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1 UVOD 

 

Rastline so v svojem okolju v času rasti in razvoja lahko stalno ali občasno izpostavljene 

različnim stresnim dejavnikom. Eden od stresnih dejavnikov, ki lahko negativno vplivajo na 

rast in razvoj, je tudi selen.  

 

Selen je z okoljskega in biološkega vidika pomemben element v sledovih za mnoge 

organizme. Za ljudi, živali in mikroorganizme je esencialni element, medtem ko za rastline 

njegova esencialnost še ni dokazana. Vendar številne raziskave kažejo, da prisotnost selena v 

nizkih koncentracijah pozitivno vpliva na rast rastlin, saj nižje koncentracije selena 

pripomorejo k boljši rasti in večji produkciji rastlin. 

 

Rastline, ki rastejo v bližini rudnikov, industrijskih in komunalnih odlagališč ali v vodnih 

habitatih, kamor se izlivajo industrijske odpadne vode in odcedne vode kmetijskih dejavnosti, 

so izpostavljenje povišanim koncentracijam selena. Zaradi vse večje dejavnosti ljudi je 

onesnaženost s selenom na določenih ozemljih (npr. zahodna območja ZDA) v porastu, zato 

predstavlja velik okoljski problem.  

 

Zaradi kopičenja selena v vodnem okolju, lahko ta hitro doseže vrednost, ki predstavlja 

negativen dejavnik za žive organizme in tako potencialno nevarnost zmanjšanja biotske 

pestrosti.  

 

Vodne rastline (makrofiti) imajo pomembno vlogo v vodnem okolju. Zaradi svoje izjemne 

sposobnosti za privzemanje hranil in drugih snovi iz vode, so primerne za čiščenje odpadnih 

voda in s tem za zmanjševanje onesnaženja voda. 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN DIPLOMSKEGA DELA  

 

Naše raziskovalno delo je temeljilo na preučevanju vpliva selenata na izbrane biokemijske in 

fiziološke lastnosti male vodne leče (Lemna minor L.).  

 

Malo vodno lečo smo izpostavljali različnim koncentracijam raztopine natrijevega selenata 

(Na2SeO4). V določenih časovnih presledkih smo merili izbrane biokemijske in fiziološke 

lastnosti preučevane rastline.  

 

Aktivnost preučevanih rastlin smo ugotavljali z merjenjem fotokemične učinkovitosti 

fotosistema II (FS II). Dihalni potencial pri mali vodni leči, izpostavljeni različnim 

koncentracijam  raztopine natrijevega selenata, smo ugotavljali s pomočjo merjenja aktivnosti 

elektronskega transportnega sistema (ETS). Določali smo tudi vsebnost fotosinteznih barvil 

(klorofila a in b ter karotenoidov). 

 

 

Namen diplomskega dela je bil: 

- ugotoviti vpliv selenata na izbrane biokemijske in fiziološke lastnosti pri mali vodni leči,   

- ugotoviti, ali se odziv male vodne leče po izpostavljanju različnim koncentracijam selenata, 

razlikuje.  
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3 DELOVNE HIPOTEZE 

 

Postavili smo nekaj hipotez, ki so bile izhodišče raziskave.  

 

Predvidevali smo, da bodo različne koncentracije selenata različno vplivale na izbrane 

biokemijske in fiziološke lastnosti male vodne leče.  

 

Predvidevali smo, da bodo nižje koncentracije selenata pozitivno vplivale na biokemijske in 

fiziološke lastnosti male vodne leče, visoke koncentracije pa bodo na malo vodno lečo 

delovale negativno in povzročile propad rastline. 
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4 PREGLED OBJAV 

 

4.1 SELEN 

 

4.1.1 Selen in njegove spojine 

 

Švedski kemik Jons Jakob Berzelius je leta 1817 odkril selen med analiziranjem rdečih oblog 

na stenah svinčenih komor v tovarni žveplove kisline. Bil je prvi, ki je izoliral in opisal 

element (Haygarth, 1994).  

 

Selen se nahaja v šesti skupini periodnega sistema elementov, med žveplom in telurjem. Sodi 

med metaloide (polkovine), saj ima lastnosti tako kovin kot nekovin. Nekatere njegove 

kemijske lastnosti, kot so atomska masa, ionizacijski potencial, vezavna energija, 

elektronegativnost, so podobne kot pri žveplu, vendar se elementa kljub nekaterim podobnim 

kemijskim lastnostim v bioloških sistemih razlikujeta (Combs, 1993; Žnidarčič, 2010).  

 

V naravi je prisotnih šest naravnih izotopov selena: 74Se (0,87 %), 76Se (9,02 %), 77Se (7,58 

%), 78Se (23,52 %), 80Se (49,82 %) in 82Se (9,19 %) (Žnidarčič, 2010). V anorganskih in 

organskih spojinah lahko nastopa selen v štirih različnih oksidacijskih stanjih: Se-2 (selenid), 

Seo (elementarni Se), Se+4 (selenit, SeO3
2-) in Se+6 (selenat, SeO4

2-) (Canton in Van Derveer, 

1997). V naravi je vezan tudi v obliki hlapnih (dimetil selenid, dimetil diselenid) in nehlapnih 

(SeMet, SeCys, Se=C(NH2)2) organskih spojinah (Foster in Sumar, 1997). 

 

4.1.2 Selen v tleh in vodi 

 

Selen je po Zemeljski obli široko razširjen element. Najdemo ga v zemeljski skorji, prsti, 

rudninah, v sladki in morski vodi, sedimentih. Razporeditev je odvisna predvsem od narave in 

izvora tal (geološke sestave) ter od klimatskih razmer. Na prisotnost selena vplivajo tudi 

antropogene dejavnosti. Selen najdemo v gospodinjskih in industrijskih odpadkih, rudarskih 

ostankih, v odplakah iz rafinerij, pepelu iz termoelektrarn in industrijskih odpadnih vodah  
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(Lemly, 2004). Prisoten je tudi v odcednih vodah zaradi dodajanja selena krmi in uporabe 

umetnih gnojil v kmetijski dejavnosti (Fan in sod., 2002; Lemly, 2004).  

 

Vsebnost selena v tleh je med 0,02 mg Se/kg in 1000 mg Se/kg in je predvsem odvisna od 

geološke sestave tal. Nižja vsebnost selena je v granitnih tleh. V alkalnih apnenčastih tleh in 

tleh, bogatih z organskimi snovmi, je vsebnost selena običajno višja (Kabata-Pendias, 2001). 

 

Zaradi pogostih padavin in izpiranja tal je na območjih Tasmanije, Nove Zelandije (0,6 

mg/kg) (Reilly, 1993), Finske (0,02 – 0,07 mg/kg), Kitajske (0,12 – 0,35 mg/kg), Koreje in 

vzhodne Sibirije vsebnost selena v tleh nižja (Bronzetti in della Croce, 1993), med tem ko je 

na območjih z aridnim podnebjem, v ZDA (0,005 – 28 mg/kg), Kanadi (0,03 – 2,09 mg/kg), 

Avstraliji (0,03 – 32,2 mg/kg) in osrednji Aziji vsebnost selena v tleh velika (Kabata-Pendias, 

2001).  

 

Tla v Sloveniji so po podatkih Pirc-a in Šajn-a (1997) revna s selenom, saj je vsebnost selena 

med <0,1 in 0,7 mg/kg. V površinskih vodah je selena malo, le nekaj µg/L. Fournier in sod. 

(2010) navajajo, da je vsebnost selena v površinskih vodah med 0,01 in 0,5 µg/L. Na 

območjih, ki so izrazito bogata s selenom, lahko voda vsebuje tudi več mg/L selena, vendar le 

v izjemnih primerih. Takšna vsebnost selena v vodi že lahko povzroča zastrupitve (Žnidarčič, 

2010). V morski vodi se selen nahaja v koncentraciji pod 1 µg/L (Žnidarčič, 2010). V izbranih 

slovenskih vodotokih je bila koncentracija selena v mejah od 0,04 – 0,19 ng/g (Mechora in 

sod., 2012).  

 

4.1.3 Selen in rastline 

 

S stališča privzema za rastline je bolj kot sama količina v tleh pomembna oblika selena, v 

kateri se selen nahaja (Reilly, 1996). 

Elementarni selen (Se0) je v tleh stabilen, najmanj topen in tako najmanj razpoložljiv za 

organizme. Tudi selenidi (Se-2) so večinoma netopni, vendar se zaradi preparevanja zemlje 

lahko spremenijo v topne oblike selena. Najbolj topni obliki, in tako prevladujoči obliki v 

naravnih vodah, sta anorganski obliki selenit (SeO3
2-) in selenat (SeO4

2-) (Canton in Van  
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Derveer, 1997). Zaradi visoke topnosti sta najbolj dostopni obliki za rastline in tako 

potencialno toksični za vodne organizme, saj ju vodne rastline lahko hitro absorbirajo in 

pretvorijo v organske spojine selena (Carvalho in Martin, 2001).  

 

4.1.4 Pomen selena 

 

Selen je z okoljskega in biološkega vidika pomemben mikroelement za mnoge organizme. Za 

ljudi, živali in mikroorganizme je selen esencialni element (Rotruck in sod., 1973; Foster in 

Sumar, 1997). Njegova biološka aktivnost je odvisna od kemijske oblike, koncentracije in 

drugih okoljskih dejavnikov.  

 

4.1.4.1 Pomen selena za ljudi 

 

Selen je esencialni element za ljudi in živali. Selen v sledovih je potreben za normalno rast in 

razvoj, zmerne koncentracije pripomorejo k ohranjanju homeostaze, medtem ko višje 

koncentracije lahko povzročijo toksične učinke (Hamilton, 2004; Germ in sod., 2007). Meja 

med njegovo esencialnostjo in toksičnostjo je zelo ozka, med 0,1 in 1 mg/kg (Foster in Sumar, 

1997).  

 

Pri ljudeh pozitivno učinkuje na imunski sistem, saj je gradnik selenoproteinov, ki imajo 

vlogo encimov (Rayman, 2000; Li in sod., 2003). Raziskovalci ugotavljajo, da spojine selena 

v ustreznih koncentracijah organizem ščitijo pred razvojem ateroskleroze, artritisa, nekaterih 

oblik rakavih obolenj ter upočasnjujejo staranje organizma zaradi antioksidativne vloge 

(Rayman, 2000).  

 

4.1.4.2 Pomen selena za rastline 

 

Rastline poleg esencialnih elementov, ki jih potrebujejo za rast in razvoj, lahko v svojih tkivih 

akumulirajo (kopičijo) tudi druge naravno prisotne elemente, kamor sodi tudi selen. 

Raziskave kažejo, da je selen esencialni element pri nižjih rastlinah (algah) (Li in sod., 2003),  
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medtem ko za višje rastline še ni dokazano, da bi za svojo rast nujno potrebovale selen (Terry 

in sod., 2000; Xue in sod., 2001).  

 

Čeprav esencialnost selena za rastline še ni dokazana, lahko selenu pripišemo določeno 

biološko vlogo, saj je v organizmih, vključno z višjimi rastlinami, prisoten Se-cisteil-tRNA, ki 

dekodira triplet nukleotidov UGA, s katerim se selenocistein (SeCys) vgrajuje v proteine 

(Läuchli, 1993).  

 

4.1.5 Vpliv selena na rastline 

 

Biološki učinki selena so odvisni predvsem od kemijske oblike in koncentracije privzetega 

selena v organizmu ter od drugih okoljskih dejavnikov (Fan in sod., 2002). Na sposobnost 

privzema poleg oblike, v kateri se selen nahaja, vplivajo tudi pH tal oz. vodnega medija, 

topnost, slanost, vsebnost CaCO3, stopnja razvoja rastline, prisotnost inhibitornih substanc 

(prisotnost sulfata in fosfata, ki s selenom tekmujeta za privzem) in interakcij z drugimi 

elementi (Raptis in sod., 1983; Kabata-Pendias, 2001). Na absorpcijo selena vpliva tudi 

temperatura, saj pri temperaturi nad 20°C lahko rastline absorbirajo več selena kot pri 

temperaturi manjši od 15°C.  

 

Učinki selena na rastline so različni. Nizke koncentracije selena pozitivno vplivajo na rast 

mladih rastlin (Xue in sod., 2001). Selen naj bi pozitivno vplival na antioksidativno 

sposobnost rastline (Nowak in sod., 2004). Ustrezne koncentracije selena povečajo aktivnost 

encima glutation peroksidaze (GSH-Px), ki preprečuje pojav lipidne peroksidacije in zavira 

procese, povezane s straranjem rastline zaradi oksidativnega stresa (Xue in sod., 2001). Selen 

poleg izboljšane antioksidativne sposobnosti rastlin povzroči tudi kopičenje škroba v 

kloroplastih, kar dodatno vpliva na povečano produkcijo rastlin (Pennanen in sod., 2002). 

 

Čeprav ni veliko raziskav na makrofitih, pa raziskave na kmetijskih rastlinah kežejo, da selen 

lahko poveča odpornost rastlin in ublaži oksidativni stres zaradi prekomernega UV sevanja 

(zviša fotokemično učinkovitost fotosisitema II) (Germ in sod. 2007) in suše (izboljša 

zmogljivost koreninskega sistema za sprejemanje vode) (Kuznetsov in sod. 2003). 
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Visoke koncentracije selena na rastline delujejo toksično, saj prekomerne koncentracije selena 

povzročijo motnje v metabolnih procesih (inhibirajo večino fizioloških in biokemijskih 

procesov), ki povzročijo motnje v razvoju. Ker ima selen podobne lastnosti kot žveplo, se 

lahko privzeti selen vgradi na njegovo mesto v aminokislini. Nastanejo seleno-aminokisline 

(SeCys in SeMet), ki se vgradijo v proteine na mesto cisteina (Cys) in metionina (Met) (Terry 

in sod., 2000). Razlike v velikosti in ionizacijskih lastnostih žvepla in selena tako privedejo 

do sprememb v zgradbi proteinov, kar negativno vpliva na katalitično aktivnost (Terry in sod., 

2000). Prekomerne koncentracije selena negativno vplivajo na antioksidativno sposobnost 

rastlin, saj zavirajo aktivnost encimov oksidoreduktaz. Na spremembe v celičnem 

metabolizmu vplivajo tudi spremembe v sestavi membrane in njena povečana prepustnost 

(Xue in sod., 2001). Negativen vpliv se kaže predvsem v zmanjšani rasti in razvoju rastlin ter 

prezgodnjem odmiranju rastlin (Terry in sod., 2000; Kabata-Pendias, 2001). Pri rastlinah, ki 

so izpostavljene visokim koncentracijam selena, se lahko pojavijo tudi fiziološke motnje, ki se 

kažejo predvsem kot bledenje listov in črne pike na listih, pri visokih koncentracijah selena se 

lahko pojavijo tudi rdečkaste pike na koreninah (Kabata-Pendias, 2001). Mlajše rastline so na 

višje koncentracije selena bolj občutljive, saj je pri njih omejevanje rasti večje kot pri starejših 

rastlinah.  

 

 

4.2 MAKROFITI 

 

Makrofiti so vodne rastline, ki poleg semenk, vključujejo še praproti, mahove in nekatere 

makroskopske alge (Chambers in sod., 2008). Glede na rastno obliko, način pritrditve in 

položaj v vodnem stolpcu, jih delimo v štiri različne skupine (Hutchinson, 1975): 

- emerzni makrofiti so pritrjeni, liste (asimilacijske površine) in večji del stebla imajo 

nad vodno gladino (Phragmites australis, Typha latifolia), 

- plavajoči ukoreninjeni makrofiti imajo večinoma plavajoče liste, nekaj listov je lahko 

tudi potopljenih (Nymphaea alba, Potamogeton natans), 

- plavajoči neukoreninjeni makrofiti prosto plavajo na vodni površini (Lemna minor, 

Spirodela polyrhiza) ali v vodnem stolpcu (Ceratophyllum demersum), 
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- potopljeni ukoreninjeni makrofiti imajo večino asimilacijskih površin pod vodno 

gladino (Myriophyllum spicatum, Potamogeton crispus). 

 

Nekaterih rastlin ne moremo uvrstiti v zgornjo delitev. To so rastline z amfibijskim značajem, 

ki uspevajo in so aktivne tako v vodi, kot na kopnem (Germ in Gaberščik, 2003). Hitro 

prilagajanje na morfološki, anatomski in fiziološki ravni jim omogoča uspešno preživetje v 

okolju, kjer je pogosto in nepredvidljivo nihanje vode (Germ, 2002).  

 

4.2.1 Vloga makrofitov v vodnem okolju 

 

Makrofiti imajo pomembno vlogo v vodnem okolju. So sestavni del vodnih ekosistemov in s 

svojo prisotnostjo vplivajo na značilnosti vodnega okolja. Mnogim vodnim organizmom 

omogočajo nastanek raznovrstnih življenjskih prostorov in služijo kot vir hranil ter tako 

vplivajo na biotsko pestrost v vodnem ekosistemu. Poleg tega vplivajo tudi na strukturne, 

fizikalne in kemijske značilnosti vodotoka. Makrofiti prispevajo k utrjevanju dna in bregov 

vodotokov, vplivajo na smer in hitrost vodnega toka. Makrofiti upočasnjujejo vodni tok in 

omogočajo usedanje organskih in anorganskih snovi (Fox, 1992). V sestojih makrofitov se 

kopičita mulj in pesek, ki zadržujejo hranila, odpadne in strupene snovi.  

 

Na podlagi njihove prisotnosti oz. vrstne sestave makrofitov v določenem vodnem ekosistemu 

lahko sklepamo na razmere v okolju, namreč določene vrste makrofitov imajo nizko stopnjo 

strpnosti na onesnaženje, zato lahko služijo kot bioindikatorji. Zaradi onesnaženja se 

diverziteta vodnih rastlin zmanjša, zmanjša se število za onesnaženje občutljivih vrst, poveča 

pa se število vrst, ki so odporne na onesnaženje (Gaberščik, 1997). 

 

4.2.2 Fitoremediacija 

 

Rastline, predvsem vodne rastline (maktrofiti), imajo izjemno sposobnost absorbcije velikih 

količin hranil in drugih snovi, tudi selena, zato so primerne za čiščenje voda, saj s tem 

izboljšujejo kakovost vode in povečujejo samočistilno sposobnost vodotoka (Holmes, 1999). 
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Rastline imajo različno sposobnost privzema selena iz okolnega medija (zemlje, peska, vode) 

in njegovega kopičenja v tkivih. Na podlagi teh sposobnosti rastline delimo v:  

- selen neakumulirajoče, 

- selen akumulirajoče in  

- sekundarne akumulirajoče rastline (Läuchli, 1993; Terry in sod., 2000). 

 

Nekatere rastline so strpne na selen in so sposobne akumulirati in pretvoriti večje količine 

anorganske oblike selena v bioaktivne organske oblike (Carvalho in Martin, 2001). Te rastline 

bi bilo mogoče uporabiti po eni strani kot nadomestila za prehranska dopolnila, ki vsebujejo 

selen in po drugi strani bi lahko s pomočjo teh rastlin odstranjevali selen iz okolja (Žnidarčič, 

2010).  

 

Pri fitoremediacisjkem procesu gre za inovativni postopek uporabe rastlin za čiščenje, ki na 

okolju prijazen in cenovno ugoden način omogoča zmanjšanje onesnaženosti. 

Fitoremediacijski proces je učinkovit način, ki omogoča čiščenje tal in vodnih ekosistemov ter 

tako pripomore k izboljšanju kakovosti vodotokov, hkrati pa pripomore k razvoju obnovljivih 

virov in ohranjanju biotske raznovrstnosti.  

 

Cervalho in Martin (2001) sta v svoji raziskavi preučevala kopičenje selena v štirih vodnih 

rastlinah (Typha domingensis, Lemna obscura, Hydrilla verticillata, Crinum americanum). 

Preučevane rastline so bile izpostavljene različnim koncentracijam raztopine natrijevega 

selenita (0 – 100 ppm Se). Rezultati so pokazali, da so nekatere uporabljene rastline 

učinkovite pri odstranjevanju selena iz okolja, saj so kopičile selen v svojih tkivih. 

Vodolečevke so se izkazale za učinkovite in hkrati okoljsko sprejemljive rastline za 

fitoakumulacijo težkih kovin. Tudi Wang in sod. (2002) so v svojo raziskavo o uporabi 

vodnih rastlin za fitoremediacijo onesnaženih voda vključili pet vodnih rastlin (Polygonum  

amphibium, Lemna minor, Eichhornia crassipes, Oenathe javanica, Lepironia articulata) in 

preučevali sposobnost privzemanja in kopičenja dušika (N), fosforja (P) in treh težkih kovin, 

kadmija (Cd), živega srebra (Hg) in svinca (Pb). Dobljeni rezultati so pokazali, da so 

uporabljene vrste primerne za fitoremediacijo onesnaženih voda. V proces fitoremediacije bi 

lahko vključili tudi malo vodno lečo (Lemna minor L.), saj se je v raziskavi, ki jo je na štirih  
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vodnih rastlinah opravil Lemly (2003), izkazala za učinkovito pri odstranjevanju selena in je 

sprejemljiva za fitoremediacijo težkih kovin.  

 

4.3 ODZIV NA STRES 

 

Rastline so v svojem okolju lahko v času rasti in razvoja stalno ali občasno izpostavljene 

različnim stresnim dejavnikom. Stres lahko predstavljajo različni dejavniki okolja 

(temperatura, voda, pH, sevanje, razpoložljiva hranila, patogeni mikroorganimzmi, 

onesnažila, herbivori), ki odstopajo od optimalnih vrednosti. Stresno okolje, poleg stresnih 

dejavnikov, ki jih oblikujejo naravne spremembe v življenjskem okolju rastline, povzročajo 

tudi gospodinjski in industrijski odpadki ter odpadne vode, ki jih spuščamo v okolje.  

 

Tekom evolucije so rastline razvile učinkovite mehanizme prilagoditev na biokemijski in 

fiziološki ravni, ki jim omogočajo preživetje v stresnih razmerah. Odzivi rastlin se pogosto 

odražajo v spremenjeni anatomiji, rasti in razvoju (Larcher, 2003).  

 

Pri mali vodni leči lahko učinke delovanja stresnih dejavnikov ugotavljamo na osnovi 

merjenja določenih biokemijskih in fizioloških lastnosti rastlin. Učinke delovanja stresnih 

dejavnikov lahko pri mali vodni leči opazujemo tudi s prostim očesom na podlagi opazovanja 

sprememb barve stebelnih členov, ločitve hčerinskih stebelnih členov, propadanja korenin, pa 

tudi štetja rastlin in stebelnih členov, merjenja dolžine in števila korenin (Annual Book of 

ASTM Standards, 1992). Rezultati poskusov z vodno lečo so odvisni od temperature, sestave 

rastnega gojišča, vitalnosti rastlin in drugih dejavnikov (Annual Book of ASTM Standards, 

1992).  
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4.3.1 Biokemijske prilagoditve rastlin 

 

4.3.1.1 Vsebnost fotosinteznih barvil 

 

Med pomembne biokemijske prilagoditve rastlin na spremenljive dejavnike okolja sodijo 

spremembe v vsebnosti fotosinteznih barvil in encimov v celici, s pomočjo katerih rastline 

čim bolj skušajo izkoristiti dane razmere v okolju in tako ohraniti visoko aktivnost organizma 

(Larcher, 2003). 

 

Pri višjih rastlinah v tilakoidnih membranah kloroplastov najdemo dve skupini fotosinteznih 

barvil, klorofile in karotenoide. Glede na vlogo pri fotosintezi in izrabi svetlobe jih lahko 

razdelimo na glavna fotosintezna barvila v reakcijskem centru, kamor sodi klorofil a, in 

antenska fotosintezna barvila, kamor sodijo preostali klorofili in karotenoidi (Likar in sod., 

2009). 

 

4.3.1.1.1 Klorofil 

 

Klorofil je pri rastlinah glavno zeleno barvilo, saj absorbira sončno energijo in je odgovoren 

za fotosintezo pri rastlinah. Pri višjih rastlinah najdemo dve vrsti klorofila, to sta klorofil a in 

klorofil b. Absorbirata v rdečem in modrem delu vidnega spektra.  

 

4.3.1.1.2 Karotenoidi 

 

Karotenoidi služijo kot dodaten sprejemnik fotonov krajših valovnih dolžin in jih po 

mehanizmu induktivne resonance elektronov prenesejo na klorofil a. Imajo tudi zaščitno 

vlogo in tako varujejo klorofil pred poškodbami zaradi prekomerne svetlobne jakosti 

(Lichtenthaler in Buschmann, 2001a in 2001b; Likar in sod., 2009).  
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4.3.2 Fiziološke prilagoditve  

 

4.3.2.1 Fluorescenca klorofila a  

 

Sevalne razmere v naravi so spremenljive. Rastline so zato razvile ustrezne mehanizme, ki jim 

omogočajo, da dobro izkoristijo šibko jakost sevanja in se zavarujejo pred močno jakostjo 

sevanja, ki bi sicer lahko povzročila oksidativne poškodbe fotosinteznega aparata. Pred tem se 

rastline lahko zavarujejo z zmanjšanjem prodiranja sevanja do fotosinteznega aparata. 

Energija sevanja, ki pa doseže fotosintezni aparat, se sprošča na tri načine. Pretežni del 

svetlobne energije, ki se absorbira v kloroplastih, se v procesu svetlobne energije pretvori v 

kemično energijo, ki se veže v energijsko bogate molekule in se porabi v drugih celičnih 

procesih, del se pretvori in sprosti v obliki toplote, del prekomerne svetlobne energije pa se 

izseva kot fluorescenca klorofila a (Maxwell in Johnson, 2000). 

 

Klorofil a reakcijskega centra in klorofila iz kompleksa antenskih barvil v fotosistemu II (FS 

II) oddajata del ekscitacijske energije kot fluorescenco klorofila a (Maxwell in Johnson, 

2000).  

 

Fotosintezni aparat, še posebej fotosistem II (FS II), je občutljiv na različne stresne dejavnike. 

Stanje fotosistema II (FS II) je eden prvih pokazateljev, ali je rastlina izpostavljena stresnim 

dejavnikom, saj nam fluorescenca klorofila a da vpogled v obseg poškodb fotosinteznega 

aparata, ki so nastale pod vplivom stresnih dejavnikov. Fluorescenca klorofila a v FS II nam 

tako služi kot merilo fotokemične učinkovitosti rastline (Schreiber in sod., 1995). 

 

4.3.2.2 Aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS) 

 

Eden od odgovorov rastlin na stresne dejavnike je povečana potreba po energiji, ki jo 

organizmi pridobijo z dihanjem (Martinez, 1992; Amthor, 1995). Sposobnost premagovanja 

stresa pri vitalnih rastlinah je povezana z dihalnim potencialom oz. aktivnostjo elektronskega 
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transportnega sistema določenega tkiva. Tako prekomeren stres lahko vpliva na zmanjšanje 

vitalnosti rastline (tkiva) in s tem na spremembo dihalnega potenciala. Z merjenjem aktivnosti 

elektronskega transportnega sistema (ETS) lahko ugotovimo dihalni potencial rastline 

(Peňuelas in sod., 1988; del Giorgio, 1992). Višji dihalni potencial zagotavlja več energije, 

kar omogoča rastlini vzpostavitev zaščitnih in popravljalnih mehanizmov in tako lahko 

rastlina poveča odpornost na neugodne, stresne razmere (Germ in Gaberščik, 2003). 

 

Metodo merjenja dihalnega potenciala s pomočjo meritev aktivnosti ETS je razvil Packard 

leta 1971. Kasneje so metodo različni raziskovalci priredili in izpopolnili (Kenner in Ahmed, 

1979). Metoda temelji na redukciji umetnega sprejemnika elektrona, jodo-nitro-tetrazolium-

klorid-a (INT), ki poteče z oksidacijo koencim Q-citokrom-b kompleksa, namesto redukcije 

naravnega sprejemnika elektronov, kisika, do katere pride v celici. Produkt reakcije je netopen 

in rdeče obarvan formazan, ki ga lahko merimo s spektrofotometrom pri valovni dolžini 490 

nm. Produkcija formazana je neposredno povezana s potencialno porabo kisika pri 

raziskovanem organizmu. Analiza je zelo natančno standardizirana, s točno določenimi 

časovnimi koraki dodajanja ekstrakcijskih encimov in elektronskih donorjev (substrata) 

(Kenner in Ahmed, 1975). Metoda meritev aktivnosti ETS je univerzalna in se uporablja za 

vse vrste organizmov in stadijev (plankton, ribja jajčeca, larve) in različnih tkiv ter sedimenta, 

zemlje (Tóth in sod., 1994). Prav tako je metoda primerna za merjenje dihalnega potenciala 

pri makrofitih (Mazej in Gaberščik, 1999). 
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5 MATERIAL IN METODE 

 

5.1 POSKUS  

 

5.1.1 Poskusna rastlina  

 

V raziskavi smo kot poskusno rastlino uporabili plavajočo vrsto malo vodno lečo (Lemna 

minor L.) 

 

Pri našem raziskovalnem delu smo preučevali vpliv selenata na izbrane biokemijske in 

fiziološke lastnosti male vodne leče (Lemna minor L.).  

 

 

Slika 1: Kolonije male vodne leče na vodni površini 

(http://netdna.plantedtanks.net/wp-content/media/Lesser-Duckweed-Lemna-minor-water.jpg, 

11.10.2012) 
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5.1.1.1 Taksonomska uvrstitev male vodne leče 

 

Mala vodna leča (Lemna minor L.) spada v deblo semenk (Spermatophyta), poddeblo 

kritosemenk (Magnoliphyta), razred enokaličnic (Liliopsida), družino vodolečevk 

(Lemnaceae), v rod vodna leča (Lemna).   

 

5.1.1.2 Opis poskusne rastline 

 

Mala vodna leča je 2 do 4 mm velika, prosto plavajoča vodna rastlina. Najdemo jo v vodnih 

jarkih, ribnikih in mlakah po vsej Sloveniji. Steblo je večinoma močno skrajšano ali členjeno. 

Listi so močno reducirani. Ima listom podobne poganjke, imenovane stebelni členi, ki so 

jajčaste oblike in na obeh straneh ploščati. Vsak stebelni člen ima po eno korenino. Cvetovi so 

enospolni, enodomni, brez cvetnega odevala, po tri skupaj (večinoma po 2 moška in 1 ženski 

cvet) v vdolbinici na steblu s po enim prašnikom in eno plodnico. Cveti od maja do junija 

(Martinčič, 2007). Razmnožuje se spolno in vegetativno. V naših podnebnih razmerah se mala 

vodna leča (kot večina vodnih rastlin) razmnožuje vegetativno. Vsak starševski člen ima levi 

in desni žep (brstni mešiček), iz katerih izraščajo hčerinski stebelni členi (Krajnčič, 1974). 

Stebelni členi ostanejo povezani v kolonijah. 

 

Slika 2: Mala vodna leča (povzeto po Strlič, 2008) 

stebelni člen 

koreninica 
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Zaradi svoje relativno preproste zgradbe, majhnosti, hitre rasti in razmnoževanja ter 

enostavnosti gojenja, je mala vodna leča primeren organizem za preučevanje različnih vplivov 

na rastline (Wang, 1991; Lewis, 1995). Malo vodno lečo lahko gojimo v laboratorijskih 

razmerah in sledimo vplivom delovanja stresnih dejavnikov na celotni rastlini. Mala vodna 

leča je vodna rastlina. V vodi, kjer uspeva, zlahka nadzorujemo sestavo vodnega medija. 

 

5.1.2 Poskus v rastni komori 

 

Poskus, kjer smo malo vodno lečo izpostavili raztopini natrijevega selenata (Na2SeO4), smo 

opravili na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo Biotehniške 

fakultete. Rastline smo gojili v termostatirani rastni komori s temperaturo 22 ± 1 °C in pod 

hladno belo fluorescentno svetlobo z jakostjo 160 µM m-2s-1 PAR in z dnevno-nočnim ciklom 

v razmerju 18 h : 6 h. Pri prehodu na nočno periodo je temperatura zaradi toplotne kapacitete 

gojišča in kristalizirk počasi upadla do 20°C.  

 

5.1.3 Poskusne razmere 

 

Malo vodno lečo smo nabrali v kanalih Ljubljanskega barja. Pred nasaditvijo smo poskusne 

rastline za 30 s potopili v 0,1 M raztopino natrijevega hipoklorita (0,01 M NaOCl), s čimer 

smo omejili rast alg, in jo nato sprali z vodo. Poskusne rastline smo nasadili v 18 kristalizirk z 

250 mL rastnega gojišča. Kristalizirke smo pokrili s prozorno plastično folijo, da smo 

zmanjšali izhlapevanje vode iz medija in preprečili vstop nečistoč. Kristalizirk nismo pokrili 

nepropustno, tako da je bila omogočena izmenjava plinov. Uporabili smo prozorno folijo, da 

nismo zasenčevali poskusnih rastlin. 
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Slika 3: Poskus izpostavljanja male vodne leče različnim koncentracijam raztopine selenata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrola          0,5 mg/L            1 mg/L               2 mg/L           5  mg/L           10 mg/L 
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Mala vodna leča je rasla v Steinbergovem rastnem gojišču, pripravljenem po ISO standardih 

(ISO/CD 20079). 

 

Preglednica 1: Sestava Steinbergovega rastnega gojišča (ISO/CD 20079) 

 

1. Makroelementi  koncentracija mg/L 

KNO3  350 

Ca(NO3)2 · 4H2O  295 

KH2PO4  90 

K2HPO4  12,6 

MgSO4 · 7H2O  100 

2. Mikroelementi koncentracija µg/L 

H3BO3  120 

ZnSO4 · 7H2O  180 

Na2MoO4 · 2H2O 44 

MnCl2 · 4H2O 180 

FeCl3 · 6H2O 760 

EDTA 1500 

 

  

5.1.4 Obravnavanje z raztopino natrijevega selenata 

 

Po dveh tednih aklimatizacije smo poskusne rastline izpostavili petim različnim 

koncentracijam raztopine natrijevega selenata v rastnem gojišču (0,5, 1, 2, 5 in 10 mg 

Se(VI)/L). Založno raztopino natrijevega selenata smo pripravili tako, da smo v 100 mL 

bidestilirane vode raztopili 0,2393 g Na2SeO4. Z ustreznim redčenjem v rastnem gojišču smo 

pripravili 5 različnih koncentarij raztopine natrijevega selenata. Rastno gojišče smo enkrat 

tedensko zamenjali in rastline precepili v novo pripravljeno rastno gojišče. Na ta način smo 

vzdrževali želeno raven koncentracije selenata.  
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Preglednica 2: Uporabljena razredčitvena vrsta za Na2SeO4 

 

koncentracija  

(mg Se(VI)/L) 

Steinbergovo gojišče 

(mL) 

založna raztopina 

Na2SeO4 (µL) 

0,5 250 125 

1 250 250 

2 250 500 

5 250 1250 

10 250 2500 

 

 

Pri vsaki koncentraciji raztopine natrijevega selenata smo pripravili tri kristalizirke. Za 

primerjavo smo pripravili tudi tri kristalizirke kontrolne male vodne leče, ki je rasla le v 

rastnem gojišču. 

 

Po treh tednih trajanja poskusa so se pri poskusnih rastlinah, ki so bile izpostavljene 

koncentraciji 5 in 10 mg Se(VI)/L, začele pojavljati kloroze. Poskusne rastline so začele 

propadati. Hkrati pa je bila pri vseh koncentracijah vrednost izmerjene fotokemične 

učinkovitosti nizka, zato smo pri vseh koncentracijah in kontroli ponovno nastavili poskus z 

istimi koncentracijami selenata in v istih razmerah, ki je prav tako trajal tri tedne. 

 

Za biokemijske in fiziološke meritve smo iz treh kristalizirk vzeli 4 vzorce. 
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5.2 MERITVE 

 

5.2.1 Biokemijske meritve 

 

5.2.1.1 Vsebnost fotosinteznih barvil 

 

Vsebnost klorofilov a in b ter karotenoidov smo določali spektrofotometrično po metodi, ki 

sta jo opisala Lichtenthaler in Buschmann (2001a in 2001b) na štirih ponovitvah pri določeni 

koncentraciji. Sveže vzorce male vodne leče z znano suho maso smo strli v terilnici in 

ekstrahirali v 8 mL 90 % (v/v) acetona. Homogenat smo centrifugirali 4 minute pri 4000 rpm 

in temperaturi 0°C (2K15, Sigma, Osterode, Nemčija). Raztopinam vzorcev smo s 

spektrofotometrom (Lambda 12, Perkin-Elmer, Norwalk, CT, ZDA) izmerili ekstinkcijo pri 

valovnih dolžinah 662 nm za klorofil a, 644 nm za klorofil b in 470 nm za karotenoide. Iz 

izmerjenih ekstinkcijkih vrednosti smo po spodnjih enačbah izračunali vsebnost klorofilov a 

in b ter karotenoidov in jih izrazili na enoto suhe mase vzorca.  

 

 Kl a [mg g
-1 

sm] = c
a 

· V / sm = (11.24 E
662 

– 2.04 E
644

) · V / sm                                         ...(1)     

 Kl b [mg g
-1 

sm] = c
b 

· V / sm = (20.13 E
644 

– 4.19 E
662

) · V / sm                                        ...(2) 

 Kar [mg g
-1 

sm] = (1000 E
470 

– 1.9 c
a 

– 63.14 c
b
) · V / sm / 214                                          ...(3) 

 

ca... koncentracija klorofila a 

cb... koncentracija klorofila b 

E... ekstinkcija pri izbrani valovni dolžini 

V... volumen ekstrakcijskega medija (8 mL 90 % acetona) 

sm... suha masa vzorca (g) 
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5.2.2 Fiziološke meritve 

 

5.2.2.1 Fotokemična učinkovitost fotosistema II 

 

Metoda merjenja fotokemične učinkovitosti fotosistema II (FS II) temelji na merjenju 

fluorescence klorofila a. Fotokemična učinkovitost fotosistema II (FS II) je povezana z 

razmerjem Fv/Fm (Öquist in Wass, 1988). Potencialna fotokemična učinkovitost FS II je 

izražena z razmerjem Fv/Fm ( ), pri čemer je Fv variabilna fluorescenca, ki 

predstavlja razliko med maksimalno Fm in minimalno F0 fluorescenco vzorca, adaptiranega na 

temo (Fm - F0).  

Potencialno fotokemično učinkovitost FS II smo merili s fluorometrom (PAM 2100 

Chlorophyll Fluorometer, Heinz Walz GmbH, Nemčija). Pred meritvijo smo vzorce za 10 

minut zatemnili s posebno ščipalko. S tem smo zagotovili, da so se sprejemniki elektronov 

oksidirali in vsi reakcijski centri v FS II odprli. Nato smo vzorce osvetlili s saturacijskim 

pulzom bele svetlobe (PPFD = 8000 µmol m-2 s-1), ki je trajal 0,8 s. Na fluorometru smo 

odčitali vrednosti potencialne fotokemične učinkovitosti. Meritve fotokemične učinkovitosti 

so bile narejene na štirih paralelnih vzorcih. 

 

5.2.2.2 Aktivnost elektronskega transportnega (ETS) sistema  

 

Z merjenjem aktivnosti elektronskega transportnega sistema v mitohondrijih ugotavljamo 

dihalni potencial rastlin.  

Prvi korak pri metodi ETS je priprava raztopin. Raztopino za homogenizacijo, raztopino 

substrata, raztopino reagenta (INT) in raztopino, ki zaustavi reakcijo, smo pripravili po 

Packardu (1971). Raztopine smo pripravili neposredno pred analizo. Pripravljenje raztopine 

smo hranili na ledu. 

 

Sveže vzorce male vodne leče smo stehtali. Polovico vzorcev smo nato sušili v sušilniku 24 ur 

pri 105°C do konstantne mase, polovico pa smo jih strli v terilnici in dodali 4 mL ohlajene 

raztopine za homogenizacijo (0,1 M fosfatni pufer, 75 µM MgSO4, 0,15 % (w/v) polivinil 
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pirolidon, 0,2 % (v/v) Triton-X-100). S pomočjo ultrazvočnega homogenizatorja (40W, 4710, 

Cole-Parmer, Vernon Hills, IL, ZDA) smo dodatno razbili celične membrane in membrane 

mitohondrijev. Nato smo homogenat centrifugirali 4 minute pri 10000 rpm in temperaturi 0°C  

(2K15, Sigma, Osterode, Nemčija). Supernatant smo razdelili na tri paralelke po 0,5 mL ter 

dodali 1,5 mL raztopine substrata (0,1 M fosfatni pufer, 1,7 mM NADH, 0,25 mM NADPH, 

0,2 % (v/v) Triton-X-100) ter 0,5 mL raztopine INT. Vzorce smo inkubirali 40 minut v 

temnem prostoru pri temperaturi 20°C. Z določanjem aktivnosti ETS pri standardni 

temperaturi 20°C smo se izognili neposrednemu vplivu temperature na encimatsko reakcijo. 

Po inkubaciji smo reakcijo ustavili z dodatkom 0,5 mL raztopine formalina (HCHO) in 

fosforne kisline (H3PO4) v razmerju 1:1. Nastalemu rdeče obarvanemu formazanu smo s 

spektrofotometrom (Lambda 12, Perkin-Elmer, Norwalk, CT, ZDA) pri valovni dolžini 490 

nm izmerili ekstinkcijo in jo izrazili kot količino porabljenaga kisika na suho maso vzorca na 

čas (µL(O2)mg-1(sm)h-1) (Kenner in Ahmed, 1975). Meritve aktivnosti elektronskega 

transportnega sistema so bile narejene na štirih paralelnih vzorcih. 
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Slika 4: Vzorci pred inkubacijo (meritev aktivnosti ETS) 

 

 

 

 

Slika 5: Vzorci po inkubaciji (nastanek rdeče obarvanega formazana) 
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5.2.3 Morfološke lastnosti, vidne s prostim očesom 

 

Poleg meritev izbranih biokemijskih in fizioloških lastnosti smo pri mali vodni leči opazovali 

tudi morfološke lastnosti, vidne s prostim očesom. Opazovali smo spremembe v barvi 

stebelnih členov, ločitev hčerinskih stebelnih členov in propadanje koreninic. 

 

5.3 STATISTIČNE ANALIZE 

 

Za urejanje podatkov, risanje tabel in grafov smo uporabili računalnišli program Microsoft 

Office Excel 2007. Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili računalniški program 

Statgraphics 4.0. Pri statistični obdelavi podatkov smo med seboj primerjali razultate, ki smo 

jih dobili po meritvah pri prvem poskusu in posebaj rezultate, ki smo jih dobili po meritvah 

pri drugem poskusu. 
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6 REZULTATI 

 

6.1 BIOKEMIJSKE MERITVE 

 

6.1.1 Vsebnost fotosinteznih barvil 

 

6.1.1.1 Klorofil a 

 

Poskus 1:  

V prvem tednu so imele poskusne rastline, obravnavane z vsemi preučevanimi 

koncentracijami selenata, višjo vsebnost klorofila a v primerjavi s kontrolnimi rastlinami 

(Preglednica 3). V drugem tednu med kontrolnimi rastlinami in posameznimi obravnavanji z 

različnimi koncentracijami selenata nismo opazili statistično značilnih razlik, razen pri 

poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 mg/L dodanega selenata, ki so imele najvišjo vsebnost 

klorofila a. V tretjem tednu so imele poskusne rastline, obravnavane s koncentracijami 1, 2 in 

5 mg/L dodanega selenata višjo vsebnost klorofila a kot kontrolne rastline. 

Pri prvem poskusu se je pri obravnavanju poskusnih rastlin s koncentracijo 0,5 mg/L in 

najvišjo koncentracijo (10 mg/L) vsebnost klorofila a pri mali vodni leči statistično značilno 

znižala v tretjem tednu trajanja poskusa v primerjavi z rezultati analiz, izmerjenih po prvem 

tednu trajanja poskusa. 

 

Poskus 2:  

V prvem tednu opazimo, da različne koncentracije dodanega selenata niso bistveno vplivale 

na vsebnost klorofila a pri mali vodni leči (Preglednica 3). V drugem tednu med kontrolnimi 

rastlinami in posameznimi obravnavanji z različno koncentracijo selenata nismo opazili 

statistično značilnih razlik. V tretjem tednu so imele kontrolne rastline statistično značilno 

nižjo vsebnost klorofila a v primerjavi z vsemi koncentracijami dodanega selenata. Najvišjo 

vsebnost klorofila a so imele poskusne rastline, obravnavane s 5 in 10 mg/L dodanega 

selenata.  
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Pri drugem poskusu se je pri kontrolnih rastlinah vsebnost klorofila a nižala od prvega do 

tretjega tedna trajanja poskusa (Preglednica 3). Obratno se je vsebnost klorofila a višala od 

prvega do tretjega tedna pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 1, 2, 5 in 10 mg/L dodanega 

selenata.  

 

Pri prvem poskusu so imele poskusne rastline, obravnavane z 10 mg/L dodanega selenata 

najnižjo vsebnost klorofila a v tretjem tednu, v primerjavi s prvim tednom, medtem ko smo 

pri drugem poskusu opazili ravno obratno. Poskusne rastline, obravnavane s 5 in 10 mg/L 

dodanega selenata so imele najvišjo vsebnost klorofila a v tretjem tednu trajanja poskusa v 

primerjavi s prvim tednom (Preglednica 3).  
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Preglednica 3: Vsebnost klorofila a (kl a) (mg g-1 sm) pri mali vodni leči (n = 4, povprečna vrednost ± SD) 

 

  mala vodna leča (Lemna minor) 

  kontrola 0,5 mg Se(VI)/L 1 mg Se(VI)/L 2 mg Se(VI)/L 5 mg Se(VI)/L 10mg Se(VI)/L 

 1. teden 3,41 ± 0,02a 4,74 ± 0,19bc 4,86 ± 0,31c 5,24 ± 0,54cd 4,57 ± 0,31bc 5,31 ± 0,38cd 

poskus 1 2. teden  4,72 ± 0,48bc 4,62 ± 1,04bc 4,48 ± 0,38bc 6,07 ± 0,80d 4,90 ± 0,22c 4,08 ± 0,22b 

 3. teden  3,40 ± 0,38a 3,19 ± 0,48a 4,88 ± 0,13c 5,71 ± 0,39d 4,88 ± 0,48c 3,06 ± 0,59a 

 1. teden  3,99 ± 0,55bc 4,03 ± 0,23bc 3,66 ± 0,33b 3,52 ± 0,31b 4,07 ± 0,25bc 3,69 ± 0,14b 

poskus 2 2. teden  3,21 ± 0,53ab 3,25 ± 0,55ab 3,75 ± 0,55b 4,11 ± 0,33bc 4,32 ± 0,36bc 4,50 ± 0,44bc 

 3. teden  2,50 ± 0,46a 3,38 ± 0,80b 4,70 ± 0,42c 4,73 ± 0,35c 6,35 ± 1,30d 6,28 ± 0,51d 

 

Rezultati, označeni z različnimi črkami, se med seboj statistično značilno razlikujejo znotraj prvega in drugega poskusa. 
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6.1.1.2 Klorofil b 

 

Poskus 1: 

V prvem tednu opazimo, da se je vsebnost klorofila b, v primerjavi s kontrolnimi rastlinami, 

zvišala pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 in 10 mg/L dodanega selenata (Preglednica 

4). V drugem tednu opazimo statistično značilno zvišanje v vsebnosti klorofila b pri 

poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 mg/L dodanega selenata, medtem ko pri ostalih ni bilo 

opaziti statistično značilnih razlik. V tretjem tednu poskusa so imele poskusne rastline, 

obravanavane z 1 in 5 mg/L dodanega selenata višjo vsebnost klorofila b v primerjavi s 

kontrolnimi rastlinami. 

Pri prvem poskusu se je pri obravnavanju poskusnih rastlin s koncentracijo 0,5 mg/L in 

najvišjo koncentracijo (10 mg/L) vsebnost klorofila b pri mali vodni leči statistično značilno 

znižala v tretjem tednu trajanja poskusa v primerjavi z rezultati analiz, izmerjenih po prvem 

tednu trajanja poskusa (Preglednica 4). Vsebnost klorofila b se je od prvega do tretjega tedna 

trajanja poskusa statistično značilno zvišala pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 5 mg/L 

selenata. 

 

Poskus 2: 

V prvem in drugem tednu trajanja poskusa nismo opazili statistično značilnih razlik v 

vsebnosti klorofila b med kontrolnimi rastlinami in posameznimi obravnavanji z različnimi 

koncentracijami dodanega selenata (Preglednica 4). V tretjem tednu so imele poskusne 

rastline, obravnavane z različnimi koncentracijami selenata višjo vsebnost klorofila b v 

primerjavi s kontrolnimi rastlinami. Najvišjo vsebnost klorofila b so imele rastline, 

obravnavane z 10 mg/L dodanega selenata.  

Pri drugem poskusu se v primerjavi s prvim tednom poskusa vsebnost klorofila b statistično 

značilno zviša v tretjem tednu poskusa pri rastlinah, obravnavanih z 1 mg/L dodanega 

selenata. Vsebnost klorofila b se prav tako statistično značilno zviša pri rastlinah, 

obravnavanih s 5 mg/L in še posebaj pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 10 mg/L 

dodanega selenata. 
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Pri prvem poskusu se je vsebnost klorofila b pri rastlinah, obravnavnih z 10 mg/L dodanega 

selenata od prvega do tretjega tedna trajanja poskusa nižala, medtem ko smo pri drugem 

poskusu opazili ravno obratno. Poskusne rastline, obravnavane z 10 mg/L dodanega selenata 

so imele, v primerjavi s prvim tednom, najvišjo vsebnost klorofila b v tretjem tednu trajanja 

poskusa (Preglednica 4).  
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Preglednica 4: Vsebnost klorofila b (kl b) (mg g-1 sm) pri mali vodni leči (n = 4, povprečna vrednost ± SD) 

 

  mala vodna leča (Lemna minor) 

  kontrola 0,5 mg Se(VI)/L 1 mg Se(VI)/L 2 mg Se(VI)/L 5 mg Se(VI)/L 10mg Se(VI)/L 

 1. teden 3,05 ± 0,29b 3,80 ± 0,61bc 3,91 ± 0,46bc 4,48 ± 0,52c 3,49 ± 0,49b 4,47 ± 0,57c 

poskus 1 2. teden  3,86 ± 0,95bc 3,81 ± 0,30bc 3,47 ± 0,51b 6,49 ± 1,24d 4,28 ± 0,30bc 3,94 ± 0,70bc 

 3. teden  2,63 ± 0,41ab 1,97 ± 0,27a 4,31 ± 0,25c 4,23 ± 0,60bc 6,44 ± 0,86d 2,78 ± 0,47ab 

 1. teden  2,26 ± 0,63ab 2,56 ± 0,34ab 2,50 ± 0,43ab 2,23 ± 0,38ab 2,83 ± 0,46ab 2,33 ± 0,03ab 

poskus 2 2. teden  2,63 ± 1,11ab 2,68 ± 1,05ab 3,34 ± 0,62b 3,46 ± 0,39b 3,90 ± 0,71b 3,69 ± 1,05b 

 3. teden  1,61 ± 0,71a 3,09 ± 1,34b 5,11 ± 0,56c 4,41 ± 0,66bc 6,85 ± 1,78d 9,08 ± 0,82e 

 

Rezultati, označeni z različnimi črkami, se med seboj statistično značilno razlikujejo znotraj prvega in drugega poskusa. 
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6.1.1.3 Karotenoidi 

 

Poskus 1:  

V prvem tednu trajanja poskusa nismo opazili statistično značilnih razlik v vsebnosti 

karotenoidov med kontrolnimi rastlinami in posameznimi obravnavanji z različnimi 

koncentracijami dodanega selenata (Preglednica 5). V drugem tednu se je vsebnost 

karotenoidov v primerjavi s kontrolnimi rastlinami statistično značilno zvišala pri poskusnih 

rastlinah, obravnavanih z 2 mg/L dodanega selenata, medtem ko pri ostalih obravnavanjih ni 

bilo opaziti statistično značilnih razlik. V tretjem tednu se je vsebnost karotenoidov statistično 

zvišala pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 mg/L dodanega selenata. Pri poskusnih 

rastlinah, obravnavanih z najvišjo koncentracijo dodanega selenata (10 mg/L) se je vsebnost 

karotenoidov v primerjavi s kontrolimi rastlinami statistično značilno znižala.  

Pri prvem poskusu se je pri obravnavanju poskusnih rastlin z 2 mg/L dodanega selenata v 

tretjem tednu poskusa vsebnost karotenoidov v primerjavi s prvim tednom statistično značilno 

zvišala. Pri obravnavanju z najvišjo koncentracijo (10 mg/L) se je vsebnost karotenoidov 

statistično značilno znižala v tretjem tednu trajanja poskusa v primerjavi z rezultati analiz, 

izmerjenih po prvem tednu trajanja poskusa (Preglednica 5). 

 

Poskus 2:  

V prvem tednu trajanja poskusa nismo opazili statistično značilnih razlik v vsebnosti 

karotenoidov med kontrolnimi rastlinami in posameznimi obravnavanji (Preglednica 5). V 

drugem tednu se je vsebnost karotenoidov v primerjavi s kontrolnimi rastlinami statistično 

značilno zvišala pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 mg/L dodanega selenata. V tretjem 

tednu so imele vse poskusne rastline, obravnavane z vsemi preučevanimi koncentracijami 

selenata, v primerjevi s kontrolnimi rastlinami, višjo vsebnost karotenoidov, razen poskusnih 

rastlin, obravnavanih z 10 mg/L dodanega selenata. 

Pri drugem poskusu se je vsebnost karotenoidov od prvega do tretjega tedna trajanja poskusa 

statistično značilno znižala pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 10 mg/L dodanega 

selenata.   
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Tako pri prvem kot pri drugem poskusu smo opazili, da se je pri obravnavanju z 10 mg/L 

dodanega selenata, v primerjavi s prvim tednom, vsebnost karotenoidov v tretjem tednu 

znižala (Preglednica 5).   
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Preglednica 5: Vsebnost karotenoidov (mg g-1 sm) pri mali vodni leči (n = 4, povprečna vrednost ± SD) 

 

  mala vodna leča (Lemna minor) 

  kontrola 0,5 mg Se(VI)/L 1 mg Se(VI)/L 2 mg Se(VI)/L 5 mg Se(VI)/L 10mg Se(VI)/L 

 1. teden 1,51 ±0,27ab 1,97 ± 0,07bc 1,91 ± 0,29bc 1,85 ± 0,07bc 1,81 ± 0,11bc 1,86 ± 0,14bc 

poskus 1 2. teden  1,78 ± 0,24bc 2,00 ± 0,24c 1,94 ± 0,23bc 2,26 ± 0,16d 2,01 ± 0,23cd 1,79 ± 0,10bc 

 3. teden  1,72 ± 0,16bc 1,73 ± 0,27bc 2,03 ± 0,11cd 2,21 ± 0,26d 1,96 ± 0,08bc 1,27 ± 0,11a 

 1. teden  1,62 ± 0,28ab 1,82 ± 0,05bc 1,63 ± 0,10ab 1,51 ± 0,33ab 1,80 ± 0,06bc 1,80 ± 0,11bc 

poskus 2 2. teden  1,65 ± 0,21b 1,71 ± 0,15b 1,86 ± 0,24bc 2,01 ± 0,13c 1,96 ± 0,16bc 1,87 ± 0,11bc 

 3. teden  1,39 ± 0,18a 1,68 ± 0,21b 1,85 ± 0,17bc 1,74 ± 0,06b 2,04 ± 0,30c 1,55 ± 0,17ab 

 

Rezultati, označeni z različnimi črkami, se med seboj statistično značilno razlikujejo znotraj prvega in drugega poskusa. 
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6.2 FIZIOLOŠKE MERITVE 

 

6.2.1 Fotokemična učinkovitost fotosistema II 

 

Poskus 1: 

V prvem tednu so imele najvišjo fotokemično učinkovitost rastline, obravnavane z 1 in 10 

mg/L dodanega selenata (Slika 6). V drugem tednu opazimo pri rastlinah, obravnavanih z 2 

mg/L selenata, v primerjavi s kontrolnimi rastlinami, statistično značilno zvišanje 

fotokemične učinkovitosti. V tretjem tednu opazimo statistično značilno zvišanje fotokemične 

učinkovitosti pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 1, 2 in 5 mg/L dodanega selenata.  

Koncentracija 10 mg/L dodanega selenata v drugem in tretjem tednu, v primerjavi s 

kontrolnimi rastlinami, ni statistično značilno vplivala na fotokemično učinkovitost poskusnih 

rastlin. 

Na sliki 6 opazimo vzorec padanja fotokemične učinkovitosti fotosistema II od začetka proti 

koncu poskusa tako pri kontrolnih rastlinah, ki so rasle le v rastnem gojišču kot tudi pri 

poskusnih rastlinah, obravnavanih z različnimi koncentracijami selenata, razen pri 2 mg/L. 

Upadanje fotokemične učinkovitosti od prvega do tretjega tedna je statistično značilno pri 

koncentracijah 0,5, 1 in 10 mg/L.  

 

Poskus 2: 

V prvem tednu dodatek selenata ni vplival na fotokemično učinkovitost poskusnih rastlin 

(Slika 6). V drugem tednu se je fotokemična učinkovitost v primerjavi s kontrolnimi 

rastlinami statistično značilno zvišala pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 5 mg/L 

dodanega selenata, medtem ko pri ostalih obravnavanjih ni bilo opaziti statistično značilnih 

razlik. V tretjem tednu so imele poskusne rastline, obravnavane z 2 in 5 mg/L dodanega 

selenata statistično značilno višjo fotokemično učinkovitost v primerjavi s kontrolnimi 

rastlinami in ostalimi obravnavanji s selenatom.  

Pri drugem poskusu se fotokemična učinkovitost znižuje od prvega do tretjega tedna tako pri 

kontrolnih rastlinah kot pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z različnimi preučevanimi 

koncentracijami selenata.  
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Pri obeh poskusih se od prvega do tretjega tedna fotokemična učinkovitost znižuje pri 

kontrolnih rastlinah in pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z različnimi koncentracijami 

selenata, razen v prvi skupini pri poskusnih rastlinah, obravnavnih z 2 mg/L dodanega 

selenata, kjer ni bilo opaziti statistično značilnih razlik.  
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Slika 6: Potencialna fotokemična učinkovitost fotosistema II (Fv/Fm) pri mali vodni leči (n = 4, povprečna vrednost ± SD) 

Rezultati, označeni z različnimi črkami, se med seboj statistično značilno razlikujejo znotraj prvega in drugega poskusa. 
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6.2.2 Aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS) 

 

Poskus 1: 

V prvem tednu se aktivnost ETS v primerjavi s kontrolnimi rastlinami statistično značilno 

zviša pri vseh obravnavanjih s selenatom (Slika 7). V drugem tednu je aktivnost ETS 

statistično značilno višja pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 mg/L selenata in statistično 

značilno nižja pri rastlinah, obravnavanih z 10 mg/L dodanega selenata, v primerjavi s 

kontrolnimi rastlinami. V tretjem tednu je aktivnost ETS statistično značilno nižja pri vseh 

preučevanih koncentracijah, razen pri poskusnih rastlinah, obravnavnih z 1 mg/L dodanega 

selenata.  

Od prvega do tretjega tedna se aktivnost ETS zvišuje pri rastlinah, obravnavnih z nižjimi 

koncentracijami selenata (0,5, 1 in 2 mg/L). Pri 1 mg/L dodanega selenata opazimo statistično 

značilno zvišanje aktivnosti ETS. Pri poskusnih rastlinah, obravnavnih s 5 in 10 mg/L 

dodanega selenata se aktivnost ETS od prvega do tretjega tedna trajanja poskusa statistično 

značilno zniža (Slika 7). 

 

Poskus 2: 

V prvem tednu se aktivnost ETS v primerjavi s kontrolnimi rastlinami statistično značilno 

zviša pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 in 10 mg/L dodanega selenata. Statistično 

značilno znižanje aktivnosti ETS opazimo pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 0,5 mg/L 

selenata. V drugem tednu med kontrolnimi rastlinami in poskusnimi rastlinami, 

obravnavanimi z različnimi koncentracijami selenata, ni bilo opaziti statistično značilnih 

razlik v aktivnosti ETS. V tretjem tednu so imele poskusne rastline, obravnavane z 0,5 mg/L 

selenata statistično najvišjo aktivnost ETS v primerjavi s kontrolnimi rastlinami. Prav tako so 

imele v primerjavi s kontrolnimi rastlinami višjo aktivnost ETS poskusne rastline, 

obravnavane z 1 in 2 mg/L dodanega selenata.  

Pri drugem poskusu je aktivnost ETS od prvega do tretjega tedna trajanja poskusa padala pri 

poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 in 10 mg/L dodanega selenata (Slika 7). Pri poskusnih 

rastlinah, obravnavanih z 0,5 mg/L, opazimo, da je aktivnost ETS od prvega do tretjega tedna 

poskusa naraščala.   
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Tako pri prvem kot pri drugem poskusu aktivnost ETS pada od prvega do tretjega tedna pri 

poskusnih rastlinah, obravnavanih z najvišjo koncentracijo dodanega selenata.  
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Slika 7: Aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS) (µL(O2)mg-1(sm)h-1) pri mali vodni leči (n = 4, povprečna vrednost ± SD) 

Rezultati, označeni z različnimi črkami, se med seboj statistično značilno razlikujejo znotraj prvega in drugega poskusa. 
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6.3 MORFOLOŠKE LASTNOSTI, VIDNE S PROSTIM OČESOM 

 

Pri kontrolnih rastlinah so bili stebelni členi zdravi in zelene barve. Nižje koncentracije (0,5, 1 

in 2 mg/L) dodanega selenata so vzpodbudile rast male vodne leče. V primerjavi s kontrolo so 

bili ti stebelni členi tudi veliki in zelene barve. Z višanjem koncentracije dodanega selenata 

(pri 5 in 10 mg/L) v rastnem gojišču se je število stebelnih členov manjšalo. Pri kontrolnih 

rastlinah in mali vodni leči, ki je bila izpostavljena nižjim koncentracijam dodanega selenata 

smo opazili večje kolonije, ki so bile sestavljene v povprečju iz 3 – 4 stebelnih členov, 

medtem ko smo pri poskusnih rastlinah, ki so bile izpostavljene 5 in 10 mg/L dodanega 

selenata opazili le posamezne stebelne člene. Kolonije so pri obeh najvišjih koncentracijah 

razpadle. Pri koncentracijah 5 in 10 mg/L smo opazili negativen vpliv na malo vodno lečo. V 

primerjavi s kontrolnimi rastlinami je visoka koncentracija vplivala na nižjo stopnjo 

razmnoževanja,  zmanjšanje rasti in tudi velikost stebelnih členov je bila manjša. Pri najvišji 

koncentraciji (10 mg/L) je bil vpliv najbolj viden (Slika 9). 

 

  

Slika 8: Mala vodna leča po enem tednu obravnavanja z raztopinami natrijevega selenata 

kontrola          0,5 mg/L            1 mg/L               2 mg/L           5  mg/L           10 mg/L 
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Slika 9: Mala vodna leča po treh tednih obravnavanja z raztopinami natrijevega selenata 

 

 

Pri obeh poskusih so v drugem tednu obravnavanja s koncentracijo 10 mg/L začeli stebelni 

členi bledeti (Slika 8) v primerjavi s kontrolnimi rastlinami. Stebelni členi so bili bledo zeleni 

in rumeni (Slika 11). Na stebelnih členih so se začele pojavljati tudi rjave pikice. V zadnjem 

tednu obravnavanja z najvišjo koncentracijo selenata je bilo veliko stebelnih členov pri obeh 

skupinah obarvanih belo. Prav tako so stebelni členi začeli bledeti in se na njih pojavljati rjave 

pikice pri mali vodni leči, ki je bila izpostavljena 5 mg/L dodanega selenata v rastnem 

gojišču, le v manjši meri (Slika 10). Pri koncentraciji 5 mg/L so se na posameznih členih 

začele pojavljati kloroze. Pri najvišji koncentraciji (10 mg/L) se je prisotnost kloroz povečala. 

Proti koncu tretjega tedna obravnavanja s selenatom je rastlina pri obeh poskusih začela 

propadati (Slika 12).  

 

 

 

 

 

 

 

kontrola          0,5 mg/L            1 mg/L               2 mg/L           5  mg/L           10 mg/L 
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Slika 10: Bledenje stebelnih členov pri mali vodni leči po enem tednu izpostavitve 5 mg/L 
dodanega selenata 

 

 

  

Slika 11:  Bledenje in pojav rjavih pikic pri mali vodni leči po dveh tednih obravnavanja z 10 
mg/L selenata 
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Vpliv dodanega selenata v rastnem gojišču je bil viden tudi na koreninicah. Pri kontroli in 

nižjih koncentracijah (0,5, 1 in 2 mg/L) je bila rast koreninc intenzivnejša. Pri višjih 

koncentracijah (5 in 10 mg/L) pa se je rast koreninic zmanjšala. Pri koncentraciji 10 mg/L so 

koreninice pri obeh poskusih po treh tednih obravnavanja s selenatom odpadle in potonile na 

dno kristalizirke (Slika 12).  

 

  

Slika 12: Propadanje male vodne leče po treh tednih obravnavanja z 10 mg/L dodanega 
selenata 
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7 RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

7.1 RAZPRAVA 

 

Rastline so v času razvoja lahko stalno ali občasno izpostavljene stresnim dejavnikom. Z 

meritvami biokemijskih in fizioloških lastnosti lahko ugotovimo stanje rastline. Vsebnost 

fotosinteznih barvil, fotokemična učinkovitost in dihalni potencial, ugotovljen z merjenjem 

aktivnosti elektronskega transportnega sistema, so dobri pokazatelji stanja rastlin.  

 

7.1.1 Vsebnost fotosinteznih barvil 

 

Spremembe v vsebnosti fotosinteznih barvil služijo kot pokazatelj vitalnosti rastlin (Larcher, 

2003). 

 

7.1.1.1 Klorofil   

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da se je pri mali vodni leči, ki je rasla v rastnem gojišču 

z dodatkom nižjih koncentracij selenata (0,5, 1 in 2 mg/L), vsebnost klorofila a (Preglednica 

3) in klorofila b (Preglednica 4) na splošno zviševala pri obeh poskusih. Nižje koncentracije 

dodanega selenata so vplivale vzpodbujevalno na izgradnjo klorofilov pri preučevenih 

rastlinah. Pri mali vodni leči, ki je bila izpostavljena koncentraciji 1 mg/L dodanega selenata, 

lahko predvidevamo, da je zvišanje vsebnosti klorofila posledica intenzivne rasti in razvoja, 

saj v tem času rastline usmerijo večino energije v izgradnjo fotosinteznih barvil za čimboljšo 

produktivnost (Smrkolj in sod., 2005).  

Pri mali vodni leči, ki je bila obravnavana z 2 mg/L dodanega selenata smo izmerili pri prvem 

poskusu najvišjo vsebnost klorofila a in b. Statistično značilno zvišanje pri tej koncentraciji 

nam pokaže možen pozitiven vpliv selenata na vsebnost klorofila.  

 

Na mali vodni leči je bilo narejeno malo raziskav, zato smo svoje razultate primerjali z 

rezultati raziskav, ki so bile opravljenje na drugih vodnih rastlinah.  
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Podobne rezultate so dobili Delmail in sod. (2011), ki so preučevali vpliv kadmija (Cd) na 

vrsto Myriophyllum alterniflorum. Njihovi rezultati so pokazali, da se je pri preučevani vrsti 

Myriophyllum alterniflorum, obravnavani s kadmijem, vsebnost klorofila zvišala.  

 

Pri prvem poskusu se je vsebnost klorofila a (Preglednica 3) in klorofila b (Preglednica 4) pri 

rastlinah, obravnavanih z 10 mg/L dodanega selenata, znižala tekom poskusa. Prav tako so 

tudi Mechora in sod. (2011) v svoji raziskavi, kjer so preučevali vpliv selenata na dve vodni 

rastlini (Myriophyllum spicatum in Ceratophyllum demersum), obravnavani z 10 mg/L 

selenata, proti koncu poskusa opazili znižanje vsebnosti klorofila.  

Zmanjšanje vsebnosti klorofila v makrofitih lahko pripišemo zaviranju izgradnje klorofila, ki 

ima za posledico nižjo fotosintezno dejavnost (Chandra in Kulshreshtha, 2004). To pa vpliva 

na nižjo produktivnost in v končni fazi propad rastline. Posledice oslabitve fotosintezne 

aktivnosti smo opazili tudi v zaviranju rasti. Občutno znižanje vsebnosti klorofila so opazili 

tudi Tkalec in sod. (2008), pri preučevanju vpliva kadmija (Cd) na malo vodno lečo. Znižanje 

vsebnosti klorofila pripisujejo vplivu kadmija na izgradnjo fotosinteznih barvil.  

 

Vzorec nižanja klorofila so opazili Mishra in Tripathi (2008) pri vodnih rastlinah Eichhornia 

crassipes, Pistia stratiotes, Spirodela polyrhiza po obravnavanju s kadmijem (Cd), bakrom 

(Cu), železom (Fe), kromom (Cr) in cinkom (Zn). 

 

Pri drugem poskusu smo pri obravnavanju z najvišjo koncentracijo, 10 mg/L, dodanega 

selenata opazili drugačen vzorec. Pri mali vodni leči, ki je rasla v rastnem gojišču z 10 mg/L 

dodanega selena, in prav tako pri 5 mg/L, smo opazili statistično značilno zvišanje vsebnosti 

klorofila a (Preglednica 3) in klorofila b (Preglednica 4), v primerjavi s kontrolnimi 

rastlinami. Prav tako se je vsebnost klorofilov, v primerjavi s prvim tednom, v drugem tednu 

in še posebej v tretjem tednu poviševala s povečevanjem koncentracije selenata v rastnem 

gojišču. Rahlo zvišanje vsebnosti klorofila b so proti koncu poskusa opazili tudi Mechora in 

sod. (2011) pri vrsti Ceratophyllum demersum, obravnavni z 10 mg/L dodanega selenata. Prav 

tako so Mechora in sod. (v pripravi) pri preučevanju vpliva selenita na tri vodne rastline 

(Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum in Potamogeton perfoliatus) opazili, da se 

je vsebnost klorofila pri vrstah Myriophyllum spicatum in Ceratophyllum demersum po 

obravnavanju z 10 mg/L selenita zvišala. Mechora in sod. (v pripravi) menijo, da je visoka 
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koncentracija selenita vplivala na proces fotosinteze, ne da bi vplivala na tvorbo barvil, in da 

bi daljše izpostavljanje visokim odmerkom najverjetneje vplivalo na kloroplaste ter 

povzročilo motnje v fotosintezni aktivnosti.   

 

7.1.1.2 Karotenoidi 

 

Rezultati so pokazali, da se je vsebnost karotenoidov pri mali vodni leči, ki je rasla v rastnem 

gojišču z dodano raztopino natrijevega selenata, višala, vendar statistično značilnih razlik ni 

bilo opaziti, razen pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 mg/L dodanega selenata, kjer 

smo izmerili najvišjo vsebnost karotenoidov (Preglednica 5). Iz dobljenih rezultatov vidimo, 

da dodani selenat v nižjih koncentracijah (0,5 in 1 mg/L) ni imel vpliva na vsebnost 

karotenoidov. Mechora in Vrhovšek (2012) sta pri preučevanju vpliva selenata pri dveh vrstah 

makrofitov (Myriophyllum spicatum in Ceratophyllum demersum) opazila porast v vsebnosti 

karotenoidov, vendar brez statistično značilnih razlik. Vpliv selenita na vsebnost karotenoidov 

niso opazili niti Mechora in sod. (v pripravi) pri preučevanju njegovega vpliva na fotosintezna 

barvila pri treh vodnih rastlinah (Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum in 

Potamogeton perfoliatus).  

 

Pri mali vodni leči, ki je bila izpostavljena 5 mg/L dodanega selenata, opazimo rahlo zvišanje 

vsebnosti karotenoidov (Preglednica 5). Prav tako so rahlo zvišanje vsebnosti karotenoidov 

opazili Delmail in sod. (2011) pri vrsti Myriophyllum alterniflorum. Porast karotenoidov 

lahko pripišemo zaščitni vlogi, saj karotenoidi pri pojavu stresa varujejo klorofil pred 

poškodbami (Lichtenthaler in Buschmann, 2001a in 2001b).  

 

Znižanje vsebnosti karotenoidov od začetka proti koncu tako pri prvem kot pri drugem 

poskusu smo opazili pri mali vodni leči, ki je rasla v rastnem gojišču s koncentracijo 10 mg/L 

dodanega selenata (Preglednica 5).  

 

Znižanje vsebnosti karotenoidov pri vrsti Myriophyllum alterniflorum, po obravnavnju s 

kadmijem (Cd), so opazili tudi Delmail in sod. (2011). Menijo, da je znižanje vsebnosti 

karotenoidov posledica močnega stresa, ki ga je povzročil kadmij. Tudi Sivaci in sod. (2004) 
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znižanje vsebnosti karotenoidov pri vrstah Myriophyllum spicatum in Myriophyllum 

triphyllum pripisujejo stresu, ki ga je povzročil kadmij. Teisseire in Guy (2000) menita, da 

predolg ali premočan stres preobremeni obrambo. Obrambni sistem začne slabeti, kar vodi v 

propad rastline.  

 

7.1.2 Fotokemična učinkovitost fotosistema II 

 

Metoda merjenja fotokemične učinkovitosti nam na preprost, hiter in zanesljiv način pokaže 

fotosintezno aktivnost rastline (Schreiber in sod., 1995). 

 

Pri vitalnih rastlinah, ki rastejo v ugodnih razmerah in niso izpostavljene stresu, dosega 

razmerje Fv/Fm optimalno vrednost 0,8 – 0,83, kar je teoretični maksimum pri kopenskih 

rastlinah (Schreiber in sod., 1995). Vrednosti, ki so manjše od eksperimentalno določene 

vrednosti, 0,75, odražajo fotooksidativne poškodbe FS II, ki se pojavljajo v stresnih razmerah 

(Maxwell in Johnson, 2000). 

Pri našem poskusu smo že na začetku poskusa pri mali vodni leči, ki je rasla le v rastnem 

gojišču, brez dodanega selenata, izmerili nizko fotokemično učinkovitsot (Slika 6). Vrednosti 

fotokemične učinkovitosti pri kontroli so bile v prvem tednu okoli 0,48 pri prvem poskusu in 

okoli 0,40 pri drugem poskusu (Slika 6). Začetno nižjo fotokemično učinkovitost lahko po 

mnenju Bergs in sod. (1993) pripišemo temu, da so encimi »in vivo« izpostavljeni drugačnim 

mehanizmom, zato je lahko fotokemična učinkovitost nižja.  

 

Iz dobljenih rezultatov naše raziskave lahko opazimo vzorec padanja fotokemične 

učinkovitosti od začetka proti koncu pri obeh poskusih, tako pri kontroli kot pri mali vodni 

leči, obravnavani z različnimi koncentracijami selenata, razen pri poskusnih rastlinah, 

obravnavanih z 2 mg/L dodanega selenata pri prvem poskusu (Slika 6). Vzorec nižanja 

potencialne fotokemične učinkovitosti pri kontroli in mali vodni leči, ki je bila izpostavljena 

nižjim koncentracijam dodanega selenata (0,5, 1 in 2 mg/L) lahko pripišemo preveliki gostoti 

male vodne leče na vodni površini. Posledica prevelike gostote je lahko slabše prodiranje 

svetlobne energije do fotosinteznega aparata v fotosistemu II zaradi zasenčevanja, zaradi 

česar je zmanjšana fotosintezna aktivnost (Critchley, 1998). Zaradi zasenčenosti je lahko med  



 
Šut, M. Vpliv selenata na izbrane biokemijske in fiziološke lastnosti pri mali vodni leči.              
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Ke in Bi, 2012  

49 

 
 

rastlinami prisotna kompeticija za svetlobo, pri čemer porabijo več energije, kar tudi vidimo 

pri povišanem potencialu dihanja (Slika 7).  

 

     

Slika 13: Razrast male vodne leče po enem tednu trajanja poskusa pri kontrolni skupini 

 

Pri kontroli in mali vodni leči, ki je rasla v gojišču z nižjimi koncentracijami selenata (0,5, 1 

in 2 mg/L) smo tekom poskusa opazili hitro razmnoževanje in nastajanje novih stebelnih 

členov. Nižanje potencialne fotokemične učinkovitosti bi lahko povezali tudi s slabšo 

zmogljivostjo izrabe svetlobne energije pri mladih rastlinicah (Larcher, 2003).  

 

Nižje koncentracije (0,5 in 1 mg/L) dodanega selenata le nekoliko zvišajo potencialno 

fotokemično učinkovitost (Slika 6), vendar brez statistično značilnega vpliva v primerjavi s 

kontrolno skupino, kar pomeni, da selenat nima posebnega vpliva na fotokemično 

učinkovitost in da v nižjih koncentracijah ne povzroča poškodb v fotosistemu.  

 

Mechora in sod. (2011) so v raziskavi ugotavljali vpliv selenata na fotokemično učinkovitost 

pri dveh vodnih rastlinah (Myriophyllum spicatum in Ceratophyllum demersum). Ugotovili 

so, da pri obeh vrstah nižja koncentracija (20 µg/L) ni imela vpliva na potencialno 

fotokemično učinkovitost fotosistema II.  

 

Statistično značilno razliko smo opazili pri koncentraciji 2 mg/L, kar lahko poveženo s 

pozitivnim vplivom selenata na boljšo zmogljivost izrabe svetlobne energije in tako večjo  

potencialno fotokemično učinkovitost. Pri tej koncentraciji je bila fotokemična učinkovitost 

najvišja (Slika 6).  
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Pri koncentraciji 5 mg/L dodanega selenata opazimo, da se potencialna fotokemična 

učinkovitost zviša v primerjavi s kontrolo (Slika 6). Ker pa smo pri opazovanju poskusnih 

rastlin v rastni komori opazili, da so pri tej koncentraciji stebelni členi začeli bledeti, se 

pojavljati rjave pikice na stebelnih členih in kloroze, ji ne moremo pripisati pozitivnega vpliva 

na malo vodno lečo. Zvišanje bi lahko pripisali uporabi zaščitnih obrambnih mehanizmov, 

izgradnji pomožnih fotosinzenih barvil karotenoidov (Slika 5), ki dodatno absorbirajo 

svetlobno energijo (Lichtenthaler in Buschmann, 2001a in 2001b). 

  

Pri najvišji koncentraciji dodanega selenata (10 mg/L) opazimo vzorec nižanja potencialne 

fotokemične učinkovitosti, kar pomeni, da je imel dodatek visoke koncentracije selenata  

negativen vpliv na potencialno fotokemično učinkovitost, saj smo izmerili najnižjo 

fotokemično učinkovitost (Slika 6). Nižje vrednosti potencialne fotokemične učinkovitosti so 

lahko pokazatelj, da je bila rastlina izpostavljena stresu ter nakazujejo propad rastline, saj je 

verjetno prišlo do fotooksidativnih poškodb v reakcijskem centru fotosistema II. Prav tako so 

znižanje potencialne fotokemične učinkovitosti po dodatku 10 mg/L selenata opazili Mechora 

in sod. (2011) pri vrstah Myriophyllum spicatum in Ceratophyllum demersum. Pri vrsti 

Myriophyllum spicatum je bil negativen vpliv na fotokemično učinkovitost večji, kar pomeni, 

da je vrsta Ceratophyllum demersum bolj strpna na višje koncentracije selenata. 

Podobne rezultate so Mechora in sod. (v pripravi) dobili tudi pri vrstah Myriophyllum 

spicatum, Ceratophyllum demersum in Potamogeton perfoliatus, obravnavanih z raztopino 

natrijevega selenita.  

 

V naši raziskavi smo ugotovili, da je negativen vpliv pri obeh najvišjih koncentracijah 

selenata viden tudi na morfološki ravni. Že v drugem tednu izpostavitve smo pri obeh 

poskusih opazili le posamezne in manjše stebelne člene. Stebelni členi so bili obarvani bledo 

zeleno in rumeno, na koncu poskusa pri najvišji koncentraciji celo belo. Na posameznih 

stebelnih členih so se začele pojavljati rjave pikice in kloroze. Proti koncu poskusa je začela 

poskusna rastlina propadati. Negativen vpliv visokih koncentracij selenata v rastnem gojišču 

je bil viden tudi na koreninicah, ki so odpadle in potonile na dno kristalizirke. Medtem, ko so 

bili stebelni členi pri kontrolni rastlini in mali vodni leči, ki je rasla v rastnem gojišču z 

nižjimi koncentracijami dodanega selenata, na videz zdravi, večji in zelene barve. Stebelni 

členi so bili povezani v kolonije.  
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7.1.3 Aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS) 

 

Elektronski transportni sistem je eden pomembnejših biokemijskih procesov v celičnem 

metabolizmu (Packard, 1971; Mazej in Gaberščik, 1999). Z merjenjem aktivnosti 

elektronskega sistema (ETS) v mitohondrijih ugotavljamo potencialno aktivnost metabolizma 

določenega tkiva in dihalni potencial organizma (Packard, 1971).  

 

Iz rezultatov naše raziskave lahko opazimo vzorec višanja aktivnosti ETS v prvih treh tednih 

prvega poskusa tako pri kontroli kot tudi pri mali vodni leči, ki je bila izpostavljena nižjim 

koncentracijam dodanega selenata (0,5, 1 in 2 mg/L) (Slika 7). Značilno povišanje aktivnosti 

ETS smo opazili pri kontrolni rastlini in poskusnih rastlinah, obravnavanih z 1 mg/L 

dodanega selenata od prvega do tretjega tedna trajanja prvega poskusa.  

Višanje aktivnosti ETS tako pri kontroli kot tudi pri mali vodni leči, ki je bila izpostavljena 

nižjim koncentracijam selenata lahko pomeni, da so bile rastline v obdobju intenzivne rasti in 

razvoja. Rastline med intenzivno rastjo in razvojem porabijo več energije za gradnjo 

strukturnih komponent, kar se odraža v večji aktivnosti elektronskega transportnega sistema 

oz. večjem potencialu dihanja (Smrkolj in sod. 2006).  

Višjo ETS aktivnost na začetku rasti sta opazili tudi Mazej in Gaberščik (1999) pri vodni 

rastlini Potamogeton crispus. Prav tako so Mechora in sod. (v pripravi) opazili, da je nižja 

koncentracija (20 µg/L) selenita pri vrstah Ceratophyllum demersum in Potamogeton 

perfoliatus zvišala aktivnost ETS, medtem ko pri vrsti Myriophyllum spicatum niso dobili 

jasnega vpliva selenita na aktivnost ETS.  

  

Tudi med samim opazovanjem poskusnih rastlin v rastni komori, smo pri kontroli in mali 

vodni leči, obravnavani z nižjimi koncentracijami, opazili večje stebelne člene in večje 

kolonije ter rast novih stebelnih členov, medtem ko smo pri obeh najvišjih koncentracijah 

opazili le posamezne stebelne člene, saj so rastlinice pri obeh najvišjih koncentracijah 

večinoma propadle. Tudi velikost stebelnih členov je bila manjša.  
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Pri mali vodni leči, ki je bila izpostavljena višjim koncentracijam dodanega selenata (5 in 10 

mg/L) opazimo nižanje aktivnosti eletronskega transportnega sistema od prvega do tretjega 

tedna pri prvem poskusu (Slika 7).  

Nižja aktivnost ETS oz. nižji dihalni potencial pri mali vodni leči, obravnavani z višjimi 

koncentracijami dodanega selenata, je lahko posledica znižane dihalne encimatske 

zmogljiovsti (Smrkolj in sod., 2006). Selen zaradi svoje fizikalno – kemijske podobnosti z 

žveplom lahko vstopi preko sulfatnih prenašalcev v rastlinsko celico in se veže na mesto 

žvepla v aminokislini (Met, Cys) in tvori analogne spojine, selenoaminokisline (SeMet, 

SeCys). Nastale selenoaminokisline spremenijo obliko proteinov in njihovo katalitično 

aktivnost, kar vpliva na zmanjšano dejavnost encima glutation peroksidaze (GSH-Px) v 

mitohondriju (Terry in sod., 2000).   

 

Iz dobljenih rezultatov pri drugem poskusu z istimi koncentracijami dodanega selenata pa ne 

dobimo jasnega vzorca vpliva različnih koncentracij selenata na poskusne rastline (Slika 7). 

Same vrednosti aktivnosti ETS so bile v splošnem višje v primerjavi z dobljenimi vrednostimi 

po prvih treh tednih prvega poskusa. Statistično značilno povišanje aktivnosti ETS pri 

koncentraciji 0,5 mg/L dodanega selenata opazimo le v zadnjem tednu obravnavanja s 

selenatom. Statistično značilno višjo aktivnost ETS smo na začetku drugega poskusa opazili 

pri poskusni rastlini, ki je bila izpostavljena 2 mg/L dodanega selenata. 

 

Rezultati so pokazali, da je na začetku drugega poskusa imela najvišjo aktivnost ETS mala 

vodna leča, ki je bila izpostavljena 10 mg/L dodanega selenata. Podobno kot pri prvem 

poskusu se je aktivnost ETS od prvega do tretjega tedna zniževala pri poskusnih rstlinah, ki so 

bile izpostavljene najvišji koncentraciji selenata. 

 

Zvišanje aktivnosti ETS v prvem tednu drugega poskusa pri mali vodni leči, obravnavani z 10 

mg/L selenata v rastnem gojišču bi lahko bil odgovor na stres, ki ga je povzročil selenat. 

Porast dihalnega potenciala je po domnevah Germ in Osvald-a (2005) lahko posledica 

aktivnejše elektronske verige v mitohondriju, kjer naj bi sodelovali encimi, ki potrebujejo 

selen ali pa posledica povečanega sekundarnega metabolizma rastlin ali aktivacije zaščitnih 

mehanizmov, saj sta v svoji raziskavi prav tako ugotovila porast v dihalnem potencialu 

rukole. Prvotno zvišanje aktivnosti ETS omogoča reagiranje na spremenjene razmere v  
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okolju. Rastlina za premagovanje stresa in popravljanje poškodb potrebuje energijo (Terry in 

sod., 2000), poveča se jim proizvodnja energijskih molekul ATP in poraba kisika (Mazej in 

Gaberščik, 1995).  

 

Prevelik stres povzroči zmanjšanje vitalnosti tkiva, nižanje fotosinteze in zato tudi znižanje 

dihalnega potenciala (Germ in Gaberščik, 2003).  

 

Iz različnih možnih razlag lahko sklepamo, da je metoda merjenja aktivnosti elektronskega 

transporta, s katero ugotavljamo dihalni potencial organizma, zelo občutljiva metoda.  

 

Zaradi sprememb aktivnosti ETS, ki so nastale pod vplivom skupka možnih dejavnikov, ne 

moremo jasno določiti vpliv selenata na poskusno rastlino. Da bi ugotovili dejanski vpliv 

selenata na potencial dihanja, bi morali aktivnost ETS pri mali vodni leči spremljati daljše 

obdbobje, v različnih obdobjih leta, pri različnih stopnjah rasti ter pod strogo nadzorovanimi 

rastnimi pogoji in pogoji v delovnem okolju.  

 

Tudi Mazej in Gaberščik (1999) sta pri preučevanju dihalnega potenciala pri različnih vrstah 

makrofitov (Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum, Potamogeton perfliatus, Fontialis 

antipyretica, Batrachium trichophyllum) v različnih jezerih in obdbojih ugotovili, da se 

dihalni potencial razlikuje glede na stopnjo rasti, rastno sezono in letni čas.  

 

Do sedaj ni bilo objavljenih neposrednih raziskav na makrofitih o vplivu selenata na dihalni 

potencial, ki ga ugotovljamo z merjenjem aktivnosti ETS. Le nekaj raziskav je preučevalo 

vpliv selenata na dihalni potencial gojenih rastlin.  

 

Mechora in sod. (v pripravi) so pri poskusnih rastlinah (Myriophyllum spicatum, 

Ceratophyllum demersum in Potamogeton perfoliatus) preučevali vpliv druge anorganske 

oblike selena, selenita (Se(IV)), na dihalni potencial rastlin. Vrednosti aktivnosti ETS so bile 

pri poskusnih rastlinah, ki so jih izpostavili visoki koncentraciji (10 mg/L) raztopine selenita,  

prav tako nižje v primerjavi s kontrolo. Smrkolj in sod. (2006) so v svoji raziskavi preučevali 

vpliv selenata na grah (Pisum sativum). Pred cvetenjem so rastlino foliarno tretirali enkrat oz. 

dvakrat na dva tedna z 10 mg/L razopine selenata. Rezultati so pokazali, da je bila aktivnost  
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ETS v primerjavi s kontrolnimi rastlinami najvišja pri mladih rastlinah, obravnavanih z 

dvakratno koncentracijo. Obratno pa sta nižjo aktivnost ETS Mechora in Germ (2010) opazili 

tudi pri stročnici Glycine max obravnavni s selenom. 

 

Pistone in sod. (1999) so pri preučevanju vpliva selena na vegetativno razmnoževanje male 

vodne leče opazili, da nizke koncentracije (0,2 – 2 mg/L) dodanega selena spodbujajo rast 

male vodne leče, medtem ko je pri koncentracijah, višjih od 5 mg/L dodanega selena rast 

zavrta. 
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7.2 SKLEPI 

 

Nizke koncentracije (0,5 in 1 mg/L) dodanega selenata v rastnem gojišču niso imele 

bistvenega vpliva na izbrane biokemijske in fiziološke lastnosti pri mali vodni leči.  

 

Pri mali vodni leči, ki je bila obravnavana z 2 mg/L dodanega selenata, smo izmerili najvišjo 

vsebnost fotosinteznih barvil, najvišjo potencialno fotokemično učinkovitost fotosistema II in 

najvišjo aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS), kar pomeni, da je dodatek 2 

mg/L selenata vplival pozitivno na izbrane biokemijske in fiziološke lastnosti pri mali vodni 

leči.  

 

Visoke koncentracije (5 in 10 mg/L) dodanega selenata so negativno vplivale na potencialno 

fotokemično učinkovitost fotosistema II, aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS) 

in na vsebnost fotosinteznih barvil. Dobljeni rezultati kažejo, da visoke koncentracije selenata 

predstavljajo stres za preučevano rastlino. 
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8 POVZETEK 

 

Rastline poleg esencialnih elementov, ki jih potrebujejo za rast in razvoj, v svojih tkivih lahko 

kopičijo tudi druge naravno prisotne elemente, kamor sodi tudi selen. Čeprav esencialnost 

selena za višje rastline še ni dokazana, ima pomembno biološko vlogo. Biološki učinki selena 

so različni in so odvisni predvsem od kemijske oblike in koncentracije privzetega selena v 

organizmu ter tudi od drugih okoljskih dejavnikov.  

 

Pri poskusu, s katerim smo ugotavljali vpliv različnih koncentracij selenata na izbrane 

biokemijske in fiziološke lastnosti pri mali vodni leči, smo poskusne rastline izpostavili petim 

različnim koncentracijam selenata v rastnem gojišču in jih gojili v termostatirani rastni 

komori. Poskus smo ponovili dvakrat z istimi koncentracijami in v istih razmerah. V 

določenih časovnih presledkih smo pri preučevanih rastlinah merili izbrane biokemijske in 

fiziološke lastnosti. Vsebnost fotosinteznih barvil smo določali spektrofotometrično. 

Fotosintezno aktivnost preučevane rastline smo ugotavljali z merjenjem fotokemične 

učinkovitosti fotosistema II (FS II), katere metoda temelji na merjenju fluorescence klorofila 

a. S pomočjo meritev aktivnosti elektronskega transportnega sistema (ETS) smo ugotavljali 

dihalni potencial poskusnih rastlin.  

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da je selenat v nižjih koncentracijah vplival na večjo 

izgradnjo klorofilov, saj se je vsebnost klorofilov v splošnem pri obeh poskusih zvišala v 

primerjavi s kontrolnimi rastlinami. Pri prvem poskusu smo opazili pozitiven vpliv selenata 

na vsebnost klorofilov pri poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 mg/L dodanega selenata, saj 

so imele preučevane rastline najvišjo vsebnost klorofilov. Pri poskusnih rastlinah, 

obravnavanih s 5 mg/L pri obeh poskusih in pri poskusnih rastlinah, obravnavnih z 10 mg/L 

selenata v drugem poskusu smo opazili zvišanje vsebnosti klorofila v primerjavi s kontrolnimi 

rastlinami. Pri prvem poskusu smo pri obravnavanju poskusnih rastlin z najvišjo 

koncentracijo selenata opazili negativen vpliv na izgradnjo, saj se je vsebnost klorofilov 

tekom poskusa zniževala. Dodatek selenata v nižjih koncentracijah ni imel vpliva na vsebnost 

karotenoidov, razen pri koncentraciji 2 mg/L, kjer smo izmerili najvišjo vsebnost 

karotenoidov pri preučevanih rastlinah. Po obravnavanju poskusnih rastlin s koncentracijo 5  
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mg/L dodanega selenata, se je vsebnost karotenoidov zvišala, kar lahko pripišemo njihovi 

zaščitni vlogi, medtem ko je dodatek selenata v najvišji koncentraciji preobremenil obrambni 

sistem in vplival na znižanje vsebnosti karotenoidov. 

Meritve fotokemične učinkovitosti so pokazale, da dodatek selenata v koncentracijah 0,5 in 1 

mg/L ne vpliva na fotokemično učinkovitost fotosistema II in da ne povzroča poškodb. 

Pozitiven vpliv selenata na fotokemično učinkovitost smo pri obeh poskusih izmerili pri 

poskusnih rastlinah, obravnavanih z 2 mg/L dodanega selenata. V primerjavi s kontrolnimi 

ratlinami smo zvišanje fotokemične učinkovitosti opazili tudi pri poskusnih rastlinah, 

obravnavanih s 5 mg/L dodanega selenata, vendar selenatu v tej koncentraciji ne moremo 

pripisati pozitivnega vpliva, ampak uporabi zaščitnih obrambnih mehanizmov, saj so se začele 

na stebelnih členih pojavljati rjave pikice in kloroze. Dodatek selenata v najvišji koncentraciji 

je imel negativen vpliv na fotokemično učinkovitost, saj smo izmerili najnižjo fotokemično 

učinkovitost in je najverjetneje prišlo do fotooksidativnih poškodb v fotosistemu II. Poskusne 

rastline, obravnavane z nižjimi koncentracijami so imele višjo aktivnost ETS, medtem ko je 

selenat v višjih koncentracijah povzročil stres pri rastlinah in vplival na znižanje aktivnosti 

ETS. 

  

Selenat v koncentracijah 0,5 in 1 mg/L ni vplival na izbrane biokemijske in fiziološke 

lastnosti preučevane rastline, medtem ko je dodatek 2 mg/L selenata pozitivno vplival na 

vsebnost fotosinteznih barvil, fotokemično učinkovitost fotosistema II in dvignil aktivnost 

elektronskega transportnega sistema. Dodatek selenata v koncentracijah 5 in 10 mg/L je 

povzročil stres za rastlino.  
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9 SUMMARY 

 

Plants accumulate the essential elements, which are needed for growth and development, and 

also other elements including selenium. Although essentiality of selenium for higher plants 

has not been proven yet, it has a very important biological role. Biological effects of selenium 

are various and depend mainly on chemical form and concentration of selenium in organism 

and other environmental variables. 

 

In the present study, common duckweed was exposed to five different concentrations of 

selenate. The aim of the research was to study the effect of different concentrations of 

selenate on selected biochemical and physiological characteristics. We monitored biochemical 

characteristics - content of photosynthetic pigments, and physiological characteristics - 

photochemical efficiency of photosystem II (PSII) and respiratory potential measured via 

electron transport system (ETS) activity.  

Plants were exposed to the five concentrations of selenate for three weeks (experiment 1). 

After that we repeated the experiment under the same conditions with the same concentrations 

of selenate again for three weeks (experiment 2). 

 

Results of our research showed that lower concentrations of selanate increased the amount of 

chlorophyll in first as well in second experiment in comparison to control. Plants exposed to 2 

mg/L of selenate expressed the highest amount of chlorophyll in first experiment. In plants 

treated with 5 mg/L, in both experiments and in plants, that were treated with 10 mg/L of 

selenate in second experiment, the content of chlorophyll were higher comparing to control. 

In first experiment high concentrations of selenate negatively affected the amount of 

chlorophyll. The amount of chlorophyll also decreased towards the end of the experiment in 

control and treated plants. Lower concentrations of selenate did not affect the content of 

carotenoids, except in the treatment with 2 mg/L, where we measured the highest amount of 

carotenoids in studied plants. In plants treated with 5 mg/L of selenate, the content of 

carotenoids was higher comparing to control. This can be attributed to their protection role. 

On the other hand the highest concentration of selenate overloaded the defense system and 

caused the decrease of the content of carotenoids. Measurements of photochemical efficiency  
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showed that addition of 0.5 mg/L and 1 mg/L of selenate did not affect on the photochemical 

efficiency of photosystem II and did not cause injuries in both experiment. Positive effect of 

selenate on photochemical efficiency was measured in plants treated with 2 mg/L of selenate. 

In comparison to control plants we noticed the increase of photochemical efficiency in plants, 

treated with 5 mg/L of selenate. Overall there was no positive effect of selenate at this 

concentration. Addition of 10 mg/L of selenate had negative effect on photochemical 

efficiency in the comparison to control. Most probably the added selenium caused 

photooxidative damage to the photosystem II. Plants, treated with lower concentrations (0.5, 1 

and 2 mg/L) had the highest ETS activity and opposite, plants exposed to higher concentration 

(5 and 10 mg/L) of selenate expressed the lowest ETS activity. Selenate in higher 

concentrations caused stress to the plants. Results of the research showed that addition of 

selenate in concentration of 0.5 mg/L and 1 mg/L did not affect the selected biochemical and 

physiological characteristics of studied plants, while the addition of 2 mg/L of selenate had a 

positive effect on content of photosynthetic pigments, photochemical efficiency of 

photosystem II and ETS activity. Addition of selenate in concentration of 5 mg/L and 10 

mg/L caused stress to the studied plant. 
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10 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUK V OSNOVNI ŠOLI 

 

10.1 IZBIRA TEMATIKE 

 

Mala vodna leča je zaradi svoje majhnosti, hitre rasti in enostavnosti gojenja primeren 

organizem za preučevanje različnih vplivov na rastline. Odziv rastline, poleg merjenja in 

spremljanja biokemijskih in fiziolških lastnosti, lahko opazujemo tudi na morfološki – 

anatomski ravni. Pogosta metoda za oceno različnih vplivov na malo vodno lečo, in hkrati 

primerna za uporabo pri pouku v osnovni šoli, je štetje rastlin in stebelnih členov, opazovanje 

spremembe barve, ločitve hčerinskih stebelnih členov in propad korenin.  

 

Po pregledu in analizi posodobljenih učnih načtrov za naravoslovje in biologijo se je izkazalo, 

da bi tematiko diplomskega dela lahko obravnavali pri pouku naravoslovja v 6. razredu pri 

tematskem sklopu Prilagoditve rastlin na okolje ali pri izbirnem predmetu Organizmi v 

naravnem in umetnem okolju pri tematskem sklopu Organizmi v naravnem okolju. 

 

Selenat zaradi strupenosti ni primeren za delo pri pouku v osnovni šoli. Tako bi namesto 

selenata lahko preučevali vpliv različnih koncentracij soli na malo vodno lečo v različnih 

svetlobnih razmerah. 

 

10.2 UČNA PRIPRAVA 

 

Izbrano tematiko bi pri pouku naravoslovja v 6. razredu ali pri izbirnem predmetu lahko 

izvedli v obliki projektnega učnega dela. Pouk bi bil usmerjen v aktivno in samostojno delo 

učencev. Učenci bi s sistematičnim opazovanjem, izvajanjem meritev ter zapisovanjem 

opažanj in meritev samostojno prišli do zaključkov s povezovanjem dobljenih rezulaltov in 

teoretičnega znanja, učitelj pa bi jih pri tem le usmerjal in jim dajal navodila za delo. 

 

Projektno delo bi se začelo z dvema učnima urama. V prvi uri bi učencem podali nekaj 

splošnih informacij in navodil za projektno učno delo ter nekaj splošnih informacij o vplivu in  



 
Šut, M. Vpliv selenata na izbrane biokemijske in fiziološke lastnosti pri mali vodni leči.              
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Ke in Bi, 2012  

61 

 
 

pomenu selena ter male vodne leče. Pogovorili bi se tudi o drugih dejavnikih, ki vplivajo na 

rast in razvoj rastlin. V drugi uri bi skupaj z učenci nastavili poskus. V osrednjem delu 

projektnega dela, ki bi trajal dva tedna do tri tedne, bi po eno učno uro namenili opazovanju in  

zapisovanju opažanj in meritev na učni list. Projetkno učno delo bi zaključili z dvema učnima 

urama s predstavitvijo poteka in rezultatov poskusa v pisni in ustni obliki. 

 

 

PROJEKTNO UČNO DELO - Priprava 

Predmet: NARAVOSLOVJE 

Izbirni predmet: ORGANIZMI V 

NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU 

Razred: 6. 

Razred: 7., 8. In 9. 

Naslov projektnega 

učnega dela 

Odziv rastline na stresne dejavnike okolja 

Vsebiski sklop Živa narava / Organizmi v naravnem in umetnem okolju 

Učna enota Prilagoditve rastlin na okolje / Organizmi v naravnem okolju 

 

 

 

 

Cilji 

Učenci:  

• spoznajo, da so rastline v svojem okolju v času rasti in razvoja 

lahko občasno ali stalno izpostavljene različnim stresnim 

dejavnikom 

• spoznajo, da lahko okolje zaradi naravnih vzrokov in 

človekovih dejavnosti vsebuje snovi, ki so škodljive za rastline 

• spoznajo negativne posledice človeških posegov in njihov vpliv 

na organizme 

• spoznajo odziv rastline v stresnih razmerah na morfološki – 

anatomski ravni 

• spoznajo uporabnost vodnih rastlin in njihovo ogroženost 
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Učne oblike frontalna, skupinska 

Učne metode razlaga, pogovor, praktično delo, opazovanje, poročanje 

Učni pripomočki delovni list 
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Učni načrt za izbirne predmete 

 

 

Potek projektnega učnega dela 

Potrebščine:  

• rokavice 

• nizke steklene posode (kristalizirke) (250 mL) 

• vodovodna voda 

• voda iz potoka 

• prozorna živilska folija 

• papirnate brisače 

• pincete 

• ravnilo ali milimetrski papir 

• vodoodporni flomaster 

• mala vodna leča (Lemna minor L.) 

• kuhinjska sol 

• svinčnik, barvice 

• učni list 
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Uvod 

 

1. ura: Učitelj učencem predstavi nekaj lastnosti male vodne leče in vpliv selena ter drugih 

dejavnikov na rastline. V nadaljevanju jim predstavi potek praktičnega dela in jim razdeli 

učne liste. Učence razdeli v pet skupin. Učitelj učence opozori na ustrezno zaščito in 

upoštavanje navodil.  

 

2. ura: Učitelj skupaj z učenci nastavi poskus.  

Poskusne posodice operejo in označijo: kontrola, 0,1 %, 0,5 %, 1 %, 2 %. Poskusne posode 

po vrstnem redu postavijo na mizo, ki je nameščena pod oknom in vanj nalijejo 200 mL vode 

iz potoka. Učitelj v poskusne posode z oznako 0,1 %, 0,5 %, 1 %, 2 % doda ustrezni masni 

delež soli. Podobno si pripravijo poskusne posode, ki jih bodo postavili na polico v omaro 

(prostor brez svetlobe). Učenci iz osnovne kulture male vodne leče izberejo na pogled zdrave 

rastline, z enakim številom stebelnih členov in čimbolj podobne po velikosti ter jih s 

pomočjo pincete precepijo v pripravljena gojišča (npr. izberejo lahko 10 rastlin s po dvema 

stebelnima členoma). Poskusne posode pokrijejo s prozorno živilsko folijo, da zmanjšajo 

izhlapevanje vode. 

V nadaljevanju učitelj na mizo pred učence postavi malo vodno lečo iz osnovne kulture. 

Učenci po navodilih učitelja svoja opažanja in meritve zapišejo na učni list – 1. del. 

Osrednji del 

 

3. ura (po prvem tednu izpostavitve): Vsaka skupina vzame svoje poskusne posode. Svoja 

opažanja in meritve zapišejo na učni list – 2. del. Učitelj se pogovori z učenci o njihovih 

opažanjih. 

Po končanem opazovanju in meritvah malo vodno lečo iz poskusnih posod precepijo v 

poskusne posode z novo pripravljenjim rastnim gojiščem. Poskusne posode pokrijejo s 

prozorno živilsko folijo. 
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4. ura (po drugem tednu izpostavitve):  Vsaka skupina vzame svoje poskusne posode. Svoja 

opažanja in meritve zapišejo na učni list – 3. del. Učitelj se pogovori z učenci o njihovih 

opažanjih.  

Po končanem poskusu pomijejo in pospravijo potrebščine. 

Na koncu ure učitelj poda navodila za izdelavo poročila in ustne predstavitve rezultatov. 

Zaključek 

 

5. in 6. ura: Vsaka skupina predstavi svoje rezultate.  

 

Dodatno: Ločevanje barvil s kromatografijo 

1. priprava izvlečka: 

V terilnico damo nekaj stebelnih členov male vodne leče in dobro stremo. Pretresemo v 

epruveto in dodamo aceton. Epruveto zamašimo z gumijstim zamaškom in dobro pretresemo. 

Pustimo stati 10 minut.  

2. priprava papirja za kromatogram: 

Kot kromatografski papir lahko uporabimo filtrirni papir. Izrežemo 2 cm širok trak, ki naj bo 

nekoliko krajši, kot je visoka erlenmajerica. Na trak s svinčnikom narišemo črto 2 cm od 

spodnjega roba. Črta označuje start. 

Na sredino črte s kapilaro nekajkrat nanesemo izvleček klorofila. Med vsakim nanosom 

počakamo nekaj sekund, da se izvleček posuši. 

3. ločevanje barvil:  

V erlenmajerico nalijemo topilo aceton, približno 1 cm visoko, tako da start ne sega v topilo. 

Trak položimo v erlenmajerico in pokrijemo, da aceton ne izhlapeva. Počakamo, da se topilo 

dvigne največ 1 cm pod robom, nato vzamemo trak iz erlenmajerice in pustimo, da se posuši.  
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PRILOGE  

 

Priloga A: Učni list za učence – Odziv rastline na stresne dejavnike okolja 

 

Ime in priimek:                                                                                         Skupina: 

 

UČNI LIST – Odziv rastline na stresne dejavnike okolja 

 

1. DEL: 

 

Datum opazovanja: 

 

1. Potrebščine: 

 

 

 

 

2. Nariši shemo poskusa izpostavitve male vodne leče različnim koncentracijam raztopine 

kuhinjske soli. Pod vsako poskusno posodico zapiši število kolonij in stebelnih členov. 

 

 

 

 

 

 

3. Pred seboj imaš eno kolonijo male vodne leče. Oglej si jo in jo skiciraj. Na skici označi 

ustrezne dele. 

 

 

 

 



4. Na podlagi opazovanja in meritev določenih lastnosti pri mali vodni leči izpolni spodnjo 

preglednico: 

barva stebelnih členov  

dolžina stebelnih členov  

dolžina koreninic  

 

5. Kakšne spremembe pričakuješ pri svoji poskusni rastlini? 

 

 

 

 

2. DEL: 

 

Datum opazovanja: 

 

1. Na podlagi opazovanja in meritev določenih lastnosti pri mali vodni leči izpolni spodnjo 

preglednico. V preglednico vpiši tudi podatke ostalih skupin. 

 

POSKUSNE RASTLINE NA SVETLOBI 

 1. 

skupina 

kontrola 

2. 

skupina 

0,1 % 

3. 

skupina 

0,5 % 

4. 

skupina 

1 % 

5. 

skupina 

2 % 

barva stebelnih členov      

število kolonij      

število stebelnih členov 

na kolonijo 

     

število stebelnih členov      

dolžina stebelnih členov      

dolžine koreninice      

pojav rjavih pikic      



 

POSKUSNE RASTLINE V TEMI 

 1. 

skupina 

kontrola 

2. 

skupina 

0,1 % 

3. 

skupina 

0,5 % 

4. 

skupina 

1 % 

5. 

skupina 

2 % 

barva stebelnih členov      

število kolonij      

število stebelnih členov 

na kolonijo 

     

število stebelnih členov      

dolžina stebelnih členov      

dolžine koreninice      

pojav rjavih pikic      

 

2. Iz rastnega gojišča vzami eno kolonijo male vodne leče in jo nariši. Za spremembe uporabi 

barvice. 

na svetlobi:                                                     v temi: 

 

 

 

 

 

 

3. Iz dobljenih rezultatov opiši, kako so posamezne koncentracije dodane kuhinjske soli 

vplivale na malo vodno lečo in ugotovi, pri katerih pogojih je mala vodna leča najbolj 

uspevala in pri katerih najslabše. 

 

 

 



3. DEL: 

 

Datum opazovanja: 

 

1. Na podlagi opazovanja in meritev določenih lastnosti pri mali vodni leči izpolni spodnjo 

preglednico. V preglednico vpiši tudi podatke ostalih skupin. 

POSKUSNE RASTLINE NA SVETLOBI 

 1. 

skupina 

kontrola 

2. 

skupina 

0,1 % 

3. 

skupina 

0,5 % 

4. 

skupina 

1 % 

5. 

skupina 

2 % 

barva stebelnih členov      

število kolonij      

število stebelnih členov 

na kolonijo 

     

število stebelnih členov      

dolžina stebelnih členov      

dolžine koreninice      

pojav rjavih pikic      

 

POSKUSNE RASTLINE V TEMI 

 1. 

skupina 

kontrola 

2. 

skupina 

0,1 % 

3. 

skupina 

0,5 % 

4. 

skupina 

1 % 

5. 

skupina 

2 % 

barva stebelnih členov      

število kolonij      

število stebelnih členov 

na kolonijo 

     

število stebelnih členov      

dolžina stebelnih členov      

dolžine koreninice      

pojav rjavih pikic      



2. Iz rastnega gojišča vzami eno kolonijo male vodne leče in jo nariši. Za spremembe uporabi 

barvice. 

na svetlobi:                                                     v temi: 

 

 

 

 

 

 

3. Iz dobljenih rezultatov opiši, kako so posamezne koncentracije dodane kuhinjske soli 

vplivale na malo vodno lečo in ugotovi, pri katerih pogojih je mala vodna leča najbolj 

uspevala in pri katerih najslabše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


