θα πρέπει να συζητούνε σχετικά
με τους τύπους συλλογών που ζητούνται από τους πιθανούς χρήστες, ώστε να διασφαλίζεται η
μέγιστη δυνατή χρήση των συλλογών.
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