
Οι πρώτοι σπόροι ρυζιού στον κόσμο που συλλέχθηκαν από σύγκομιδή σε τροχιά επί του 
διαστημικού σταθμού της Κίνας, επιστρέφουν τώρα στη Γη
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Με την επιστροφή του πληρώματος του Shenzhou-14 το βράδυ της Κυριακής, η τρίτη 
παρτίδα δειγμάτων διαστημικών επιστημονικών πειραμάτων που έφτασαν με την κάψουλα 
επιστροφής παραδόθηκε στο Πεκίνο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώτων στον κόσμο δενδρυλλίων ρυζιού που συλλέχθηκαν μετά 
από καλλιέργεια στο διάστημα.

Οι πειραματικοί σπόροι του Arabidopsis thaliana, ή αλλιώς του κάρδαμου, αναπτύχθηκαν επίσης 
πλήρως στον διαστημικό σταθμό. Τα δύο φυτά έζησαν 120 ημέρες διαστημικής καλλιέργειας 
και ολοκλήρωσαν ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξής τους από σπόρο σε σπόρο.

Το ρύζι, η καλλιέργεια που τρέφει σχεδόν τον μισό πληθυσμό του πλανήτη, θεωρείται σημαντικός 
υποψήφιος για το σύστημα υποστήριξης της ζωής σε μελλοντικές επανδρωμένες εξερευνήσεις στο 
βαθύ διάστημα.

Το κάρδαμο είναι ένα χειμερινό ετήσιο φυτό με σχετικά σύντομο κύκλο ζωής και αποτελεί 
δημοφιλή οργανισμό-μοντέλο στη βιολογία και τη γενετική των φυτών.

Για να μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει στο διάστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα φυτά μπορούν να ολοκληρώσουν την εναλλαγή των 
γενεών τους και να αναπαραχθούν με επιτυχία στο διάστημα, δήλωσαν οι ειδικοί. Ως εκ 
τούτου, η χρήση της διαστημικής μικροβαρύτητας για την αναπαραγωγή του ρυζιού είναι μια
από τις σημαντικές κατευθύνσεις της έρευνας της διαστημικής βοτανικής.

Προηγουμένως, μόνο το κρίταμο, η ελαιοκράμβη, ο αρακάς και το σιτάρι είχαν αναπτυχθεί 
επιτυχώς από σπόρο σε σπόρο στο διαστημικό περιβάλλον, αλλά το ρύζι δεν είχε καταφέρει να 
ολοκληρώσει τον πλήρη κύκλο ανάπτυξής του σε παρόμοιες  συνθήκες.

Οι πειραματικοί σπόροι του κάρδαμου και του ρυζιού μεταφέρθηκαν στο διάστημα με την 
εργαστηριακή μονάδα Wentian στα τέλη Ιουλίου. Το πείραμα ξεκίνησε επίσημα στις 29 Ιουλίου 
με την έγχυση θρεπτικών ουσιών και ολοκληρώθηκε στις 25 Νοεμβρίου, για συνολικά 120 
ημέρες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι σπόροι του κάρδαμου και του ρυζιού 
φύτρωσαν, αναπτύχθηκαν, άνθισαν και έβγαλαν σπόρους.



Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φυτά ρυζιού αναπτύχθηκαν πιο άνετα στο 
διάστημα με μεγαλύτερες γωνίες των φύλλων. Το κοντόκοκκο ρύζι ή γκλασσέ ρύζι έγινε κοντύτερο,
ενώ το ύψος του ψηλόκοκκου ρυζιού δεν επηρεάστηκε σημαντικά.

Επιπλέον, η σπειροειδής ανοδική κίνηση της ανάπτυξης των φύλλων του ρυζιού που ελέγχεται από 
το βιολογικό ρολόι ήταν πιο έντονη στο διάστημα.

Οι ερευνητές επέλεξαν το κάρδαμο και το ρύζι για τη διεξαγωγή του πειράματος επειδή το κάρδαμο
αντιπροσωπεύει πολλά είδη λαχανικών, όπως το bok choy (σ. μ. κινέζικο λάχανο) και η 
ελαιοκράμβη, ενώ το ρύζι αντιπροσωπεύει πολλές καλλιέργειες σιτηρών, όπως το σιτάρι και το 
καλαμπόκι, όπως πληροφορήθηκαν οι Global Times τη Δευτέρα από τον Zheng Huiqiong, ερευνητή
στο Κέντρο Αριστείας Μοριακών Φυτικών Επιστημών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, 
επίσης επικεφαλής της ομάδας του προγράμματος.

«Καθώς η ανάπτυξη της επανδρωμένης εξερεύνησης στο βαθύ διαστημα προχωράει, ακόμη και με 
στόχο τη μελλοντική προσεδάφιση στον Άρη, είναι αδύνατο να βασιστούμε αποκλειστικά σε 
τρόφιμα που φέρνουμε από τη Γη για να καλύψουμε τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των διαστημικών
ταξιδιών, οπότε το πρόβλημα της καλλιέργειας τροφίμων στο διάστημα πρέπει οπωσδήποτε να 
επιλυθεί», δήλωσε ο Zheng.

Επισήμανε ότι, καθώς η ζωή στη Γη δεν μπορεί να επιβιώσει απροστάτευτη στις σκληρές 
συνθήκες του διαστήματος, η μελλοντική παραγωγή διαστημικών καλλιεργειών πρέπει να 
πραγματοποιείται σε ένα πλήρως απομονωμένο τεχνητό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι 
διαστημικές καλλιέργειες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις υψηλής απόδοσης και ποιότητας, 
υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

«Η διαστημική αναπαραγωγή απαιτεί δύο συνθήκες, η μία είναι η μικροβαρύτητα και η άλλη η 
ακτινοβολία κοσμικής ακτινοβολίας που προκαλεί γενετικές μεταλλάξεις. τώρα με την πλατφόρμα 



για εξωγήινα πειράματα στην εργαστηριακή μονάδα Mengtian του διαστημικού σταθμού της Κίνας,
μπορούμε να τοποθετήσουμε τα πειραματικά φορτία της διαστημικής αναπαραγωγής μας εκτός της 
καμπίνας και τα αποτελέσματα θα είναι πιο πολύτιμα», δήλωσε στους Global Times τη Δευτέρα ο 
Song Zhongping, παρατηρητής του διαστήματος και σχολιαστής της τηλεόρασης.

Με την άφιξη του πληρώματος του Shenzhou-15, ο διαστημικός σταθμός της Κίνας βρίσκεται
πλέον σε κατάσταση μακροπρόθεσμης επανδρωμένης εφαρμογής, επιτρέποντας την 
αναπαραγωγή περισσότερων ειδών φυτών και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης πλήρους 
κύκλου, ακόμη και φρούτων και λαχανικών, συμπλήρωσε ο Song.

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η Κίνα μπορεί επίσης να συνεργαστεί με άλλες χώρες από 
αυτή την άποψη για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων, ιδίως για τις χώρες της 
Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής με περιορισμένες εγχώριες προμήθειες τροφίμων.

Η Κίνα μπορεί να τις βοηθήσει να αναπαράγουν τοπικές καλλιέργειες και να βελτιώσουν την 
απόδοση, την αντοχή τους σε παράσιτα και ασθένειες και τις αμυντικές τους ικανότητες μέσω 
της διαστημικής αναπαραγωγής, η οποία είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο η χώρα 
επωμίζεται την υποχρέωσή της ως υπεύθυνη παγκόσμια δύναμη, τόνισαν.


