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1 UVOD 

Selen je element v sledeh (mg/kg) in je naravno prisoten v zemeljski skorji. Vendar je 

vsebnost selena v naravnih virih močno variabilna, odvisna predvsem od vsebnosti in 

razpoložljivosti selena v tleh. Leta 1984 so na Finskem zaradi nizkih vnosov selena s 

prehrano, z zakonom dovolili dodajanje selenata v gnojila z namenom, da povečajo 

količino dostopnega selena v tleh in s tem povečajo raven selena v rastlinah, živalski krmi 

in posledično v človekovi prehrani (Reilly, 2002). 

 

Čeprav selen ni nujno potreben za rastline, ima rastlina zmožnost akumulacije in pretvorbe 

selena v bioaktivne spojine. Le te imajo pomemben vpliv na človekovo zdravje (Ellis in 

Salt, 2003). Rastlinske vrste imajo različno sposobnost absorpcije selena iz tal in 

njegovega kopičenja v tkivih. Na podlagi tega uvrščamo rastline v Se-primarno 

akumulirajoče, Se-sekundarno akumulirajoče in Se-neakumulirajoče rastline (Terry in sod., 

2000). 

 

Kot esencialen mikroelement in biološki antioksidant ima selen v našem organizmu 

izredno pomembno vlogo. V preteklosti je bila v ospredju predvsem njegova toksičnost. 

Njegova esencialna biološka vloga je znana razmeroma kratek čas, od leta 1957. 

Zanimanje za Se je naraslo predvsem v zadnjih dveh desetletjih (Terry in sod., 2000). Za 

ljudi so zanimive rastline, ki vsebujejo višje koncentracije naravno prisotnega Se, saj je 

preskrbljenost ljudi s Se v večini evropskih držav manjša od priporočenega dnevnega 

vnosa (Žnidarčič, 2011). Priporočen dnevni vnos (DRI) znaša 55 µgSe/dan (Reilly, 2002). 

 

Selen v manjših koncentracijah ugodno vpliva na organizme, v večjih koncentracijah pa je 

strupen, tako za rastline, kot za živali in ljudi (Reilly, 2002). Meja med esencialno in 

toksično koncentracijo je zelo ozka, med 0,1 mg/kg do 1 mg/kg (Turner in Finch, 1991). 

Zaradi ugodnega delovanja selena v manjših koncentracijah, strokovnjaki priporočajo 

zadosten dnevni vnos selena (30-70 µgSe/dan) (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 

2004), predvsem na območjih, kjer ga je v okolju malo. To lahko dosežemo tudi s 

prehranskimi dodatki.  

 

Glavni vir selena za človeka predstavlja hrana. Najpomembnejši viri selena so žitni izdelki, 

ribe, meso in drobovina (Reilly, 2002). Zaradi pomembne vloge selena v človeškem 

organizmu, postaja ugotavljanje vsebnosti selena v poljščinah vedno pomembnejše. 

Vsebnost selena v vzorcu je odločilen dejavnik za izbiro metode. Za določanje selena v 

hrani, ki vsebuje nizke vsebnosti selena, so primerne metode z nizko mejo zaznavnosti. V 

ta namen se uporablja metoda atomske fluorescenčne spektrometrije (HG-AFS). Ta 

metoda je hitra, preprosta in dokaj poceni (Smrkolj in Stibilj, 2004). 
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN DELA 

Selen je esencialen element za ljudi in živali. Naravno je prisoten v tleh in pride v 

prehranjevalno verigo preko rastlin. Esencialnost selena za rastline še ni dokazana, vendar 

so nekatere rastline sposobne absorbirati večje količine tega elementa. Zaradi njegovega 

pogostega pomanjkanja v tleh, posledično tudi v rastlinah, se pri ljudeh pojavljajo številna 

obolenja, kot sta Keshan in Kashin-Beckova bolezen.  

 

Slovenija je ena izmed Evropskih držav, ki spada v območje z manjšimi vsebnostmi Se v 

prsti (<0,1 - 0,7 mgSe/kg) (Pirc in Šajn, 1997). V sosednji Avstriji je vsebnost selena v 

prsti večja (0,03 - 32,2 mgSe/kg) (Kabata-Pendias, 2001). Poleg same vsebnosti selena v 

tleh, je pomembna tudi njegova kemijska oblika, ki vpliva na dostopnost selena za rastline. 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti prisotnost selena v semenih poljščin, gojenih na 

različnih območjih Slovenije ter vsebnost selena v prsti, na kateri so bile rastline gojene. 

Ugotavljali pa smo tudi prisotnost selena v zeleh in zrnih kmetijskih rastlin, gojenih na 

vulkanskih tleh (Japonska).  

1.2 DELOVNE HIPOTEZE 

Rastline, gojene v Sloveniji, bodo vsebovale nizke koncentracije selena, medtem ko bodo 

rastline, ki uspevajo na vulkanskih tleh, vsebovale visoke koncentracije selena. 

 

Vsebnosti selena se bodo razlikovale med različnimi rastlinskimi vrstami. 

 

Vzorci, ki vsebujejo veliko beljakovin, bodo vsebovali tudi več selena.   
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 SELEN 

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

Njihovo skupno ime je halkogeni, ki ga moderna literatura malo uporablja (Lazarini in 

Brenčič, 2004). 

 

Selen je leta 1817 odkril Jöns Jacob Berzelius v blatu na dnu svinčenih komor v tovarni 

žveplove kisline (Lazarini in Brenčič, 2004). O njegovih negativnih učinkih pa je že leta 

1295 poročal benečanski popotnik Marco Polo, ko je opisal selenozo pri konjih. Enak tip 

toksičnosti so prepoznali tudi na drugih, s selenom obogatenih območjih sveta (Kanada, 

Irska, zahod ZDA, nekateri deli Kitajske) (Reilly, 2002). 

2.1.1 Fizikalne lastnosti 

Selen tvori hlapne spojine in ima edinstvene električne lastnosti. Zelo čist kristal selena ne 

prevaja električnega toka. Sledovi nečistoč pa močno povečujejo prevodnost kristala 

(polprevodnik). Ima lastnosti kovin in nekovin, zato spada med metaloide. V naravi je 

prisotnih 6 izotopov (
74

Se, 
76

Se, 
77

Se, 
78

Se, 
80

Se, 
82

Se). Kemijsko je podoben žveplu in tvori 

podobne spojine. Reagira s kovinami in tvori ionske strukture, ki vsebujejo selenidni ion 

Se
2-

. Tvori tudi kovalentne strukture z večino ostalih elementov (Lazarini in Brenčič, 

2004). 

 

Selen obstaja v več alotropnih oblikah. Znane so rdeča, črna in siva modifikacija (Lazarini 

in Brenčič, 2004). Nekovinska oblika selena ali rdeči selen sestavljajo obročaste molekule 

Se8, kovinska oblika ali sivi selen pa sestoji iz atomskih verig v obliki vijačnice. Sivi selen 

je polprevodnik in je občutljiv za svetlobo, zato se uporablja v fotocelicah in suhih 

fotokopirnikih (Haavisto in sod., 1996). 

2.1.2 Viri in pridobivanje 

Tako kot ostali elementi v sledeh, je tudi selen naravni gradnik zemeljske skorje (Thiry in 

sod., 2012). V človeku dostopnem delu Zemlje je 1,3 ∙ 10
-5

 masnih % selena. Vir selena so 

selenidi, ki so v naravi pogosto primešani sulfidom. Pri predelavi sulfidnih rud, ki imajo 

dovolj veliko vsebnost selenidov, ga je mogoče izolirati z žveplovim dioksidom (Lazarini 

in Brenčič, 2004). Industrijsko se selen pridobiva iz anodnega blata kot stranski produkt pri 

elektrolizni rafinaciji bakra (Haavisto in sod., 1996).  
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2.1.3 Razširjenost in uporaba 

Selen je uvrščen na 69 mesto v zemeljski skorji, s povprečno koncentracijo 0,09 mg/kg 

(Weast, 1969). In čeprav je selen zelo neenakomerno porazdeljen v litosferi (Reilly, 2002), 

ga je najti v majhnih količinah povsod (Lazarini in Brenčič, 2004). Tla in skalovje v 

splošnem vsebujeta okoli 50 – 200 µg/kg Se, toda v nekaterih območjih, odvisno od 

geoloških in drugih dejavnikov, je lahko bistveno večja ali manjša koncentracija (Reilly, 

2002). 

 

Selen se giblje v krogu prst – rastline – žival (človek). V tla se vrne z urinom in blatom, ki 

ga bakterije (Läuchli, 1993), prisotne v tleh, pretvorijo nazaj v selenite in selenate 

(Fairweather-Tait, 1997). 

 

V granitnih tleh je Se malo (Kabata-Pendias, 2001). Visoke koncentracije najdemo 

predvsem v sedimentnih kamninah, kot so apnenec, premog, skrilavec, kot tudi na 

vulkanskih območjih (Reilly, 2002).  

 

Na določenih območjih kisle padavine, ki zmanjšujejo vrednost pH prsti in vode, 

zmanjšujejo tudi delež razpoložljivega Se (Gerhardson in sod., 1994). Na absorpcijo Se pa 

v končni fazi vpliva tudi temperatura, saj pri temperaturi nad 20°C rastline absorbirajo več 

Se, pri temperaturi pod 15°C pa manj (Kabata-Pendias, 2001). 

 

Na razpoložljivost selena iz tal vpliva tudi žveplo, saj prihaja do interakcij med črpanjem 

in asimilacijo selena ter žvepla, še posebej, če sta prisotna v obliki sulfata in selenata. 

Selenat namreč tekmuje s sulfatom za vezavo na aktivna mesta permeaze, zato je črpanje 

sulfata kompetitivno inhibirano s selenatom (Läuchli, 1993). 

 

Na območjih, kjer je raven selena majhna, se poslužujejo različnih načinov povečevanja 

koncentracij selena v rastlinah, živalih in ljudeh (Navarro-Alarcon in Cabrera-Vique, 

2008): 

 gnojenje s selenom obogatenimi gnojili 

 dodajanje selenovih spojin h krmi 

 uporaba multimikronutrientskih dodatkov s selenom  

 

Uporaba selena v zadnjih letih raste. Uporablja se predvsem v industriji, v veliki meri v 

kmetijstvu in farmaciji. Električna in elektronska industrija porabita približno eno tretjino 

celotne produkcije (uporaba v laserskih tiskalnikih), selen se široko uporablja za 

razbarvanje in obarvanje stekel, z dodatkom selena izboljšajo odpornost zlitin proti 

koroziji. Uporabljen je tudi kot dodatek k živalski krmi in kot prehranski dodatek (Reilly, 

2002). 
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2.1.3.1 Razširjenost selena v tleh 

V Sloveniji se je z analizo vsebnosti selena v tleh prvi ukvarjal Krajinovič (1983), ki je na 

podlagi analiz tal in rastlin ugotovil pomanjkanje Se v okolici Naklega in v Savinjski 

dolini. Leta 1997 sta Pirc in Šajn objavila rezultate meritev, ki so pokazali, da se vsebnost 

Se v tleh pri nas giblje med <0,1 in 0,7 mg/kg. Zaradi nizkih koncentracij selena v prsti v 

Sloveniji dodajajo selenove spojine h živalski krmi ter tako zagotovijo večji vnos selena za 

živali in posledično za človeka (Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme, 1996). 

 

V okviru projekta ROTS (Raziskava onesnaženosti tal Slovenije) so bile izmerjene 

vrednosti anorganskih nevarnih snovi v tleh kot tudi nenevarnih snovi. Rezultati analiz 

projekta ROTS so iz obdobja 1989 – 2007 in so prikazani v preglednici 1. Koncentracije so 

podane v enoti mgSe/kg suhih tal.  

 

Ugotovili so, da je vsebnost selena v 38% površinskih in 39% podpovršinskih vzorcev 

ROTS pod mejo detekcije uporabljene analitske metode. To pa velja tudi za 50% vzorcev 

iz obdelovalnih zemljišč. Avtorji ne navajajo metode, ki so jo uporabili, niti ne meje 

detekcije uporabljene metode. 

 

Izmerjene vrednosti so za površinske vzorce v območju od 0,12 do 3,7 mgSe/kg in za 

podpovršinske vzorce od 0,2 do 4,3 mgSe/kg. Za selen v prsti v slovenski zakonodaji 

nimamo predpisanih mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednosti (Zupan, 2008). Pirc in Šajn 

(1997) sta v geokemičnih raziskavah določila mediano za selen 0,1 mgSe/kg (119 

vzorcev), iz zgornjega sloja tal v Sloveniji. 

 

Preglednica 1: Statistični kazalci vsebnosti Se v vzorcih tal (Zupan, 2008) 

globina (cm) 0 - 5 5 - 20 0 – 20 

št. vzorcev 217 206 75 

št. meritev nad mejo detekcije 135 124 38 

povprečje 1,16 1,18 1,19 

st. deviacija 0,57 0,59 0,43 

minimum 0,12 0,20 0,19 

maksimum 3,70 4,03 2,00 

mediana (Pirc in Šajn, 1994) 0,1 / / 

 

V preglednici 2 so prikazani podatki vsebnosti selena v prsti v drugih državah. Evropske 

države: Finska, Poljska, nekdanja Jugoslavija, Velika Britanija, Nemčija in Slovenija, 

imajo nizke vsebnosti selena v prsti. Malo selena vsebujejo tudi tla v Novi Zelandiji in na 

Kitajskem. Veliko selena pa vsebujejo določena območja v ZDA, Kanadi, Avstriji in bivši 

Sovjetski zvezi (Kabata-Pendias, 2001).  
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Preglednica 2: Vsebnost Se v tleh v nekaterih državah (Kabata-Pendias, 2001; Pirc in Šajn, 1997) 

Država Vsebnost Se v 

zemlji (mg/kg) 

Država Vsebnost Se v 

zemlji (mg/kg) 

Nova Zelandija 0,6 Velika Britanija 0,02 – 0,36 

Finska 0,02 – 0,07 Nemčija 0,09 – 0,45 

Kitajska 0,12 – 0,35 Poljska 0,06 – 0,64 

nekdanja 

Jugoslavija 

0,12 – 0,35 Avstrija 0,03 – 32,2 

ZDA 0,005 – 28 nekdanja Sov. zveza 0,177 – 1,000 

Kanada 0,03 – 2,09 Slovenija
 

<0,1 – 0,7
 

2.1.4 Pomen selena za rastline 

Čeprav esencialnost Se za rastline še ni bila dokazana, pa na njegovo biološko vlogo kaže 

to, da organizmi, vključno z višjimi rastlinami, vsebujejo Se-cisteil-tRNA, ki dekodira 

triplet nukleotidov UGA, s katerimi se SeCys vgrajuje v beljakovine (Läuchli, 1993). 

 

Rastline imajo različno zmožnost akumulacije selena iz tal. Na podlagi teh razlik delimo 

rastline v tri skupine (Rosenfeld in Beath, 1964): 

 

a) primarni akumulatorji - lahko akumulirajo več tisoč mgSe/kg suhe snovi, sem 

spadajo vrste iz rodov Astragalus, Stanleya, Haplopappus in Machaeranthera 

b) sekundarni akumulatorji - lahko akumulirajo od tisoč do več tisoč mgSe/kg suhe 

snovi. Sem spadajo rastlinske vrste iz rodov Astragalus, Aster, Atriplex, Castilleja, 

Comandra, Grayia, Grindelia, Gutierrezia, Machaeranthera in Mentzelia 

c) ne-akumulatorji - vsebujejo manj kot 25 mgSe/kg suhe snovi (Frankenberger, 

Engberg, 1998) 

 

Absorpcija selena je odvisna od njegove koncentracije in kemijske oblike, ki je prisotna v 

tleh. Na razpoložljivost selena v tleh in absorpcijo vplivajo tudi naslednji dejavniki: vrste 

rastlin, tip prsti, pH in redoks potencial prsti, prisotnost nekaterih organskih in anorganskih 

spojin, slanost in vlažnost prsti, koncentracija sulfata v tleh, oksidacijsko stanje elementa 

(Se
6+

 se hitreje absorbira kot Se
4+

), naravno odvajanje vode in klimatske razmere (Combs, 

2001). 

 

Elementarni selen je v tleh dokaj stabilen in posledično ni lahko dostopen za rastline. V 

prsti z veliko vsebnostjo železa, je ta razpoložljivost bistveno manjša, ker se selen veže na 

železo (Reilly, 1996). 

 

V kislih tleh je selen prisoten v obliki selenita, ki je slabo topen in težje dostopen za 

rastline. Teži k vezavi na glinene delce in železove komplekse, zato se njegova 

razpoložljivost zmanjša (Johnsson, 1991). V bazičnih tleh pa je selen oksidiran v selenat, 
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ki pa je bolj topen in ga rastline lažje privzamejo (Navarro-Alarcon in Cabrera-Vique, 

2008). Selenidi so večinoma netopni, lahko pa se zaradi preperevanja prsti pretvorijo v 

topne oblike (Reilly, 1996). 

 

Rastlina privzame selenat z aktivnim transportom preko plazemske membrane korenin, 

aktivni transport pa si deli s sulfatom. Rastline lahko privzamejo tudi organske oblike 

selena, npr. SeMet. Selenove spojine se nato transportirajo po ksilemu do kloroplastov v 

listih. Preko ksilemskega transporta se najlažje prenese selenat, medtem ko se selenit hitro 

pretvori v organsko obliko, ki ostane v koreninah (Terry in sod., 2000). 

 

Ko se selenat transportira v kloroplaste, se najprej reducira do selenita, selenit pa se 

reducira v selenid. Selenid se s pomočjo cistein sintetaze pretvori v SeCys. V 

neakumulatroskih rastlinah se nato SeCys nespecifično vključi v beljakovine, kjer 

nadomesti Cys, ali pa se pretvori v SeMet. SeMet se lahko prav tako nespecifično vključi v 

beljakovine, kjer nadomesti Met ali pa se metilira do selenometil selenometionina 

(SeMeSeMet), ki se s pomočjo encimov pretvori v dimetil selenid (DMSe). Akumulirajoče 

rastline pa lahko SeCys pretvorijo v nebeljakovinske aminokisline (SeMeSeCys, 

selenocistationin, dipeptid γ-glutamil-SeMeSeCys). SeMeSeCys se lahko metilira do 

DMDSe. Shema metabolizma je prikazana na sliki 1 (Terry in sod., 2000). 

 

 

                      Selenat Selenit  Selenid  SeCys 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Metabolizem Se v akumulatorskih in neakumulatorskih rastlinah (prirejeno po Terry in sod., 2000) 

SeMeSeCys Se cistationin 

γ-glutamil 

SeMeSeCys 

SeMet beljakovine 

beljakovine SeMeSeMet 

DMSe 

SeMeSeCys selenoksid 

DMDSe 

Akumulatorske rastline Nekumulatorske rastline 
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2.1.4.1 Toksičnost selena pri rastlinah 

Če so rastline izpostavljene visokim koncentracijam Se, se lahko pojavijo vidni simptomi, 

vključno s počasno rastjo, klorozo, venenjem rastline in s sušenjem listov, zmanjšano 

izgradnjo proteinov, pride lahko celo do odmiranja rastline (Mengel in Kirkby, 1987). 

Vendar se pojavljajo razlike med Se-akumulirajočimi in Se-neakumulirajočimi rastlinami v 

količini Se, ki ga lahko absorbirajo, ne da bi kazale znake toksičnosti (Terry in sod., 2000).  

 

Selenat in selenit sta glavni obliki, ki sta lahko strupeni za rastlino. Pri nižjih 

koncentracijah ju rastlina pretvori v organske spojine, pri visokih koncentracijah se ravno 

tako pretvorita v organske spojine, deloma pa ostaneta v isti obliki (Smrkolj, 2003). 

 

Glavni mehanizem pri visoki akumulaciji Se v rastlinskih tkivih, ki povzroči toksičnost, je 

povezan z vgraditvijo SeCys in SeMet v beljakovine, namesto Cys in Met (Eustice in sod., 

1981). Razlike v velikosti in ionizacijskih lastnostih S in Se kažejo pomembne razlike v 

zgradbi beljakovin. Vez med dvema Se atomoma je približno za sedmino daljša in petino 

šibkejša kot disulfidna vez (Brown in Shrift, 1982). Posledično lahko vgraditev SeCys 

namesto Cys v beljakovine, vpliva na nastanek disulfidnih mostov, zaradi česar se 

spremeni zgradba terciarnih S-beljakovin in negativno vpliva na njihovo katalitično 

aktivnost (Brown in Shrift, 1982). Poleg tega lahko Se zmanjša stopnjo izgradnje 

beljakovin, kajti zamenjava SeMet na mesto Met v beljakovinah je manj učinkovita za 

nastanek peptidne vezi med prevajanjem, kot peptidna vez, ki nastane brez omenjene 

zamenjave (Eustice in sod., 1981). Obstajajo še druge poti, pri katerih Se povzroča 

toksičnost v rastlinah (Terry in sod., 2000). 

2.1.4.2 Obrambni mehanizmi 

Mehanizmi razstrupljevanja, ki rastlino ščitijo pred toksičnim delovanjem Se (Žnidarčič, 

2011): 

 akumulacija Se v obliki prostih aminokislin 

 akumulacija Se v vakuolah v obliki aniona 

 fitovolatizacija – izhlapevanje selena 

 

Čeprav je Se v visokih koncentracijah strupen za večino rastlin, pa so Se-akumulatorji 

strpni na visoke koncentracije Se v celicah. Glavni mehanizem je redukcija znotrajcelične 

koncentracije SeCys in SeMet, ki se običajno vgradita v beljakovine in neugodno vplivata 

na rastlinske vloge. Rastline lahko to dosežejo s kopičenjem Se v nebeljakovinskih 

selenoaminokislinah, kot SeMeSeCys in SeCystationin ali kot dipeptid γ-glutamil-

SeMeSeCys, ki se akumulira v nekaterih vrstah iz rodu Astragalus (Nigam in sod., 1969).  
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2.1.5 Biološka vloga selena pri ljudeh 

Leta 1957 sta Schwarz in Folz prvič dokazala pomembnost selena za živali. To so potrdile 

tudi kasnejše raziskave, kajti pomanjkanje selena v organizmu povzroča nekatere bolezni 

pri človeku in živali. Pomanjkanje selena je povezano tudi z nekaterimi vrstami rakavih 

obolenj, z vnetji sklepov, s srčnimi boleznimi in z zmanjšano odpornostjo proti virusom in 

bakterijam (Haavisto in sod., 1996). 

 

Leta 1973 je Rotruck s sodelavci odkril vezavo Se v encimu glutation peroksidazi, ki je 

povezan s presnovo maščob. Encim je sestavljen iz štirih enot, izmed katerih vsaka vsebuje 

selenov atom v aminokislini selenocisteinu. Pri celični presnovi nastajajo iz 

polinenasičenih maščobnih kislin peroksidi, ki škodujejo celičnim membranam in 

pospešujejo staranje. Glutation ima pri tem vlogo antioksidanta, ki reducira te perokside, 

reakcijo pa katalizira encim glutation peroksidaza. Podoben antioksidant je tudi vitamin E 

(Haavisto in sod., 1996). 

2.1.5.1 Metabolizem selena pri ljudeh 

Selen ima mnogo vlog v celičnem metabolizmu, zato ima pomanjkanje Se pomemben 

učinek na zdravje (Reilly, 2002). 

 

S hrano zaužijemo selenove spojine in ko le-te prispejo do mesta absorpcije, se v procesu 

presnove pretvorijo v druge oblike (Reilly, 2002). 

 

V našem organizmu je prisotnih najmanj 25 različnih selenobeljakovin (Gromer in sod., 

2005). Med temi imajo najbolj pomembno vlogo selenobeljakovine, prikazane v 

preglednici 3.  

 

Preglednica 3: Pomembne selenobeljakovine sesalcev in njihove biološke vloge (Burk in Levander, 2002; 

Sunde, 2000; Whanger, 2002). 

Selenobeljakovine Biološka vloga 

glutation peroksidaza - antioksidativni encim, ki ščiti pred 

oksidativnim stresom tako, da katalizira 

razpad hidrogen peroksidov, lipidnih in 

fosfolipidnih hiperperoksidov  

iodotiroin deidodinaza 

 
- sintetizira in regulira metabolizem tiroid 

sulfatnih hormonov ( T3, T4 in T2) 

tioredoxin reduktaza - sodeluje pri redukciji znotrajceličnih 

substratov (redukcija nukleotidov pri sintezi 

DNK) 

- regulira ekspresijo genov  

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje preglednice 3«  

selenoprotein P - zunajcelični antioksidant, prisoten v 

vaskularnem endoteliju, kjer ščiti endoteljiske 

celice pred poškodbami peroksinitrida 

selenoprotein W - potreben za delovanje mišic, a njegova 

biološka vloga še ni znana 

selenofosfat sintaza - potreben za biosintezo selenofosfata in 

izgradnjo selenoproteinov 

2.1.5.2 Absorpcija Se: 

Absorpcija selena v prebavnem traktu je zelo učinkovita, poteka pa predvsem v 

dvanajstniku, slepiču in debelem črevesju (Reilly, 2002). Tako organski kot anorganski 

selen se učinkovito absorbirata preko intestinalne membrane (Finley, 2006). Ker imata 

selen in žveplo podobne lastnosti, se lahko določene selenove spojine absorbirajo skozi iste 

poti kot žveplovi analogi (Schrauzer, 2000). Posledica tega je tudi tekmovanje med 

žveplovimi in selenovimi spojinami za absorpcijo. Selenat se absorbira z natrijevim 

prenašalcem in si deli aktivni transport z sulfatom (Stahl in sod., 2002), medtem ko selenit 

pasivno prehaja. Selenometionin se aktivno absorbira, aktiven transport pa si deli z 

aminokislino metionin. Selenocistein si deli aktiven transport z osnovnimi aminokislinami 

(Reilly, 2002).  

 

Poleg kemijske oblike na absorpcijo selena vpliva tudi več prehranskih dejavnikov. 

Biološki pospeševalci absorpcije so beljakovine, vitamin E in vitamin A, zaviralci pa 

arzen, živo srebro in vitamin C. Selen se iz rastlinske hrane bolje absorbira kot iz živalske. 

V hrani je večinoma prisoten v obliki selenoaminokislin, selenometionina in 

selenocisteina. Selenometionin se nahaja v žitih, selenocistein pa najdemo v živalskih 

produktih. Na splošno se organske zvrsti selena absorbirajo bolj učinkovito kot anorganske 

(Reilly, 2002). 

2.1.5.3 Transport Se: 

Primarna vloga vseh selenovih spojin, absorbiranih v telesu, ne glede na njihovo obliko, je 

vključitev v selenobeljakovinske encime, ki opravljajo vrsto pomembnih vlog v telesu 

(Reilly, 2002). Selenove spojine se prenašajo v različna tkiva in organe s pomočjo 

beljakovinskih prenašalcev, večino preko albumina ali selenoproteina P (SeP). SeP vstopi 

v transportno verigo za albuminom. Zaužit selen je najprej vezan na albumin, ki prenaša 

element v jetra, kjer poteka izgradnja selenobeljakovin, predvsem SeP (Suzuki in sod., 

2009). Selenoprotein P se nato sprosti v krvni obtok in postane Se-transporter med jetri in 

številnimi drugimi tkivi in organi. Jetra vsebujejo največ selena, sledijo ledvice. Ta dva 

organa sta glavna mesta izgradnje večine selenobeljakovin. Ostala tkiva in organi, ki še 

vsebujejo selen, vendar v manjših količinah, so vranica, pankreas, kri, plazma, eritrociti, 
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okostje, mišice in maščoba (Suzuki in sod., 2009). Izgradnja selenobeljakovin je 

kompleksen proces, ki še ni popolnoma raziskan. Vendar jasno je, da geni za ta proces 

potrebujejo UGA kodon, ki usmerja translacijo selenocisteina v beljakovine (Reilly, 2002). 

2.1.5.4 Izločanje Se: 

Izločanje selena je odvisno predvsem od njegovega vnosa, reakcij metilacije in 

demetilacije (Suzuki in sod., 2008). Ko je vnos Se majhen, je izločanje zmanjšano in selen 

je shranjen v organe, kot so možgani, razmnoževalni organi in endokrine žleze. Ko pa je 

vnos povečan, je tudi izločanje povečano (Suzuki in sod., 2006). Selen se primarno izloča z 

urinom v obliki selenosladkorjev (Traar in sod., 2004). V primeru večjih vnosov selena so 

lahko izločene tudi metilirane oblike tako z urinom kot z dihanjem (Suzuki in sod., 2006). 

V primeru prekomernega zaužitja selena lahko kljub povečanemu izločanju pride do 

akumulacije selena v telesu, kar sčasoma vodi do zastrupitve s selenom (Thiry in sod., 

2012). Te spojine imajo močan vonj po česnu, in ga zaznamo v izdihu zraka pri ljudeh, ki 

so zaužili prekomerne količine selena (Reilly, 2002). 

2.1.6 Selen v živilih 

Prehranska vloga selena je odvisna od tega ali se selen pojavlja v organski ali anorganski 

obliki. Živila ponavadi vsebujejo le organske oblike selena, kot sta selenocistein in 

selenometionin. Anorganske spojine selena, kot sta selenit in selenat, so običajno prisotne 

le v prehranskih dopolnilih (Reilly, 2002). 

 

Vsebnost beljakovin je še en dejavnik, ki vpliva na prisotnost selena v hrani, kajti selen 

lahko nadomesti žveplo v aminokislinah kot SeMet, SeCys in selenocistationin, zaradi 

njunih fizikalno-kemijskih podobnosti (Simonoff in Simonoff, 1991; Navarro-Alarcon in 

López-Martinez, 2000). Organizem iz selenovih spojin izgrajuje selenoaminokisline 

(večinoma SeMet in SeCys), iz selenoaminokislin pa izgrajuje beljakovine (Navarro-

Alarcon in Cabrera-Vique, 2008). 

 

Najbolj bogat vir selena so jetra (0,005 – 1,33 mgSe/kg), mišice (0,06 – 0,42 mgSe/kg)  in 

ribe (0,05 – 0,54 mgSe/kg) (Reilly, 2002). Vsebnost selena v mesu lahko močno niha, kar 

je odvisno od koncentracije selena v rastlinah, s katerimi se žival hrani (McNaughton in 

Marks, 2002; Pappa in sod., 2006). Mleko in mlečni izdelki prispevajo k prehranskem 

vnosu selena (McNaughton in Marks, 2002; Pappa in sod., 2006). Sadje in zelenjava 

vsebujeta nizke koncentracije Se, hkrati pa vsebujeta le malo beljakovin. Lahko pa 

nekatere vrste zelenjave vsebujejo visoke koncentracije Se (brokoli, zelje, koleraba, 

ogrščica, česen, čebula) (Dumont in sod., 2006). Te rastline vsebujejo večji delež žvepla v 

aminokislinah in njihovih derivatih, vsebujejo pa tudi druge žveplove spojine 
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(glikozinolate in sulfokside). Ustrezni analogi se lahko tvorijo z zamenjavo žvepla s 

selenom, rezultat pa je večja vsebnost Se (Dumont in sod., 2006). Pomembnejši vir selena 

so tudi žitni izdelki. V žitu je selen vezan v beljakovinah kot aminokislina selenometionin 

(Haavisto in sod., 1996). Čeprav žita vsebujejo le 0,01 – 0,31 mgSe/kg, žitni izdelki veliko 

prispevajo k vnosu zaradi njihove velike uporabe v prehrani. Oreščki, bogati z 

beljakovinami (pistacija, orehi), predstavljajo višje koncentracije Se kot ostali (mandeljni) 

(Dumont in sod., 2006). Brazilski oreščki so prav tako znani po visoki vsebnosti Se 

(53µg/g), kajti en sam orešček zagotovi RDA Se (70 µg/dan za moške in 55 µg/dan za 

ženske) (Reilly, 2002).  

2.1.6.1 Dnevni vnos selena 

Količina selena v tleh se razlikuje po vsem svetu, kar se kaže kot razlika v količinskem 

vnosu selena na prebivalca med posameznimi državami. Raziskava v ZDA je pokazala, da 

govedina, beli kruh, svinjina, piščanci in jajca prispevajo okoli 50% vsega selena v tipični 

prehrani, v Veliki Britaniji pa kruh, žita, ribe, perutnina in meso. Pšenica v Kanadi in ZDA 

prihaja večinoma iz območij, kjer so tla bogata s selenom, v Evropi pa iz območij, ki 

vsebujejo nizke koncentracije selena (Reilly, 2002). 

 

Prehranski odbor je v ZDA leta 1989 predstavil prvi RDA (Priporočen dnevni vnos) za 

odrasle, in sicer 70 µgSe/dan za moške in 55 µgSe/dan za ženske. Leta 2000 je bil RDA 

nadomeščen z DRI (Dietary Reference Intake) z 55 µgSe/dan za vse odrasle (Reilly, 2002). 

V Sloveniji velja priporočen dnevni vnos selena za odrasle ženske in moške med 30 in 70 

µg/dan (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 

 

Preglednica 4 prikazuje vnos Se s hrano v celodnevnem obroku v Sloveniji in nekaterih 

drugih evropskih državah. Smrkolj in sod. (2005) so ugotavljali vnos selena pri slovenskih 

vojakih (87 µgSe/dan) v celodnevnem obroku hrane in ugotovili zadosten dnevni vnos 

selena. Tudi podatki o dnevnem vnosu (30 in 40 µgSe/dan) za nekatere slovenske domove 

starejših občanov kažejo zadosten vnos selena v prehrani starostnikov (Pokorn in sod., 

1991; Pokorn in sod., 1998), glede na priporočen dnevni vnos Se v Sloveniji. 

 

Na Hrvaškem, Poljskem, v Španiji, Avstriji in Turčiji pa je vnos Se s hrano v celodnevnem 

obroku nižji od priporočenega dnevnega vnosa, ki ga določa DRI (55 µgSe/dan). 

 

Preglednica 4: Vnos Se s hrano v celodnevnem obroku v Sloveniji in nekaterih evropskih državah 

Država Vnos selena (µgSe/dan) Avtor 

Slovenija 87 

40 

30 

Smrkolj in sod. (2005) 

Pokorn in sod. (1991) 

Pokorn in sod. (1998) 
»se nadaljuje« 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Recommended_Dietary_Allowance
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»nadaljevanje preglednice 4« 

Avstrija 42,9 Phannhauser in sod. (2000) 

Hrvaška 27,3 

33,9 

Klapec in sod. (1998) 

Matek in sod. (2000) 

Nizozemska 67 Foster in Sumar (1997) 

Poljska 30-40 

19-32 

Wasowicz in sod. (2003) 

Ratkovska in sod. (2004) 

Španija 32,9 Diaz-Alarcon in sod. (1996) 

Švica 70 Foster in Sumar (1997) 

Turčija 30 Foster in Sumar (1997) 

 

Znaki pomanjkanja Se se pokažejo pri dnevnem vnosu, manjšem od 19 µgSe/dan pri 

moških in 13 µgSe/dan pri ženskah. Zgornja meja, ki še ne povzroča zastrupitve, je 400 

µgSe/dan (RDA, 1989). 

 

V preglednici 5 so zbrani podatki vrednosti priporočenih dnevnih vnosov selena glede na 

starostno obdobje.  

 

Preglednica 5: Priporočen dnevni vnos selena glede na starostno obdobje človeka (Referenčne vrednosti za 

vnos hranil, 2004) 

Starost Selen (µg/dan) 

Dojenčki  

0 do manj kot 4 mesece 5-15 

4 do manj kot 12 mesecev 7-30 

Otroci  

1 do manj kot 4 leta 10-40 

4 do manj kot 7 let 15-45 

7 do manj kot 10 let 20-50 

10 do manj kot 13 let 25-60 

13 do manj kot 15 let 25-60 

Mladostniki in odrasli  

15 do manj kot 19 let 30-70 

19 do manj kot 25 let 30-70 

25 do manj kot 51 let 30-70 

51 do manj kot 65 let 30-70 

65 let in starejši 30-70 

Nosečnice 30-70 

Doječe matere 30-70 

2.1.6.2 Pomanjkanje selena 

Nizek vnos Se s hrano ima negativen učinek na človekovo zdravje. O resnih zdravstvenih 

posledicah so poročali iz delov Kitajske in vzhodne Sibirije, kjer je pomanjkanje Se 

povzročilo Keshan bolezensko stanje. Ta bolezen je dobro znan primer endemične 
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kardiomiopatije, ki je bila opažena pri otrocih, odraslih in nosečnicah v regiji Keshan na 

Kitajskem (Hartikainen, 2005), kjer je raven selena v tleh (0,125 µg/g) in hrani (<10 

µg/dan) izredno nizka. Izgine lahko z primernim dodajanjem selena (Navarro-Alarcon in 

Cabrera-Vique, 2008). 

 

Pomanjkanje Se je v drugih delih Kitajske povzročilo osteoartritis imenovan Kashin-

Beckova bolezen (Li in sod., 2007). Ta endemična bolezen je revmatoidno stanje, njegove 

posledice so povečani sklepi, skrajšani prsti na rokah in nogah in v skrajnih primerih 

pritlikavost. Pri tej bolezni gre za oksidativno poškodbo hrustanca, ki vodi do deformacije 

v strukturi kosti (Ge in Yang, 1993). Kashin-Beckova bolezen prizadene otroke v starosti 

od 5 do 13 let, v nekaterih delih Kitajske in bivše Sovjetske zveze. Nizek vnos Se 

prebivalcev na tem območju je posledica nizkega pretoka Se preko prehranjevalne verige 

tla-rastlina-žival-človek (Navarro-Alarcon in Cabrera-Vique, 2008). 

 

Pogosto se izvajajo samostojna zdravljenja s prehranskimi dodatki, kar aktivno spodbuja 

farmacevtska industrija in mediji v mnogih državah. Povečujejo se tudi s selenom 

obogateni živilski proizvodi, predvsem na željo potrošnikov, da se poveča raven zaužitega 

selena v njihovi prehrani in hkrati njegova biološka dostopnost (Reilly, 2002). Prehranska 

vrednost in toksičnost je odvisna od selenovih spojin (slika 2). Selenit (Na2SeO3) ima 

najvišjo prehransko vrednost, vendar je hkrati toksičen. Med selenovimi spojinami imata 

visoko prehransko vrednost še SeMeSeCys in izomer DL-SeCys.  Najmanj toksična sta 

izomera SeMet, imata pa tudi manjšo prehransko vrednost. L-SeCys ima visoko 

prehransko vrednost, višjo od SeMet in selenata (Na2SeO4), vendar je dokaj toksičen 

(Stoedter in sod., 2010). Kljub temu, da je preskrbljenost ljudi s selenom v večini 

evropskih držav nizka, je pomanjkanje selena pri ljudeh redko (Referenčne vrednosti za 

vnos hranil, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Primerjava med toksičnostjo in prehransko vrednostjo selenovih spojin (prirejeno po Stoedter in sod., 

2010) 

Prehranska vrednost 

Toksičnost 

L-SeCys * 

 DL-SeMet *  * L-SeMet 

 * SeMeSeCys 

*  DL-SeCys 

*  Na2SeO3 

*  Na2SeO4 
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2.2 IZBRANE POLJŠČINE 

2.2.1 Oljnice in predivnice 

V skupini oljnic so predstavnice različnih botaničnih družin. To so poljščine s 40 do 50 

odstotno vsebnostjo maščobnih olj v semenih (Kocjan Ačko, 1999b). Med oljnice med 

drugimi spadata kloščevec in buče. Kljub temu, da oreh spada med lupinasto sadje, ga 

zaradi uporabe v pridelovanju olj, uvrščamo tudi med oljnice (Ocepek, 1995). Rastlinsko 

olje se uporablja v prehrani ljudi in za raznovrstno industrijsko predelavo. Ko iz semena 

izločijo olje, ostanejo oljne pogače in tropine. Te so beljakovinsko zelo bogato hranilo, ki 

jih lahko uporabimo za živalsko krmo. Med predivnice pa uvrščamo lan in konopljo. 

Predivnice so gospodarsko zelo pomembne za pridobivanje vlaken. Seme predivnic prav 

tako vsebujejo večje količine olja, ki ga uporabljamo za podobne namene kot olje iz semen 

oljnic (Todorić in Gračan, 1982).  

 

Navadna buča (Cucurbita pepo L.) je gospodarsko pomembna oljnica pri nas. Iz semen 

stiskajo jedilno olje, ki ima značilno barvo in aromo. Seme vsebuje nad 30% beljakovin, 

20-39% maščob in 15% ogljikovih hidratov (Petauer, 1993). 

 

Kloščevec (Ricinus communis L.) je rastlina, ki je pri nas ne pridelujejo. Zrnje vsebuje 

veliko olja (50-70%), ki ga pridobivamo s hladnim stiskanjem. Poleg olja vsebuje še od 20 

do 26% beljakovin in 20% celuloze (Kocjan Ačko, 1999a). 

 

Iz semena navadnega lana (Linum usitatissimum L.) stiskajo olje, ki vsebuje veliko 

nenasičenih maščobnih kislin. V semenu oljnega lana je okoli 30-50% maščob in 25% 

beljakovin. Za prehrano uporabljamo celo seme (Kocjan Ačko, 1998a). 

 

Navadna konoplja (Cannabist sativa L.) ima seme, okroglo jajčaste oblike, sivo zelene do 

rjave barve. Vsebuje 20% škroba, 15-20% beljakovin in do 35% maščob. Iz semen 

predelujejo moko in stiskajo olje. Semena so tudi odlična krma za perutnino, ki postane 

odpornejša proti boleznim (Kocjan Ačko, 1999a). 

 

Navadni oreh (Juglans regia L.) spada med lupinasto sadje in ga gojimo predvsem zaradi 

plodov. Pri nas se letna pridelava orehov iz leta v leto zmanjšuje. V jedrcu oreha se nahaja 

veliko maščob (62%), beljakovin (16%), ogljikovih hidratov (12%), rudninskih snovi in 

vitaminov (Ocepek, 1995). 
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2.2.2 Žita 

Žito je najpomembnejša skupina poljščin tako v svetu kot pri nas. Po morfoloških in 

bioloških lastnostih jih delimo v dve skupini (Todorić in Gračan, 1982):  

a) pravo žito (pšenica, rž, ječmen, oves) 

b) prosasto žito (koruza, proso, sirek, riž) 

Žito ima enosemenski plod, ki ga imenujemo zrno. Zrno sestavljajo lupina, endosperm in 

kalček. Zrna žit vsebujejo 9-16% beljakovin. Žito je surovina tudi v živilski industriji, kjer 

so zrna običajno uporabljena za pridelovanje škroba, alkohola in sladu. Spadajo v družino 

trav (Todorić in Gračan, 1982). Ker ajdo predelujejo na podoben način kot ostala žita, jo v 

kmetijstvu uvrščamo skupaj z žiti, spada pa v družino dresnovk (Kreft, 1995).  

Ajdovo (Fagopyrum esculentum Moench) seme imenujemo orešček, ki je sestavljeno iz 

kalčka, endosperma in luske (Kreft, 1995). V kalčku in kličnih listih se nahajajo 

beljakovine (9,8-11,7%) (Petauer, 1993), ki imajo višjo biološko vrednost kot beljakovine 

pšenice in soje, saj po aminokislinski sestavi zelo ustrezajo človeškim potrebam po 

aminokislinah (Kreft, 1995).  

 

Navadni oves (Avena sativa L.) se je razvil iz divjega ovsa (Avena fatua L.) Ovseno zrno 

vsebuje dva- do trikrat več maščob kot ostala prava žita (5-7%), več vitaminov in 

mineralov, manj pa ogljikovih hidratov. Vsebuje 9-14% beljakovin (Kocjan Ačko, 1998a). 

 

Pšenica (Triticum aestivum L. var. aestivum) je osnovno živilo za večji del svetovnega 

prebivalstva. Iz fino in grobo mletih pšeničnih zrn se pripravlja različne vrste kruha, 

testenin in peciva (Kocjan Ačko, 1997). Zrno vsebuje približno 16% beljakovin (Todorić 

in Gračan, 1982).  

 

Rž (Secale cereale L.) so v Evropo prenesli kot plevel s pšenico in ječmenom. Vse do 2. 

sv. vojne je bila rž bolj razširjena, nato pa so se pri nas njive, posejane z ržjo, močno 

skrčile. Zrno rži je podolgovato, nagubano, zelenosive do rjavosive barve (Kocjan Ačko, 

1998a) in vsebuje manj beljakovin kot pira (9,3-11,9%) (Petauer, 1993).  

 

Tritikala je nastala s križanjem pšenice in rži. V severni in srednji Evropi postaja tritikala 

gospodarsko pomembna poljščina. Po debelini bíli in dobrih pekovskih lastnostih je bolj 

podobna pšenici, medtem ko je po dolžini klasa in vsebnosti beljakovin v zrnju (nad 13%) 

bolj podobna rži (Kocjan Ačko, 1998a). 

 

Navadni proso (Panicum miliaceum L.) je industrijska surovina za pridobivanje alkohola. 

Zrno vsebuje od 10-13% beljakovin, do 4% maščob in do 75% ogljikovih hidratov. 

Neoluščeno zrno se uporablja za krmo perutnine, goveda in svinje (Petauer, 1993).  
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Plevnata, večzrna pira (Triticum aestivum L. var. spelta) je bila pred stotimi leti pomembno 

žito v prehrani Slovencev. Po 2. sv. vojni je setev pire upadla, kajti pri nas so začeli uvajati 

novo vrsto navadne pšenice, ki so dale veliko večje pridelke. V pirinih zrnih najdemo 15-

19% beljakovin, 2-3% maščob, minerale in vitamine (Kocjan Ačko, 1998a). 

 

Navadni ječmen (Hordeum vulgare L.) je eno najstarejših žit, ki so ga gojili že v kameni 

dobi. Danes ga največ uporabljajo za slad v pivovarstvu. Zrnje vsebuje veliko škroba in 

malo beljakovin (do 11%). Zrnje, moka in otrobi so uporabni za krmo vseh vrst živine in 

perutnine (Petauer, 1993).  

 

Koruza (Zea mays L.) je bila med prvimi rastlinami, ki so jo sprejeli na evropsko celino. 

Po svetovnem pridelku se meri s pšenico in rižem. Pri nas je koruza predvsem živilska 

krma in zavzema skoraj polovico slovenskih njiv (Kocjan Ačko, 1999a). Zrelo zrnje 

koruze vsebuje 9,2-10% beljakovin, 3,8-4,3% maščob in 70,7-72,9% ogljikovih hidratov 

(Petauer, 1993). 

 

Po videzu je rastlina navadnega sirka (Sorghum saccharatum L.) nekoliko podobna koruzi. 

Zrna vsebujejo več beljakovin kot koruzna (8-15%) in manj maščob (2-3%). Vsebuje od 68 

do 74% ogljikovih hidratov. Sirkovo zrnje luščijo za kašo in meljejo v moko. Z zrnjem 

krmijo konje in prašiče (Kocjan Ačko, 1999a). 

2.2.3 Stročnice 

V to skupino med drugimi spadajo: bela lupina, čičerika, krmni grah in soja. Plod te 

skupine je strok, kjer se nahaja različno število semen in je sestavljeno iz zunanje opne, 

dveh kličnih listov in kalčka (Todorić in Gračan, 1982). Semena stročnic so različna po 

barvi in obliki. Zaradi velike vsebnosti beljakovin (20-30%) so predvsem pomembna v 

prehrani ljudi in živali (Kocjan Ačko, 2001). Največ beljakovin vsebujeta bela lupina in 

soja (Todorić in Gračan, 1982). 

 

Bela lupina (Lupinus albus L.) je zelo stara poljščina. Seme bele lupine vsebuje okoli 45% 

beljakovin, kar je zelo veliko (Todorić in Gračan, 1982). 

 

Navadno čičeriko (Cicer arietinum L.) pridelujejo zaradi zrnja, ki je uporabno v prehrani 

ljudi in kot dodatek k živalski krmi. Pri nas nikoli ni bila razširjena v večjem obsegu zaradi 

podnebnih razmer. Zrno čičerike vsebuje 4-6% maščob, do 50% škroba, 20-30% 

beljakovin ter vitamine in minerale (Kocjan Ačko, 1998b) 

 

Pridelovanje krmnega graha (Pisum sativum L. var arvense) se je razmahnilo šele v 

zadnjih desetletjih. V semenu je 20-35% beljakovin, nad 50% ogljikovih hidratov in 1-2% 
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maščob. Krmni grah se uporablja za krmljenje prašičev, kokoši, rac, puranov in rib 

(Kocjan Ačko, 2001).  

 

Navadna soja (Glycine max L.) je izredno pomembna industrijska surovina, uporabljamo jo 

pa predvsem v prehrani ljudi in kot živalsko krmo. Izkoriščamo zlasti maščobe in 

beljakovine v zrnju (Kocjan Ačko, 2001). Soja ima visoko vsebnost beljakovin (33-45%) 

(Petauer, 1993). 

2.2.4 Česen 

Česna (Allium sativum L.) ne moremo uvrstiti v nobeno od zgoraj omenjenih skupin. 

Spada v družino lukovk. Je gospodarsko pomembna vrtnina in začimba, ostrega vonja in 

okusa, ki lahko draži občutljiv želodec. Čebulica vsebuje 6-8% beljakovin, 0,2% maščob in 

20-30% ogljikovih hidratov (Petauer, 1993). 

2.3 PRIDELAVA IZBRANIH POLJŠČIN V SLOVENIJI V LETU 2011 

Pridelava poljščin glede na površino in pridelek v letu 2011 je prikazana v preglednici 6. 

Podatki kažejo, da so slovenski kmetijski pridelovalci v letu 2011 pridelali veliko zrnja 

prav vseh vrst žit za zrnje. Največ pridelka na hektar je obrodila koruza za zrnje, 8,7 t/ha. 

Koruzi za zrnje so bile v letu 2011 namenjene za desetino večje površine kot preteklo leto, 

povprečni pridelek je bil tako precej višji in za 12 % večji kot v letu 2010. Skupni pridelek 

pšenice in pire, naših najpomembnejših krušnih žit, je bil približno enak pridelku, 

doseženemu v letu 2010, čeprav je bil pridelan na manjših površinah (za 7 %). Pridelek teh 

dveh žit je znašal 5,2 tone na hektar in je bil največji v zadnjih dvajsetih letih in za 18 % 

večji od zadnjega desetletnega povprečja. Pridelovalci rži so v letu 2011 z nekoliko večjih 

površin (za 1,6 %) kot v letu 2010 pospravili za 6,2 % večji pridelek. Dobro so obrodila 

tudi krmna žita. Pridelka ječmena in tritikale sta bila največja doslej (4,5 oz. 4,4 tone na 

hektar). Zelo dobro je v letu 2011 obrodil tudi oves, saj je bil skupni pridelek za 12,6 % 

večji kot v letu prej. Pridelek suhih stročnic je bil v letu 2011 večji kot v letu prej, in sicer 

predvsem zato, ker so bile pridelovanju krmnega graha, prevladujoče kulture med 

stročnicami za suho zrnje, namenjene več kot za petino (za 21 %) večje površine. Skupni 

pridelek krmnega graha je bil v primerjavi s pridelkom, doseženim v letu 2010, večji kar za 

okrog 40%, in je znašal 2,6 t/ha. Soja je bila pridelana na le 107 ha, obrodila pa je 292 t 

pridelka (2,7 t/ha) (Statistični urad Republike Slovenije, 2011).  
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Preglednica 6: Pridelava poljščin v Sloveniji letu 2011 (Statistični urad Republike Slovenije, 2011) 

Poljščine Površina (ha) Pridelek (t) 
Pridelek na 

ha (t/ha) 

Pšenica  29440 153005 5,2 

Pira 225 570 2,5 

Rž in soržica  808 2843 3,5 

Ječmen  17477 79386 4,5 

Oves  1842 5818 3,2 

Koruza za zrnje  40185 349030 8,7 

Tritikala  3347 14767 4,4 

Druga žita  1655 2380 1,4 

Druga žita - Proso 203 285 1,4 

Druga žita - Ajda 1180 1245 1,1 

Druga žita - druga (sirek, mohor, bar, 

ptičje seme) 
272 849 3,1 

Krmni grah  621 1639 2,6 

Druge suhe stročnice (krmni bob, 

mešanice stročnic in žit, čičerika) 
224 1084 4,8 

Oljna ogrščica  4770 13948 2,9 

Soja  107 292 2,7 

Buče za olje 5718 3985 0,7 

Druge oljnice 52 99 1,9 
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3 MATERIALI IN METODE 

Eksperimentalno delo diplomske naloge je potekalo na Institutu Jožef Stefan. Analizirali 

smo vsebnost selena v prsti, na kateri smo gojili poljščine. Količino selena pa smo 

ugotavljali tudi v zrnju/semenih poljščin.  

3.1 IZBRANI VZORCI PRSTI 

Zbirali smo vzorce prsti iz treh različnih območij Slovenije. Iz območja Slovenskih goric 

smo odvzeli 3 vzorce prsti, s poskusnega polja Biotehniške fakultete 2 vzorca in 1 vzorec 

iz Dolenjske (okolica Šentjerneja). Vsa odvzemna mesta prsti so bila na poljih, kjer smo 

gojili izbrane poljščine. 

3.2 IZBRANI VZORCI POLJŠČIN 

Izbrali smo si tiste vzorce poljščin, ki so pri nas najbolj zastopane in so pogosto vključene 

v prehrano človeka. Izbrane poljščine, smo razdelili v tri večje skupine: oljnice in 

predivnice, stročnice in žita. Rastline so bile gojene v letu 2010/11, na območju Slovenskih 

goric, Biotehniške fakultete v Ljubljani in na območju Dolenjske. Vzorčili smo tudi 

rastlinske vzorce z Japonske, z vulkanskega območja Aso in Ibusuki. Analizirali smo 

užitne dele rastlin, semena in zrna, le pri nekaterih vzorcih z Japonske smo analizirali tudi 

vegetativne dele (steblo in listi). 

3.2.1 Gojenje izbranih poljščin na Biotehniški fakulteti 

Poljščine so na Biotehniški fakulteti gojili v letu 2010/11. Lokacija gojenja je poskusno 

polje BF na Jamnikarjevi 101. Časi gojenja posamezne rastline so zapisani v preglednici 7. 

 

Preglednica 7: Seznam in čas gojenja rastlin na Biotehniški fakulteti 

Št. Rastline Latinsko ime Čas gojenja Lokacija 

gojenja 

1 Navadna čičerka                                   Cicer arietinum L. 10.5. - 20.8. 2011    BF 

2 Rž                                           Secale cereale L. 10.10. 2010 - 18.7.  2011 BF 

3 Navadna pšenica 

ingenio                      

Triticum aestivum L. var. 

aestivum 

10.10. 2010 - 18.7. 2011 BF 

4 Navadni sirek a                                     Sorghum saccharatum L. 10.7. - 15.9. 2011 BF 

5 Navadni sirek b                                     Sorghum saccharatum L. 10.7. - 15.9. 2011 BF 

6 Kloščevec                                Ricinus communis L. 10.4. – 10.9.  2011 BF 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje preglednice 7« 

7 Krmni grah                              Pisum sativum L. var. 

arvense 

10.3.- 20.7.  2011 BF 

8 Navadni lan                                              Linum usitatissimum L. 1.4.- 10.7. 2011 BF 

9 Navadna konoplja                                      Cannabis sativa L. 1.4. - 15.8. 2011 BF 

10 Bela lupina                                Lupinus albus L. 10.4. - 10.9. 2011 BF 

11 Navadna soja tarna                                 Glycine max L. 20.4. - 20.9. 2011 BF 

12 Navadna soja b                                        Glycine max L. 20.4.  - 1.9. 2011 BF 

13 Navadni proso 

sonček                              

Panicum miliaceum L. 1.7. – 24.9. 2011 BF 

14 Koruza                                     Zea mays L. 10.5. – 30.9. 2011 BF 

15 Navadna ajda Fagopyrum esculentum 

(Moench) 

15.5. – 30.9. 2011 BF 

 

V letu 2010 je bila povprečna temperatura zraka meseca oktobra 9,5°C, novembra 8,1°C in 

decembra -0,4°C. Povprečne januarske in februarske temperature zraka so bile v letu 2011 

le 1,5°C nad lediščem, meseca marca pa se je temperatura zvišala na 7,1°C. Aprilska 

povprečna temperatura zraka je znašala 13,5°C, povprečna maksimalna temperatura zraka 

20°C, povprečna minimalna pa 6,8°C. Povprečna temperatura zraka meseca maja je bila 

17°C. Od junija do septembra so se povprečne temperature zraka gibale od 19,4°C do 

22,8°C. Maksimalno povprečno temperaturo so izmerili v avgustu (29,5°C). 

 

Največja relativna vlažnost v letu 2010/11 je bila v jutranjih urah, nekoliko manjša v 

večernih urah, čez dan pa se je občutno zmanjšala. V jutranjih urah so se vrednosti gibale 

med 82-95%, najvišje vrednosti so bile v jesenskih mesecih. Okoli 14. ure so se relativne 

vlažnosti znižale na 43%, nizke so bile predvsem v pomladnih mesecih. V večernih urah se 

je relativna vlažnost gibala med 60 in 91%, najvišja je bila v jesenskih, najnižja v 

pomladnih mesecih. 

 

Največ padavin je padlo novembra (186 mm) in decembra (182,4 mm), leta 2010. Visoke 

količine padavin so padle tudi junija (144,6 mm) in julija (157,2 mm). Najmanj padavin je 

padlo februarja (30,5 mm) in aprila (38,2 mm) (Meteorološki letopis, 2011). 

 

V prilogi A so zbrani meteorološki podatki za leto 2010/11 za območje gojenja rastlin na 

Biotehniški fakulteti. 

3.2.2 Gojenje izbranih poljščin na območju Slovenskih goric 

Zelena pira, enozrna in dvozrna pira, tritikala, faraonovo žito in rž so rastline, gojene na 

ekološki kmetiji Turinek. Proizvajalec omenjenih žit je Turineko in so iz nadzorovane 

ekološke pridelave. Buče golice so jedilne buče semenke, ki jih prodaja oljarna Šaruga. 
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Geološko so Slovenske gorice del nekdanjega bazena Panonskega morja. Zgrajene so iz 

rahlo nagubanih in slabo sprijetih neogenskih morskih usedlin. Prevladujejo peski, glineni 

laporji, manj je peščenjakov in apnencev. Na teh kamninah so nastala distrična in evtrična 

rjava tla (Andjelov, 2012).  

 

V preglednici 8 so zbrani podatki rastlin iz Slovenskih goric. 

 

Preglednica 8: Seznam in čas gojenja rastlin, gojenih na območju Slovenskih goric 

Št. Rastline Latinsko ime Čas gojenja Lokacija 

gojenja 

16 Zelena pira Triticum spelta L. 15.9. 2010 - 27.6. 2011 Sl. gorice 

17 Dvozrna pira Triticum dicoccon L. 15.3.-20. 7. 2011 Sl. gorice 

18 Enozrna pira Triticum monococcum L. 15.3.-20. 7. 2011 Sl. gorice 

19 Tritikala  15.9. 2010 - 20. 7. 2011 Sl. gorice 

20 Faraonovo žito Triticum turgidum L. var. 

Turanidumi 

15.3. - 20. 7. 2011 Sl. gorice 

21 Rž Secale cereale L. 15.9. 2010 - 20. 7. 2011 Sl. gorice 

22 Navadni oreh Juglans regia L. - 10.10.2011 Sl. gorice 

23 Navadna buča 

golica 

Cucurbita pepo L. 21.5. - 30.9. 2011 Sl. gorice 

24 Navadni lan Linum usitatissimum L. 16.5. - 30.9. 2011 Sl. gorice 

25 Navadni proso Panicum miliaceum L. 22.5. - 30.9. 2011 Sl. gorice 

26 Navadna pira Triticum aestivum L. var. 

spelta 

15.9. 2010 - 20. 7. 2011 Sl. gorice 

27 Navadni oves Avena sativa L. 15.3. - 20.7. 2011 Sl. gorice 

28 Navadni ječmen  Hordeum vulgare L. 15.3. - 8. 7. 2011 Sl. gorice 

 

Od septembra do decembra leta 2010, so se povprečne temperature zraka gibale od 14-

0,3°C, 14°C v mesecu septembru, 8,9°C v oktobru, 7,5°C v novembru in 0,3°C v 

decembru. Januarja in februarja so bile povprečne temperature zraka le stopinjo in pol nad 

lediščem. Od junija do avgusta so se te vrednosti gibale med 20,1°C in 21,8°C. 

Maksimalna povprečna temperatura zraka v poletnih mesecih je znašala 28,4°C, minimalna 

pa 14,7°C. 

 

Relativne vlažnosti zraka so bile najvišje od septembra 2010 do februarja 2011. Vrednosti 

so se gibale med 87-90% v jutranjem času (7.00), med 61-71% ob 14.00 in med 81-88% v 

večerih urah (21.00). Od marca do avgusta so se vrednosti znižale, 68-81% ob 7.00, 41-

52% ob 14.00 in 64-74% od 21.00. Vrednosti so se nato spet zvišale septembra in oktobra, 

leta 2011. 

 

Od septembra 2010 do oktobra 2011 je padlo manj padavin kot v Ljubljani. Največ 

padavin je padlo septembra (174,6 mm) in julija (123,3 mm). Najmanj padavin je bilo v 

zimskih mesecih (do 18,2 mm), nekaj več v poletnih (do 123,3 mm) (Meteorološki letopis, 

2011). 

http://www.botanicni-vrt.si/component/option,com_rastline/juglans-regia/page,2340/lang,si/


33 
Kolenc, T. Vsebnost selena v semenih poljščin, pridelanih v različnih območjih Slovenije. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Ke in Bi, 2013 

 

 

 

V prilogi B so prikazani meteorološki podatki za leto 2010/11 za območje gojenja rastlin v 

Slovenskih goricah. 

3.2.3 Gojenje izbranih poljščin na območju Dolenjske 

Dolenjska je pokrajina v jugovzhodni Sloveniji, ki sega od Ljubljanske kotline do 

Gorjancev. Na tem mestu najdemo rdečkasto ali opečnato rjavo prst na karbonatnih 

kamninah. Tla so izprana. Prevladujejo naslednje kamnine: apnenec, dolomit in glina 

(Andjelov, 2012). 

 

V preglednici 9 so zbrani podatki rastlin iz Dolenjske. 

 

Preglednica 9: Seznam in čas gojenja rastlin, gojenih na območju Dolenjske 

Št. Rastline Latinsko ime Čas gojenja Lokacija 

gojenja 

38 Navadna pira Triticum aestivum L. var. spelta 21.9. 2010 - 20.7. 

2011 

Dolenjska 

39 Česen Allium sativum L. Ni znano Dolenjska 

40 Navadni lan Linum usitatissimum L. Ni znano Dolenjska 

 

Leta 2010 so se na Dolenjskem v jesenskih mesecih povprečne temperature zraka gibale 

med 7,7-14,1°C. Meseca decembra se je ta vrednost zmanjšala pod ledišče (-1,6°C). 

Januarja so izmerili povprečno temperaturo zraka 1,4°C, februarja pa 1°C. V pomladnih in 

poletnih mesecih so povprečne temperature zraka narastle, maja so izmerili 15,6°C, junija 

19,8°C in julija 20,7°C. Maksimalno povprečno temperaturo zraka so izmerili meseca 

julija. 

 

Najvišji odstotek relativne vlažnosti so izmerili v mesecih od septembra do decembra 

2010. Vrednost je znašala od 97-98% v jutranjih urah, ob 14.00 se je vrednost znižala (70-

83%), ob 21.00 pa je znašala okoli 92-95%. Nizke relativne vlažnosti so izmerili v poletnih 

mesecih, od 87% v jutranjih urah do 48% čez dan. 

 

Največ padavin je zapadlo septembra (273,9 mm) in oktobra leta 2010 (159,4 mm) ter 

julija leta 2011 (184,5 mm). Najmanj padavin je padlo januarja (18,2 mm) in februarja 

(11,2 mm) (Meteorološki letopis, 2011). 

 

V prilogi C so prikazani meteorološki podatki za leto 2010/11 za območje gojenja rastlin 

na Dolenjskem. 
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3.2.4 Izbrani vzorci z Japonske 

Analizirali smo tudi nekaj kmetijskih rastlin z Japonske. Te so prinesene z vulkanskega 

območja Aso (zunanjega kraterja, med osrednjim kraterjem in krajem Aso-eki) in iz kraja 

Ibusuki. Mesto Ibusuki prav tako leži na vulkanskem območju, vendar približno 30 km od 

delujočega vulkana Sakura-jima. Na sliki  3 je prikazana Japonska, na sliki 4 pa del otoka 

Japonske, Kyushu, kjer se nahajata območji Aso in Ibusuki. 

 

 

 
 

                    Slika 3: Japonska                       

  Slika 4: Otok Kyushu 

 

Izbrani vzorci so uspevali na vulkanskih tleh. Ugasla lava in pepel razpadeta in ker 

vsebujeta obilo rudninskih snovi, je vulkanska prst zelo rodovitna. Vsebuje več mineralov 

in elementov v sledeh. Ti minerali so silicij, kalij, železo, magnezij, kalcij, natrij, fosfor in 

aluminij. Kovinski elementi v sledeh pa so mangan, cink, bor, vanadij, baker, krom, kobalt, 

nikelj, titan, niobij, mobilden, srebro, selen in drugi. 

 

V preglednici 10 je podan seznam rastlin s podatki iz območja Aso. 

 

Preglednica 10: Seznam in čas gojenja rastlin, gojenih na območju Aso 

Št. Rastline Latinsko ime Čas gojenja Lokacija 

gojenja 

29 Zeleni čaj  Camellia sinensis L. Do maja 2011 Aso, Japonska 

30 Rdeči riž  Oryza sativa L. Ni znano Aso, Japonska 

»se nadaljuje« 

http://www.mpiz-koeln.mpg.de/~pr/garten/schau/OryzasativaL./Reis2.jpg
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»nadaljevanje preglednice 10« 

31 Praprot   Do 19.4.2012 Aso, Japonska 

32 Kislica  Rumex acetosa L. Do 19.4.2012 Aso, Japonska 

33 Grašica  Vicia sp. Do 19.4.2012 Aso, Japonska 

34 Oljna ogrščica  Rassica napus L. var. napus Do 19.4.2012 Aso, Japonska 

35 Riž  Oryza sativa L. Do 19.4.2012 Aso, Japonska 

 

V preglednici 11 je podan seznam rastlin s podatki z območja Ibusuki. 

 

Preglednica 11: Seznam in čas gojenja rastlin, gojenih na območju Ibusuki 

Št. Rastline Latinsko ime Čas gojenja Lokacija 

gojenja 

36 Praprot   Do 18.4.2012 Ibusuki, Jap. 

37 Navadni pelin  Artemisia L.  sp. Do 18.4.2012 Ibusuki, Jap. 

3.3 PRIPRAVA VZORCEV 

3.3.1 Priprava vzorcev prsti 

Na izbranih lokacijah je bil odvzet povprečen vzorec prsti iz zgornjih 10 cm tal s 

sondiranjem. Za pridobitev reprezentativnega vzorca so za en vzorec tal sondirali na več 

mestih. Prst so zračno posušili in jo presejali skozi sito z odprtinami 2 mm, delce, večje od 

2 mm, pa zavrgli. Celoten odvzet vzorec tal, ki so ga presejali skozi sito, so nato strli še v 

terilnici. Vzorce prsti za določitev Se so pripravili na Oddelku za pedologijo na Biotehniški 

fakulteti (Suhadolc, osebna komunikacija).  

3.3.2 Priprava vzorcev semen izbranih poljščin 

Način mletja zrnja/semena je bil odvisen od vrste vzorcev. Zrna so bila oluščena in 

očiščena. 

 

a) Zrna smo najprej zmleli z Retsch mlinom GRINDOMIX GM200, 30 sekund pri 

3000 obratih/min, fino pa nato še z ahatnim planetarnim mikro mlinom (FRITSCH, 

Pulverisette 7), s hitrostjo 6 (4 min) in nato 7 (2 min). Po mletju je bilo več kot 90% 

delcev manjših od 0,32 mm.  

b) Zeli pa smo najprej na drobno razrezali s škarjami, nato pa zmleli še v ahatni 

terilnici zaradi majhne količine vzorca. 

c) Vzorce, ki vsebujejo veliko maščob (kloščevec, lan, konoplja, orehi, buče golice), 

smo homogenizirali v ahatni terilnici. 

 

http://www.mpiz-koeln.mpg.de/~pr/garten/schau/OryzasativaL./Reis2.jpg
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Zmlete vzorce semen in zeli smo shranjevali v primerno označenih posodicah na sobni 

temperaturi, z izjemo vzorcev z veliko maščobe, ki smo jih shranili v zamrzovalnik pri -

20°C in jih hranili do analize. 

3.4 DOLOČITEV SELENA 

3.4.1 Določitev selena v prsti 

Vsebnost selena v prsti smo določali z metodo nevtronske aktivacijske analize k0-INAA. 

Alikvot zračno suhega vzorca prsti (0,18 – 0,21 g) smo prenesli v polietilensko ampulo. 

Tako pripravljen vzorec smo skupaj s standardom Al-Au (0,1%) obsevali 20 ur v reaktorju 

TRIGA Mark II. Po obsevanju smo izmerili gama aktivnost induciranih radionuklidov v 

vzorcu. Meja detekcije uporabljene metode je 0,23 mgSe/kg, določena po certificiranem 

referenčnem materialu BCR-320R Channel Sediment. 

 

Nevtronska aktivacijska analiza je nuklearna analitska metoda, pri kateri določamo 

vsebnosti številnih elementov v analitskih vzorcih, tako da izkoriščamo lastnosti jedrskih 

reakcij (Jaćimovič, 2003). 

 

Metoda je primerna za določanje nano- in subnanogramskih množin elementov v vzorcih. 

Elementarno sestavo lahko določamo v vzorcih okolja, kot so tla, sedimenti, biološki 

vzorci idr. Pred analizo je potrebno vzorce dobro homogenizirati (SDN-O2-K0(01), 2012).  

 

Osnovni princip nevtronske aktivacijske analize je kvalitativna in kvantitativna določitev 

posameznega elementa, osnovana na merjenju inducirane aktivnosti gama žarkov. Pri tej 

metodi gre za interakcijo elementarnih delcev s stabilnimi izotopi atomov, ki sestavljajo 

vzorec. Kvantitativno določimo maso izbranega elementa v aktiviranem vzorcu iz 

izmerjene intenzitete sevanja žarkov gama, nastalih pri obsevanju vzorca s termični 

nevtroni. Potek NAA predstavlja slika 5 (Dermelj in sod., 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Shematski prikaz nevtronske aktivacijske analize (nedestruktivna oblika) (Dermelj in sod., 1988).   

 

Za obsevanje uporabljamo raziskovalni jedrski reaktor pri maksimalni toplotni moči 250 

kW (SDN-O2-K0(01), 2012). Za nastanek dolgoživih izotopov, kot je 
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absorpciji gama žarkov v scentilatorju, ki temelji na razlikah v energiji emitiranih fotonov, 

ki jih sevajo razni nuklidi ter na interakcijah med njimi in zunanjimi elektroni atomov 

scentilatorja. Scentilatorski detektorji (germanijev detektor) delujejo na osnovi 

fluorescence. Ko pride radioaktivno žarčenje do detektorja, izgubi ob elektronih v kristalu 

svojo energijo. Elektroni preidejo v vzburjeno stanje, ob povratku v osnovno stanje pa 

oddajo energijo v obliki fotonov. Fotone fotopomnoževalka spremeni v električni impulz, 

ki se še ojača z ojačevalnikom, rezultat pa so napetostni sunki, ki jih vodimo v analizator 

(Dermelj in sod., 1988).   

 

Prednosti k0-INAA so velika občutljivost, pravilnost in dobra ponovljivost rezultatov, 

minimalne možnosti sistematičnih napak in možnost sočasne določitve večjega števila 

elementov v istem vzorcu (Dermelj in sod., 1988).  

 

Pod določenimi pogoji je možno sočasno analizirati okoli 70% elementov z visoko stopnjo 

občutljivosti, ki znaša tudi do 10
-12

 g elementa v g vzorca (Jaćimovič, 2003). Zaradi velike 

natančnosti metode jo uporabljajo tudi kot referenčno metodo pri certifikaciji standardnih 

referenčnih materialov. Podroben opis metode k0-INAA je v doktorski disertaciji 

(Jaćimovič, 2003). 

3.4.2 Določitev selena v semenih izbranih poljščin 

3.4.2.1 Razkroj 

Reagenti: 

 

Za pripravo raztopin in vzorcev smo uporabili naslednje reagente:  

 deionizirano vodo Milli Q Milipore, 65% HNO3 (Merc, suprapur), 96% H2SO4 

(Merc, suprapur), 30% HCl (Merc, suprapur), 30% H2O2 (Merck, p.a.), V2O5 

(Merc, p.a.), 40% HF (Merc, suprapur), NaOH (Merc, puriss p.a.), NaBH4 (Fluka, 

puriss p.a.), standardna raztopina na zalogo Se(IV) v 5% HNO3 (Na2SeO3, 

suprapur, Merck, 1005 ± 10 mg/l) 

 tedensko raztopino (100 ng Se/g) smo pripravili iz založne raztopine z dodatkom 

destilirane vode Milli Q do 150 mL. Raztopine z nižjimi koncentracijami selena 

smo pripravljali dnevno, v enakem mediju kot vzorce. Vse selenove raztopine smo 

hranili pri temperaturi 4°C. 

 raztopino V2O5 v H2SO4 smo pripravili tako, da smo razredčili 3,4 g V2O5 na 30 ml 

z destilirano Milli Q vodo in dodali 170 mL koncentrirane H2SO4 pri 4°C. 

Raztopino smo hranili na temnem. 
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Aparature: 

 ahatni planetarni mikro mlin (FRITSCH, Pulverisette 7) 

 Retsch mlin (GRANDOMIX GM200) 

 analitska tehtnica 

 termo blok (Termoproc) 

 

V pomite in stehtane 50 mL teflonske posodice smo odtehtali približno 0,2 g vzorca. Vsak 

vzorec smo analizirali v treh ponovitvah. Določili smo tudi vsebnost selena v certificiranih 

referenčnih materialih s podobno osnovo kot naši vzorci, ravno tako s tremi ponovitvami. 

V vsako serijo vzorcev smo vključili tudi slepi vzorec.  

 

Pravilnost in zanesljivost metode smo preverjali z določitvijo Se v certificiranem in 

referenčnem materialu. Kot referenčne materiale smo uporabili liste paradižnika (SRM 

Tomato Leaves (NIST 1573a) s certificirano vrednostjo 54 ± 3 ngSe/gSS) in koruzne 

otrobe (RM Corn Bran (NIST 8433) z referenčno vrednostjo 45 ± 8 ngSe/gSS). 

 

V vsako od 24 teflonskih epruvet z vzorci v eni seriji, smo dodali 0,5 mL konc. H2SO4 in 

1,5 mL konc. HNO3 in jih postavili v digestorij v termo blok (Termoproc) segret na 80°C 

za 10 ur. Po 10ih urah smo epruvete še eno uro segrevali na 130°C in jih nato ohladili na 

sobno temperaturo. Ohlajenim raztopinam smo dodali 2 mL konc. H2O2, nato pa segrevali 

na 115°C za 15 min. Z dodatkom vodikovega peroksida smo odstranili prebitek 

dušikove(V) kisline. Zaradi prisotnega silicija smo zelem dodali 0,1 mL 40% HF. Po 

dodatku HF smo epruvete segrevali v termo bloku na 115°C. Po 10 minutah smo epruvete 

ohladili na sobno temperaturo, dodali 2 mL H2O2 in segrevali še 10 min na 115°C ter 

ohladili na sobno temperaturo. Nato smo dodali 0,1 mL V2O5 v H2SO4 in segrevali pri 

115°C toliko časa, dokler se ni pojavila modra raztopina. Segrevali smo približno 20 min. 

Sledila je redukcija Se(VI) v Se(IV) z dodatkom 3,5 mL HCl in segrevanjem v termo bloku 

10 min na 90°C. Po končani redukciji smo epruvete ohladili na sobno temperaturo in 

razredčili vzorce z Milli Q na približno 15 g. Postopek je natančno opisan v Smrkolj in 

Stibilj (2004). 
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3.4.2.2 Detekcija selena s HG-AFS 

Aparature:  

 

 peristaltična črpalka (Ismatec, MCP 380), njen pretok smo uravnavali s cevmi 

različnih notranjih premerov (0,78 mm, 1,02 mm, 2,06 mm) iz Tygona LFL 

(Ismatec) 

 sušilnik plinov (Nafion dryer, Perma Pure Products) 

 AFS detektor (Excalibur, PS Analytical) s selenovo žarnico z votlo katodo z 

dodatnim napajanjem (Super Lamp Photon) 

 rekorder oz. čitalec signalov (Servogor 102) 

 

S hidridno tehniko HG-AFS določimo vsebnost Se v raztopini. Shemo pretočnega sistema 

HG-AFS, ki smo ga uporabljali za detekcijo selena, prikazuje slika 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Shema pretočnega sistema HG-AFS (Smrkolj, 2003) 

 

Pretoke na peristaltični črpalki uravnavamo s cevkami različnih notranjih premerov. Kot 

prikazuje slika 1, nosilna tekočina oziroma vzorec v križnem spoju reagira z HCl in NaBH4 

v NaOH raztopini. V plinsko-tekočinskem separatorju pride do ločitve dveh faz, plinske in 

vodne. Argon kot nosilni plin odnese nastala plina, H2Se in H2, skozi sušilnik plinov v 

atomski fluorescenčni spektrometer. Nastali selenovi atomi absorbirajo svetlobo s selenove 

votle katode z dodatnim napajanjem. Vzbujeni atomi nato oddajo absorbirano svetlobo. 

Velikost signala se beleži na čitalcu, višina signala pa je premosorazmerna koncentraciji 

selena v raztopini. 
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3.4.2.3 Meja zaznavnosti 

Meja zaznavnosti oz. meja detekcije je tista minimalna koncentracija merjene komponente, 

ki jo je še mogoče zaznati. Določili smo jo na dva načina:  

a) z določitvijo selena v slepih vzorcih smo izračunali povprečje treh določitev. Meja 

detekcije selena je 19 ng/g vzorca.  

b) DL = 3 × s/k  (s-standardni odmik slepe vrednosti, k-naklon umeritvene krivulje) 

(Skoog in sod., 1988). Meja detekcije selena je 26 ng/g vzorca. 

 

Ker smo v seriji vzorcev imeli tri slepe vzorce, smo za mejo detekcije uporabljene metode 

določili 19 ngSe/g vzorca. 

3.4.2.4 Pravilnost in ponovljivost metode 

Pravilnost in zanesljivost metode za merjenje koncentracij Se v rastlinah smo preverjali z 

merjenjem koncentracij Se v certificiranem referenčnem materialu, ki je po osnovi 

podoben analiziranemu vzorcu. Izbrali smo dva certificirana referenčna materiala: SRM 

Tomato Leaves (NIST 1573a) in RM Corn Bran (NIST 8433). Materiala smo razkrojili in 

analizirali po enakem postopku kot ostale vzorce. Dobljeni rezultati za RM Corn Bran so 

prikazani na kontrolni karti na sliki 7, kjer so podani kot povprečje ± absolutna napaka, in 

se ujemajo s certificiranimi vrednostmi. 
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Slika 7: Kontrolna karta merjenja koncentracije selena v referenčnem materialu koruznih otrobov (Corn 

Bran, NIST 8433: 45 ± 8 ngSe/gSS).  

 

 

Določali smo tudi koncentracijo Se v certificiranem referenčnem materialu v listih 

paradižnika in dobili vrednosti 61 ± 17 ngSe/gSS in 41 ± 6 ngSe/gSS. Certificirana 

vrednost referenčnega materiala lista paradižnika pa je 54 ± 3 ngSe/gSS. Dobljeni rezultati 

se nekoliko razlikujejo od certificirane vrednosti. 
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4 REZULTATI 

4.1 PRST 

V preglednici 12 so zbrane vsebnosti selena v vzorcih prsti, ki smo jih vzorčili v letu 2012. 

Prst smo analizirali iz treh različnih območij: iz Biotehniške fakultete, iz Dolenjske in iz 

Slovenskih goric.  

 

V izbranih prsteh (BF-1. vzorec, Moškanjci-1. vzorec, Biserjane in Rangus) smo izmerili 

koncentracijo <0,4 mgSe/kg, v vzorcih prsti iz Moškanjcev in BF (2. vzorec) pa še manjše 

vrednosti (<0,3 mgSe/kg).  

 

Preglednica 12: Koncentracija selena v prsti na izbranih območjih 

Vzorec Lokacija Konc. Se (mg/kg) 

BF, 1. vzorec BF < 0,4 

BF, 2. vzorec BF < 0,3 

Moškanjci, 1. vzorec Sl. gorice < 0,4 

Moškanjci, 2. vzorec Sl. gorice < 0,3 

Biserjane Sl. gorice < 0,4 

Rangus Dolenjska < 0,4 

4.2 SEMENA POLJŠČIN 

Analizirali smo semena poljščin s treh različnih območij Slovenije ter semena in zeli 

kmetijskih rastlin z dveh različnih območij Japonske. Vsebnost selena smo ugotavljali v 31 

semenskih vzorcev poljščin, v 19 žitih, 5 stročnicah in 7 oljnicah. Iz območja Slovenskih 

goric smo analizirali 13 semen, od tega 3 oljnice in 10 žit. Iz območja Biotehniške 

fakultete smo analizirali 15 vzorcev semen, od tega 7 žit, 5 stročnic in 3 oljnice. Le tri 

rastline smo nabrali na območju Dolenjske, od tega 1 žito, 1 oljnico in česen. Česen spada 

v skupino lukovk. 

 

Izmed 13 vzorcev iz Slovenskih goric, smo najvišjo koncentracijo izmerili pri bučah 

golicah (192 ± 8 ngSe/g), kot je prikazano v preglednici 13. Sledi ji faraonovo žito (105 ± 

6 ngSe/g). Različne vrste pire so vsebovale znatne koncentracije Se (99 – 105 ngSe/g). Le 

dva semenska vzorca, oves in ječmen, sta vsebovala manj kot 19 ngSe/g.  

 

V preglednici 13 so prikazane povprečne vsebnosti selena v  semenih poljščin iz 

Slovenskih goric. 
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Preglednica 13: Povprečne vsebnosti selena v  semenih poljščin, gojenih v Slovenskih goricah 

Zrna/semena c [ng]/g vz. 

Buče golice 192 ± 8 

Faraonovo žito 105 ± 6 

Zelena pira 105 ± 6 

Enozrna pira 99 ± 9 

Dvozrna pira 99 ± 6 

Tritikala 88 ± 7 

Pira 45 ± 2 

Lan 26 ± 1 

Eko rž 20 ± 1 

Orehi 19 ± 1 

Proso 19 ± 3 

Oves <19 

Ječmen <19 

 

Po vsebnosti Se v vzorčenih zrnih rastlin, so Slovenskim goricam sledila zrnja rastlin, 

gojenih na Biotehniški fakulteti (prikazano v preglednici 14). Imeli smo 15 vrst semen, v 

osmih zrnih (bela lupina, konoplja, lan, rž, krmni grah, soja tarna, ajda in čičerika) smo 

ugotovili vsebnost selena od 19 do 97 ngSe/g, v soji b, prosu, kloščevcu, sirku a in b, 

koruzi in pšenici pa manj kot 19 ngSe/g vzorca. Največjo vsebnost selena je vsebovalo 

seme bele lupine (97 ± 7 ngSe/g). 

 

Preglednica 14: Povprečne vsebnosti selena v semenih poljščin, gojenih na poskusnem mestu na Biotehniški 

fakulteti 

Zrna/semena c [ng]/g vz. 

Bela lupina 97 ± 7 

Konoplja 45 ± 9 

Lan 38 ± 12 

Rž 37 ± 1 

Krmni grah 29 ± 1 

Soja tarna 29 ± 2 

Ajda 27 ± 4 

Čičerika 19 ± 8 

Soja b <19 

Proso sonček <19 

Kloščevec <19 

Sirek a <19 

Sirek b <19 

Koruza <19 

Pšenica ingenio <19 

 

Z Dolenjske smo analizirali seme lanu, pire in posušeno čebulico česna. Lan je vseboval 46 

ngSe/g, pira 24 ngSe/g, česen pa manj kot 19 ngSe/g. 

 

V preglednici 15 so prikazani rezultati analiz vzorcev z Dolenjske. 
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Preglednica 15: Povprečne vsebnosti selena v semenih poljščin, gojenih na Dolenjskem 

Zrna/semena c [ng]/g vz. 

Lan 46 ± 1 

Pira 24 ± 3 

Česen (čebulica) <19 

 

Na območju Aso so rastline vsebovale visoke koncentracije Se. Vseh šest rastlin, ki smo 

jih analizirali, so vse pokazale izredno visoko vsebnost Se, kar prikazuje preglednica 16. 

 

Preglednica 16: Povprečne vsebnosti Se v rastlinskih vzorcih, gojenih v Aso, Japonska 

Rastline c [ng]/g zračno suhe snovi 

Praprot 562 ± 52 

Oljna ogrščica 442 ± 60 

Kislica 150 ± 25 

Rdeči riž  (zrna) 105 ± 13 

Riž (zrna) 85 ± 17 

Zeleni čaj 63 ± 6 

Grašica 37 ± 12 

 

Praprot iz območja Ibusuki je vsebovala 24 ngSe/g, medtem ko je bila vsebnost selena v 

navadnemu pelinu manjša od 19 ngSe/g (preglednica 17).  

 

Preglednica 17: Povprečne vsebnosti Se v rastlinskih vzorcih, gojenih v Ibusuki-ju, Japonska 

Rastline c [ng]/g zračno suhe snovi 

Praprot  24 ± 1 

Navadni pelin <19 

 

 

 

 

Vsebnost Se v semenih in zrnih poljščin iz izbranih območij Slovenije je prikazana na sliki 

8. Poleg koncentracij selena je na grafu prikazana vsebnost beljakovin, izražena v 

odstotkih, ki smo jo povzeli iz literature (Kocjan Ačko, 1998; Todorić in Gračan, 1982; 

Souci in sod., 2000).  
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Slika 8: Vsebnost selena in beljakovin v vzorcih iz območja Slovenije (literaturne podatke za beljakovine 

smo prevzeli po Todorić in Gračan (1982) za sojo, belo lupino, rž, proso, oves, ječmen in koruzo, po Kocjan 

Ačko (1998) za piro in lan, Souci in sod. (2000) za vse ostale) 

 

Legenda: 

 Sl. gor. – Slovenske gorice 

 BF – Biotehniška fakulteta 

 Dol. - Dolenjska 
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5 RAZPRAVA 

Vsebnost selena v rastlinah je odvisna od vrste rastlin in dostopnosti Se v prsti. Na 

vsebnost selena v prsti vpliva geološka sestava tal, količina padavin, prisotnost železa in 

žvepla v tleh in ostali okoljski dejavniki. Kemijska oblika, v kateri se selen nahaja, pa 

vpliva na dovzetnost rastline za privzem selena iz prsti (Combs, 2001).  

5.1 KONCENTRACIJE SELENA V IZBRANIH PRSTEH  

Vsebnost selena v prsti smo določili z k0-INAA. Ugotovili smo, da prst v Sloveniji vsebuje 

malo selena. V prsti iz območja Biotehnične fakultete smo izmerili vsebnost selena manjšo 

od 0,3 oz. 0,4 mg/kg, v prsti iz območja Slovenskih goric ravno tako <0,4 in <0,3 mgSe/kg 

ter v prsti iz območja Dolenjske <0,4 mgSe/kg. Vsebnosti selena v prsti na vseh treh 

območjih so podobne. 

 

Izmerjene vrednosti nam pokažejo, da so koncentracije selena v prsti v Sloveniji zelo nizke 

in so primerljive z rezultati, ki jih navajata Pirc in Šajn (1997), med <0,1 in 0,7 mg/kg. 

Vsebnosti selena v prsti so v nekaterih drugih državah (npr: Kanda, ZDA, Avstrija) precej 

večje, kar je razvidno iz preglednice 2.  

 

Podatka o vsebnosti selena v prsti na Japonskem nimamo, je pa vulkanska prst, na kateri so 

rastli analizirani vzorci, obogatena z minerali, med katerimi je tudi selen (Reilly, 2002).  

5.2 KONCENTRACIJA SELENA V IZBRANIH SEMENIH POLJŠČIN 

Semena in zrna poljščin, ki rastejo na območju Slovenije, vsebujejo selen v območju od 

<19-192 ngSe/g. Vrednosti so primerljive z nekaterimi ostalimi evropskimi državami. 

Selen je v zemeljski skorji in posledično v prsti neenakomerno porazdeljen, kar se odraža 

tudi pri privzemu Se iz prsti pri rastlinah. Nizke vsebnosti selena (manj kot 19 ngSe/g) 

vsebujejo nekatera žita (oves, ječmen, proso, koruza, sirek, pšenica) (slika 8). 

 

Najbolj ugodne razmere za rast rastlin glede na meteorološke podatke v letu 2011 so imele 

rastline, ki so rastle na območju Slovenskih goric. Tam je v letu 2011 zapadlo najmanj 

padavin, medtem ko je bilo v okolici Ljubljane največ padavin. V Slovenskih goricah je 

bila povprečna temperatura zraka višja od 20°C že meseca maja, in se ni spustila pod to 

temperaturo do septembra. V Ljubljani se je povprečna temperatura zraka dvignila nad 20 

°C v juniju, juliju in avgustu, na Dolenjskem pa šele v juliju. 
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5.2.1 Različne vrste semen vsebujejo različne koncentracije selena z različnih 

območij 

Seme oljnic vsebuje največ Se (slika 8). Oljnice so bogat vir beljakovin in vsebujejo visoke 

koncentracije selena. Analizirali smo 7 oljnic ter jim določili vsebnost selena med 19 in 

192 ngSe/g semena, razen semena kloščevca so vsebovala manj kot 19 ngSe/g. Izmed vseh 

vzorcev iz Slovenije, smo z analizo ugotovili, da seme buče golice vsebuje celo največ 

selena (192 ± 8 ngSe/g). 

 

Vsebnost Se v stročnicah je bila v območju od 19 do 97 ngSe/g. Tudi stročnice vsebujejo 

visoke količine beljakovin v zrnju. Analizirali smo 5 stročnic, izmed teh je le ena stročnica, 

soja b, vsebovala manj kot 19 ngSe/g. Vse stročnice so bile gojene na območju Biotehniške 

fakultete. 

 

Žita vsebujejo manj beljakovin kot stročnice in oljnice, analizirani vzorci žit vsebujejo 

nizke koncentracije Se. Izjema so faraonovo žito, pira in tritikala. Zrna iz rodu pire 

vsebujejo 14-19% beljakovin in spadajo v sam vrh med žiti (Kocjan Ačko, 1998), zato 

vsebujejo več selena. 8 različnih vrst semen žit (faraonovo žito, zelena pira, enozrna pira, 

dvozrna pira, tritikala, pira, rž, proso) od 10 iz Slovenskih goric, je vsebovalo 19-105 

ngSe/g v vzorcu. Iz območja Biotehniške fakultete sta 2 vzorca, ajda in rž, vsebovala 20-27 

ngSe/g, ostali (proso sonček, sirek a, sirek b, koruza, pšenica ingenio) pa so vsebovali manj 

kot 19 ngSe/g. Iz območja Dolenjske smo imeli samo en primer žita (pira), ki je vsebovalo 

24 ngSe/g.  

 

Največ vzorcev semen z nizko vsebnostjo Se (pod 19 ngSe/g), je iz območja Biotehnične 

fakultete (7 semenskih vzorcev). Izmed 7 vzorcev pod mejo detekcije, je 5 žit, 1 stročnica 

in 1 oljnica. To sta tudi edini izmed stročnic in oljnic, ki vsebujeta manj kot 19 ngSe/g. Na 

območju Slovenskih goric vsebujeta dva semenska vzorca (oves in ječmen) manj kot 19 

ngSe/g. Iz območja Dolenjske smo imeli skupno le tri različne vzorce in le česen je 

vseboval manj kot 19 ngSe/g.  

5.2.2 Različne vrste semen vsebujejo različne koncentracije selena z istega 

območja 

Na območju Slovenskih goric smo analizirali 13 različnih vrst semen oz. zrn. Največ 

selena smo določili v semenih buč golic (192 ± 8 ngSe/g). Faraonovo žito je vsebovalo 105 

± 6 ngSe/g. Različne vrste pir so vsebovale koncentracijo selena od 45 – 105 ngSe/g, 

tritikala pa 88 ± 7 ngSe/g. Ostala semena so vsebovala od 45 ngSe/g do manj kot 19 

ngSe/g, kot je prikazano v preglednici 16.  
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Na območju Biotehnične fakultete smo analizirali 15 različnih vrst semen oz. zrn. Največjo 

vsebnost selena na tem območju so vsebovala semena bele lupine (97 ± 7 ngSe/g). Sledi ji 

seme konoplje s 45 ± 9 ngSe/g. Ostala semena (lan, rž, krmni grah, soja tarna, ajda in 

čičerika) vsebujejo 19 - 37 ngSe/g, soja b, proso sonček, kloščevec, sirek a, sirek b, koruza 

in pšenica ingenio pa manj kot 19 ngSe/g. 

 

Na območju Dolenjske pa smo določali koncentracijo selena le 3 različnim vrstam 

semen/zrn. Lan je vseboval 46 ± 1 ngSe/g, pira 24 ± 3 ngSe/g, česen pa <19ngSe/g. 

 

Rastline iz območja Slovenskih goric so rastle na istih vzorčnih mestih, tako da uspevajo v 

podobnih rastnih razmerah. Isto lahko trdimo za rastline iz območja Dolenjske oz. iz 

območja Biotehniške fakultete. Razlike v vsebnosti selena so torej odvisne od dovzetnosti 

rastline za privzem selena. Na vsebnost selena vpliva tudi vsebnost beljakovin v semenu. 

Selen se namreč vgrajuje v beljakovine (Terry in sod., 2000). Veliko vsebnost beljakovin 

imajo semena buče golice, zato vsebujejo najvišje koncentracije selena. Opazimo lahko, da 

v večini primerov drži, da pri večji vsebnosti beljakovin v semenu/zrnu, je tudi večja 

vsebnost selena (slika 8). 

5.2.3 Iste vrste semen vsebujejo podobne koncentracije selena z različnih 

območij 

Vsebnosti selena v semenih poljščin z različnih območij se med sabo ne razlikujejo veliko. 

V naši raziskavi smo imeli samo en primer rastline, ki smo jo gojili na vseh treh območjih. 

Seme lanu, pridelano na območju Slovenskih goric, je vsebovalo 26 ± 1 ngSe/g, seme lanu, 

pridelano na območju Biotehniške fakultete, je vsebovalo 38 ± 12 ngSe/g, seme lanu, 

pridelano na Dolenjskem, pa 46 ± 1 ngSe/g. Vrednosti selena so si blizu, tudi vsebnosti 

selena v prsti so si podobne <0,3 oz. 0,4 mg/kg.  

5.2.4 Vsebnost selena v zrnih/rastlinah z Japonske 

Iz slike 9 je razvidno, da vsebujeta praprot in oljna ogrščica precej višje vsebnosti selena 

kot ostali vzorci. Oljna ogrščica spada v skupino oljnic, ki predstavljajo bogat vir 

beljakovin. Riž in rdeči riž spadata v skupino žit, kar pomeni, da imata nizko vsebnost 

beljakovin, kar se kaže v nizki koncentraciji Se. Glede na to, da je grašica stročnica, bi 

pričakovali večjo vsebnost Se. Nizke vsebnosti selena pa smo izmerili pri praproti (24 

ngSe/g) in navadnemu pelinu (19 ngSe/g) iz območja Ibusuki. Medtem ko smo izmerili, da 

ima praprot z območja Aso najvišjo vsebnost selena (562 ± 52 ng/g vz.). Po tem lahko 

sklepamo, da je prst na območju Aso, ki leži med osrednjim kraterjem in krajem Aso-eki, 

precej bolj bogata s selenom, kot na območju Ibusukija. To območje je oddaljeno 30 km od 

vulkanskega območja. Boljše bi bilo, da bi imeli več enakih vrst rastlin, ki rastejo na obeh 
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območjih. Tako bi lahko z zagotovostjo trdili, da vsebuje prst na območju Aso večjo 

vsebnost selena. 

 

Največja vsebnost selena, ki smo jo določili v semenskem vzorcu buče golice iz Slovenije, 

znaša 192 ngSe/g. Največja vsebnost selena, ki smo jo določili v vzorcu zeli z Japonske pa 

562 ngSe/g. To je skoraj trikrat več kot pri nas. Vendar pa moramo razlikovati zrnje od 

zeli. Če primerjamo med sabo semena dveh žit, s podobno beljakovinsko sestavo (okoli 

12%), imata to riž in oves. Vsebnost Se v rižu iz območja Aso je bistveno večja (85 ± 17 

ngSe/g vzorca), kot v ovsu iz Slovenskih goric, ki je manj kot 19 ngSe/g. 

 

 

 
Slika 9: Vsebnost selena v vzorcih z Japonske 

 

5.3 PRIMERJAVA VSEBNOSTI SELENA Z  LITERATURO 

Podatki iz literature za vsebnost Se v izbranih vzorcih so primerljivi z našimi rezultati 

(preglednica 18). Vsebnosti selena, ki smo jih v semenih in zrnih ajde, česna (čebulica), 

prosa, pšenice, sirka in soje določili v naši raziskavi, so podobnih vrednosti kot jih navaja 

druga literatura. Buče golice so v naši raziskavi vsebovale več selena (192 ngSe/g) kot so 

leta 2002 izmerili Kreft, Stibilj in Trkov, 23-37ngSe/g. Kishchak (1998) je v Južni Ukrajini 

določil višjo vsebnost selena v ječmenu (95 ngSe/g), ovsu (84 ngSe/g) in pšenici (45 
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ngSe/g). Ostali avtorji poročajo o podobnih vsebnosti selena v omenjenih rastlinah. 

Semena lanu v Sloveniji (42 ngSe/g) imajo višjo vsebnost selena kot navajata Lindber in 

Lannek (1970) za Švedsko (9 ngSe/g). Tudi oreh iz Slovenskih goric (19 ngSe/g) ima višjo 

vsebnost selena kot navajajo Souci in sod. (2000) za Francijo. 

 

Finska ima precej nižjo vsebnost selena v prsti (0,02-0,07 mgSe/kg) kot pri nas (<0,1-0,7 

mgSe/g) (preglednica 2), posledično so vrednosti selena v rastlinah iz tistega območja zelo 

nizke. Oksanen in Sandholm (1970) sta tako pri ovsu določila 9 ngSe/g, pri ječmenu 5 

ngSe/g in pri pšenici 6 ngSe/g. 

 

Preglednica 18: Primerjava vsebnosti selena v izbranih vzorcih z literaturo 

Semena Vsebnost selena 

(ng/g vz.) 

Ostali podatki 

Slovenija 

Ostali avtorji 

Ajda 27 ± 4 43,3
1
  

Bela lupina 97 ± 7   

Brušena pira 24 ± 3   

Buče golice 192 ± 8 23-37
2
  

Česen <19 1,1-10,5
1 

6 ± 4
5
; 13.7 ± 0.9(2)

12
; 34.2

13 

Čičerika 19 ± 8  9
5 

Dvozrna pira 99 ± 6   

Enozrna pira 99 ± 9   

Faraonovo žito 105 ± 6   

Ječmen <19 11-84
3 

5
7
; 15

10
; 7 ± 5

5
; 32(49)

11a
; 

95(5)
11b 

Kloščevec <19   

Konoplja 45 ± 9   

Koruza <19 7-58
3 

12 ± 4
5
; 42(6)

11a
; 68(4)

 11b
 

Krmni grah 29 ± 1   

Lan  42 ± 8 (3)  6
9 

Orehi 19 ± 1  5.5
5 

Oves <19 37-171
3 

16
6
; 9

7
;  7 ± 5

5
; 30(15)

11a
; 

84(3)
11b

 

Pira 45 ± 2   

Proso  19 ± 3  2
5 

Pšenica <19 10-20
4 

6
7
 ; 2 ± 1

5
; 35(5)

11a
; 45(5)

11b
 

Rž 37 ± 1  16
6
; 4

7
 ; 1.4 ± 1

5 

Sirek <19  11
8
; 13

5 

Soja 29 ± 2  19 ± 8
5 

Tritikala 88 ± 7   

Zelena pira 105 ± 6   
1
Smrkolj in sod. (2005), 

2
Kreft, Stibilj in Trkov (2002), 

3
Stekar in Muck 1971, 

4
Dermelj in sod. (1988), 

5
Francija (Souci in sod., 2000), 

6
Danska (Gissel-Nielsen, 1975), 

7
Finska (Oksanen in Sandholm, 1970), 

8
Norveška (Froslie in sod., 1980),

 9
Švedska (Lindberg in Lannek, 1970), 

10
Danska (Gissel-Nielsen, 1974),  

11a 
Severna Velika Britanija (Kishchak, 1998),

 11b 
Južna Ukrajina (Kishchak, 1998), 

12
Grčija (Pappa in sod., 

2006), 
13

Hrvaška (Klapec in sod., 2004) 
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(n)…število vzorcev 

5.4 DNEVNI VNOS SELENA Z JEDILNO PORCIJO 

Dnevni vnos selena je odvisen od vsebnosti selena v hrani in od količine zaužite hrane. 

Priporočen dnevni vnos selena je 30 - 70 µg/dan za vse odrasle (Referenčne vrednosti za 

vnos hranil, 2004). V preglednici 19 je prikazan delež dnevnega vnosa z jedilno porcijo 

(100 g). 

 

Največji vnos z jedilno porcijo je iz semen buč golic, od 27-64%, nato s piro (14-35%), 

belo lupino (14-32%) in tritikalo (13-29%). K dnevnem vnosu najmanj prispevajo soja, 

ajda, rž, čičerika, proso in orehi, od 3-12%. S semeni in zrni z jedilno porcijo vnesemo 

majhen odstotek, ker pa jih zaužijemo v večjih količinah, pa veliko prispevajo k dnevnemu 

vnosu. 

 

Preglednica 19: Dnevni vnos selena z jedilno porcijo 

Semena/zrna jedilna porcija 

vsebnost Se v µg/100g 

izdelka 

priporočen vnos za območje 

30-70 µg/dan (%) 

buče golice 19,2 64 – 27 

faraonovo žito 10,5 35 – 15 

zelena pira 10,5 35 – 15 

enozrna pira 9,9 33 – 14 

dvozrna pira 9,9 33 – 14 

bela lupina 9,7 32 – 14 

tritikala 8,8 29 – 13 

pira 4,5 15 – 7 

rž 3,7 12 – 5 

soja tarna 2,9 10 – 4 

ajda 2,7 9 – 4 

pira 2,4 8 – 3 

rž (ekološka pridelava) 2,0 7 – 3 

čičerika 1,9 6 - 3 

proso 1,9 6 - 3 

orehi 1,9 6 - 3 
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6 SKLEPI 

Prst na različnih območjih Slovenije vsebuje zelo nizke koncentracije selena. Rastline, ki 

uspevajo na teh območjih, vsebujejo manj kot 19 do 192 ngSe/g. 

 

Z rezultati poskusa smo potrdili vse hipoteze. Rastline, gojene v Sloveniji, so vsebovale 

nizke koncentracije selena, rastline, ki so uspevale na vulkanskih tleh, pa visoke 

koncentracije selena. Vsebnosti selena so se razlikovale med različnimi rastlinskimi 

vrstami. Vzorci, ki so vsebovali veliko beljakovin, so vsebovali tudi več selena. 

 

Ugotovili smo, da različne vrste semen vsebujejo različne koncentracije selena z istega 

območja, in da različne vrste semen vsebujejo različne koncentracije selena z različnega 

območja. Vsebnost Se je bila v območju enega velikostnega razreda (od <19-192 ngSe/g). 

Lan, ki je uspeval na vseh treh območjih, je vseboval v območju 26-46 ngSe/g.  

 

Oljnice vsebujejo večje koncentracije selena kot stročnice, te pa vsebujejo večje 

koncentracije selena kot žita. V semenu buče golice smo izmerili najvišjo vsebnost selena. 

Dobljeni rezultati kažejo, da vsebnost selena pada sorazmerno z vsebnostjo beljakovin. S 

tem smo potrdili hipotezo, da vzorci, ki vsebujejo veliko beljakovin, vsebujejo tudi več 

selena. Kolikšna bo koncentracija selena v posameznem semenu poljščine, je tako v veliki 

meri odvisno od njene vsebnosti beljakovin. 

 

Na naših tleh ni velikih razlik v koncentraciji selena v prsti, zato ni tako odvisno od 

območja, na katerem rastlina raste, ampak je bolj odvisno od vsebnosti beljakovin v zrnu. 

Visoko beljakovinska hrana predstavlja bogat vir selena, ker je selen specifično oz. 

nespecifično vezan v beljakovine.  

 

Medtem ko v primeru kmetijskih rastlin z Japonske odločilno na vsebnost selena vpliva 

prst, na kateri rastlina raste. Vulkanska prst namreč vsebuje veliko mineralov, med 

katerimi je tudi selen, ki se nahaja v večjih količinah kot v ostalih prsteh. 

  



54 
Kolenc, T. Vsebnost selena v semenih poljščin, pridelanih v različnih območjih Slovenije. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Ke in Bi, 2013 

 

 

7 POVZETEK 

Selen je esencialen element za človeka in žival. V različnih kemijskih oblikah je prisoten v 

zemeljski skorji, kjer je neenakomerno porazdeljen. Privzem Se iz prsti je odvisen od 

številnih fizikalnih in kemijskih dejavnikov. Za rastline selen še ni dokazano esencialen, 

ima pa pozitivne učinke na rast. Človek ga največ zaužije z mesnimi izdelki, zaradi 

velikega vnosa pa tudi z žitni izdelki. Selen se v organizmu nahaja v številnih encimih, 

zato njegovo pomanjkanje ključno vpliva na presnovo v telesu. 

 

Namen našega dela je bil ugotoviti vsebnost selena v semenih poljščin, gojenih v različnih 

predelih Slovenije. Zanimalo nas je ali katere vrste privzamejo visoke koncentracije selena. 

Ugotavljali pa smo tudi vsebnost selena v zeleh in zrnih izbranih rastlin z Japonske.  

 

V izbranih prsteh iz Slovenije smo določili nizke koncentracije selena (<0,4 mg/kg). 

 

Iz različnih območij Slovenije smo analizirali 31 različnih vzorcev poljščin, semen oz. zrn, 

in jim ugotavljali vsebnost selena. Vsebnost selena v zrnih/semenih smo določili z HG-

AFS. Za razkroj vzorcev smo uporabili HNO3, H2SO4 in H2O2. 

 

Analizirane poljščine smo razdelili v tri večje skupine, ki se znatno razlikujejo po 

vsebnosti beljakovin v zrnu: oljnice, stročnice in žita. Rezultati so pokazali, da so največ 

selena privzele oljnice (do 192 ngSe/g), sledile so stročnice (do 97 ngSe/g), medtem ko so 

žita (do 37 ngSe/g) vsebovale najmanj selena, z izjemo faraonovega žita, pire in tritikale 

(88-105 ngSe/g).  

 

Na primeru lana lahko sklepamo, da semena poljščin iste vrste privzamejo na različnih 

območjih podobne koncentracije selena, ker je tudi vsebnost Se v prsti podobna. 
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8 SUMMARY 

Selenium is an essential trace element for humans and animals. In earth crust is presented 

in different chemical forms, which concentration variates. Plants uptake selenium from 

soils, in the extent to which depends on numerous of physical and chemical factors. There 

is no evidence that selenium is essential to plants but it represents positive effect on 

growth. The richest sources of selenium are meat products and cereals on account of a 

major contribution to selenium intake. Selenium is incorporated in various enzymes in 

human organism, therefore its deficiency affects on body functions.  

 

Purpose of our research was to determine concentration of selenium in seeds of crops 

grown in different areas in Slovenia. We also wanted to know if some species uptake 

greater concentrations of selenium. We determined the content of selenium in green parts 

of plants and grains from Japan.  

 

We determined low selenium content in selected soils from Slovenia (<0,4 mg/kg).  

 

We analyzed 31 different samples of crops from different Slovenian areas, seeds and 

grains, in which we determined concentration of selenium. Selenium in seeds was 

determined by HG-AFS. For digestion procedure were used HNO3, H2SO4 and H2O2. 

 

Analysed crops were divided into three larger groups which differentiate in content of 

protein in seeds: oilseeds, legumes and cereals. The highest content of selenium was 

mesaured in oilseeds (to 192 ngSe/g), followed by legumes (to 97 ngSe/g), while cereals 

contained the least content of selenium (to 37 ngSe/g) if we exclude Triticum turgidum 

L.var. Turanidumi, species of Triticum aestivum L. var spelta and triticale (88-105 

ngSe/g).  

 

In the case of Linum usitatissimum L. we can conclude that seeds of crops can uptake 

similar concentrations of selenium in different areas as it is similar content of selenium in 

soil. 
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9 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUK V OSNOVNI ŠOLI 

9.1 IZBIRA TEMATIKE 

Selen je zaradi esencialnosti za ljudi pomemben element v sledovih. Glede na vsebnost Se 

v prsti, opazujemo razlike v rasti rastlin. Čeprav Se ni dokazano nujno potreben za rastline, 

v zmernih količinah ugodno vpliva na njeno rast. Odziv rastline, poleg merjenja, lahko 

opazujemo tudi na morfološki ravni. V osnovni šoli je precej uporabna metoda opazovanja, 

npr. v hitrosti rasti, spremembi barve, odmiranja delov rastlin, rast plodov, idr.  

 

Tematiko diplomskega dela lahko po učnem načrtu uvrstimo v pouk Naravoslovja v 6. 

razredu, pri tematskem sklopu Prilagoditve rastlin na okolje. Lahko pa ga uvrstimo tudi k 

izbirnemu predmetu Organizmi v naravnem in umetnem okolju, v okviru tematskega 

sklopa Organizmi v naravnem okolju. 

 

Zaradi strupenih lastnosti nekaterih selenovih spojin, le te niso primerne za delo z učenci. 

Namesto tega bi lahko preučevali vpliv žvepla, v obliki sulfatnega iona, na rastline. 

9.2 UČNA PRIPRAVA 

Pouk bi bil usmerjen v raziskovalno delo učencev, kjer učitelj usmerja učence. Tako bi 

učenci samostojno opazovali, izvajali meritve in zapisovali ugotovitve. Učenci bi 

raziskovalno delo na koncu samostojno sestavili v smiselno celoto, z vsemi rezultati in 

ugotovitvami. 

 

Projektno delo bi trajalo mesec in pol. 2 šolski uri bi porabili za uvodni del, kjer bi učitelj 

učence seznanil s pomembnimi minerali, ki jih rastline potrebujejo za normalno delovanje 

in rast. Preden bi se učenci posvetili projektnemu delu, bi učitelj podal nekaj splošnih 

navodil za projektno učno delo. 

 

Učenci bi naslednjo uro nastavili poskus, nato pa vsaka 2 tedna opazovali in zapisovali 

opažanja na učni list, ki jim bi ga učitelj razdelil na koncu uvodne ure. 

 

Projektno delo bi zaključili s predstavitvijo celotnega projektnega dela, od nastavitve in 

poteka poskusov do rezultatov in sklepov. Predstavitev bi potekala v skupinah v pisni in 

ustni obliki. 
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PROJEKTNO UČNO DELO 

 

Predmet: NARAVOSLOVJE 

 

Izbirni predmet: ORGANIZMI V NARAVNEM IN                       

UMETNEM OKOLJU 

Razred: 6. 

 

Razred: 7., 8. in 9. 

 

VSEBINSKI SKLOP Živa narava / Organizmi v naravnem in umetnem okolju  

UČNA ENOTA Prilagoditve rastlin na okolje / Organizmi v naravnem okolju 

NASLOV 

PROJEKTNEGA 

UČNEGA DELA 

Odziv rastline na izbrane okoljske dejavnike 

 

CILJI Učenci: 

 spoznajo negativne posledice človeških posegov in 

njihov vpliv na organizme  

 spoznajo vlogo esencialnih in koristnih elementov pri 

rastlinah 

 spoznajo odziv rastline v stresnih razmerah na 

morfološki ravni 

 prepoznajo simptome pomanjkanja žvepla pri rastlinah 

 osvojijo uporabo izbranih metod: opazovanje, merjenje 

 

UČNA METODA  razlaga 
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 razgovor 

 praktično delo 

 opazovanje  

 poročanje 

UČNA OBLIKA  frontalna 

 skupinska 

 

UČNI PRIPOMOČKI  delovni list 

POTREBŠČINE  rokavice 

 papirnate brisače 

 pripravljene založne raztopine 

 plastični lončki 

 stiropor 

 mlade sadike rastlin (pšenica, grah, sončnica, koruza) 

 vodoodporni flomaster 

 ravnilo 

 svinčnik 

 barvice 

 tehnica 

LITERATURA Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje [elektronski 

vir]- Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavor RS za 

šolstvo, 2011 

Učni načrt za izbirne predmete 

Likar, M. 2012. Navodila za laboratorijske vaje pri predmetih 

Fiziologija rastlin in Fitofiziologija 

 

 



59 
Kolenc, T. Vsebnost selena v semenih poljščin, pridelanih v različnih območjih Slovenije. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Ke in Bi, 2013 

 

 

 

 

UVOD 

1. in 2. ura 

Učitelj učencem predstavi kaj so stresni dejavniki okolja in njihov vpliv na rastline. 

Učence seznani z pomembnimi mineralnimi hranili, ki so potrebna za rast in razvoj 

rastline. Nato predstavi potek projektnega dela in jim razdeli učne liste. Učence razdeli v 

skupine, tako da so v vsaki skupini 4 učenci. 

3. ura 

Učitelj skupaj z učenci nastavi poskus. Vsaka skupina dobi 2 mladi sadiki rastline iste 

vrste. Prva skupina dobi 2 sadiki pšenice, druga skupina dobi 2 sadiki graha, tretja 

skupina dobi 2 sadiki sončnice in četrta skupina dobi 2 sadiki koruze. Vsaka skupina 

ustrezno označi svoja lončka z oznako Ø in S. Učitelj predhodno pripravi založno 

raztopino z ustreznimi deleži elementov, potrebnimi za rast rastline in založno raztopino z 

manjkajočim deležem raztopine sulfatnega iona (SO4
2-

). Obe raztopini dopolni z 

destilirano vodo. Skupina v lonček z oznako S nalije 200 mL  raztopine z dodanimi 

elementi, v lonček z oznako Ø pa 200 mL raztopine z manjkajočim sulfatnim ionom. 

Učenci izrežejo stiropor v obliki kroga, tako da ta ustreza ustju lončka in vanj izrežejo 

luknje za sadike. Sadike vstavijo v izrezano luknjo, tako da je korenina na spodnji strani 

stiropora. Stiropor z eno sadiko potopijo v lonček z oznako Ø in stiropor z drugo sadiko v 

lonček z oznako S. Vsaka skupina se podpiše na lonček in ga postavi na mizo, nameščeno 

pod oknom. Učenci izpolnijo 1. del učnega lista.  

OSREDNJI DEL 

4. ura 

Po dveh tednih vzpostavitve poskusa vzame vsaka skupina svoje poskusne lončke z 

rastlinami in zapisuje svoja opažanja in meritve na učni list (2. del). Učitelj spremlja 

opažanja vsake skupine in se z učenci pogovori o ugotovitvah.  

 

 5. ura 

Po štirih tednih vzpostavitve poskusa zopet vzamejo delovni list (3. del) in svoje rastline 

ter zapišejo opažanja.  

Po končanem poskusu pomijejo in pospravijo potrebščine. Učitelj poda navodila za 

izdelavo pisnega dela projektnega dela in za ustno predstavitev rezultatov. 
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ZAKLJUČEK 

6. in 7. ura 

Vsaka skupina predstavi svoje rezultate. 
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13 PRILOGE 

 

Priloga A: Meteorološki podatki za leto 2010/11 – Ljubljana (Meteorološki letopis, 2011) 

 

 

 

temperatura zraka (°C) 

 

 

 

rel. vlaga (%) 

 

 

višina 

padavin 

(mm) 

mesec 7
h
 14

h
 21

h
 Tpov TM Tm 7

h
 14

h
 21

h
  

oktober 7 12,9 9 9,5 13,6 6,1 95 67 91 105,4 

november 6,8 9,9 7,9 8,1 10,3 6 94 82 91 186 

december -2 1,3 -0,5 -0,4 2,4 -3,3 94 82 90 182,4 

januar -0,2 3,1 1,4 1,5 4 -1 90 77 88 49,9 

februar -1,6 5 1,2 1,5 5,9 -2 87 64 77 30,5 

marec 2,5 11 7,3 7,1 11,9 2 84 53 64 86,5 

april 8,3 19 13,4 13,5 20 6,8 83 43 60 38,2 

maj 12,3 22,1 16,7 17 23,6 9,5 83 46 62 98,3 

junij 16,9 23,4 19,8 20 25,5 14,7 85 58 71 144,6 

julij 17,4 25,5 20,7 21,1 26,9 15,3 82 50 67 157,2 

avgust 17,9 28,4 22,4 22,8 29,5 16,2 85 46 66 42,5 

september 14,8 25,5 18,7 19,4 26,4 13,7 90 47 75 66 

 

 

 

 parameter legenda  

Tpov povprečna temperatura zraka (°C) 

TM povprečna maksimalna temperatura zraka (°C) 

Tm povprečna minimalna temperatura zraka (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga B: Meteorološki podatki za leto 2010/11 – Maribor (Meteorološki letopis, 2011) 

 

 

 

temperatura zraka (°C) 

 

 

 

rel. vlaga (%) 

 

 

višina 

padavin 

(mm) 

mesec 7
h
 14

h
 21

h
 Tpov TM Tm 7

h
 14

h
 21

h
  

september 11,8 17,9 13,1 14,0 18,7 10,5 87 63 83 174,6 

oktober 6,1 12,6 7,9 8,9 13,4 5 89 65 85 35,5 

november 5,5 11,2 6,6 7,5 11,9 4,8 88 68 87 81,5 

december -1,5 2,8 -0,1 0,3 3,9 -3,1 87 69 82 21 

januar -0,5 4,1 1 1,4 5 -1,3 91 71 88 18,2 

februar -2,3 5 0,6 1 6,1 -2,5 90 61 81 11,2 

marec 2,5 11,3 6,1 6,5 12,1 1,7 81 46 68 31,5 

april 10 18,4 12,3 13,3 19,3 8 69 41 64 33,1 

maj 13,6 21,2 15,4 16,4 22,8 10,1 68 45 68 61,5 

junij 17,9 24,2 19 20,1 25,6 14,7 72 48 71 74 

julij 18,1 24,2 19,7 20,4 25,9 15,3 72 52 73 123,3 

avgust 18,1 27,7 20,7 21,8 28,4 16 78 46 74 48,8 

september 14,9 24,9 17,7 18,9 25,8 13,9 84 47 77 61,1 

oktober 7,2 14,5 9,1 10 15,7 5,9 86 57 82 73 

 

 

Priloga C: Meteorološki podatki za leto 2010/11 – Novo Mesto (Meteorološki letopis, 2011) 

 

 

 

temperatura zraka (°C) 

 

 

 

rel. vlaga (%) 

 

 

višina 

padavin 

(mm) 

mesec 7
h
 14

h
 21

h
 Tpov TM Tm 7

h
 14

h
 21

h
  

september 11 18 13,7 14,1 18,7 10,5 98 70 94 273,9 

oktober 6,2 12,3 8,1 8,7 13,2 5,4 97 73 95 72,2 

november 5,3 11 7,2 7,7 11,7 4,8 97 76 92 159,4 

december -3,3 1 -2 -1,6 2,2 -4,5 96 83 96 86,4 

januar -0,5 4,1 1 1,4 5 -1,3 91 71 88 18,2 

februar -2,3 5 0,6 1 6,1 -2,5 90 61 81 11,2 

marec 1,9 11,3 6,5 6,5 12,1 1,5 89 49 69 44,9 

april 7,4 18,8 12,5 12,8 19,7 6,1 89 42 67 51,8 

maj 11,5 20,7 15,1 15,6 22,8 8,8 87 48 75 82,5 

junij 16,7 23,9 19,4 19,8 25,8 14,1 85 54 74 135,6 

julij 17,1 25,1 20,3 20,7 26,8 15 84 53 74 184,5 

 



 

 

Priloga Č: Učni list za učence - Odziv rastline na izbrane okoljske dejavnike 

 

UČNI LIST- Odziv rastline na izbrane okoljske dejavnike 

 

Ime in priimek: ________________   Skupina: ________________ 

 

1. DEL: 

 

Vrsta rastline: ______________________ 

 

Datum izpostavitve poskusa: ____________________ 

 

1. Naštej katere potrebščine si uporabil. 

 

 

 

2. Skiciraj shemo poskusa izpostavitve poskusa. 

 

 

 

 

2. DEL: 

 

Datum opazovanja: ________________ 

 

1. Ali se rastlini iz lončka Ø in S razlikujeta? Naštej razlike, ki si jih opazil. 

 

 

 

 

2. Rastlino previdno izvleci iz lončka in odstrani stiropor. Korenine previdno osuši s 

papirnimi brisačami in celo rastlino stehtaj. Enak postopek ponovi za drugo rastlino. Na 

označen prostor zapiši rezultate meritev. Obe rastlini nato ponovno nastavi v lonček. 

 

 (1) masa rastline Ø =__________________ 

 (1) masa rastline S = __________________ 

3. Vzemi ravnilo in izmeri dolžino stebla in listov ter dolžino korenine pri obeh rastlinah. 

Rezultate zapiši v spodnjo tabelo. 



 

 

 

 Rastlina Ø Rastlina S 

dolžina stebla   

dolžina lista   

dolžina koreninic   

 

 

3.DEL: 

 

Datum opazovanja: ________________ 

 

1. V tabeli zapiši razlike med rastlinama iz lončka Ø in S. 

Rastlina Ø Rastlina S 

  

  

  

  

 

2. Nariši skico listov rastlin Ø in S,  jih ustrezno pobarvaj ter označi razlike med njima. 

 

 

 

 

 

3. Rastlino previdno izvleci iz lončka in odstrani stiropor. Korenine previdno osuši s 

papirnimi brisačami in celo rastlino stehtaj. Enak postopek ponovi za drugo rastlino. Na 

označen prostor zapiši rezultate meritev. Obe rastlini nato ponovno nastavi v lonček. 

 

 (2) masa rastline Ø =__________________ 

 (2) masa rastline S = __________________ 

4. Povzemi svoje ugotovitve, kako je pomanjkanje žvepla vplivalo na rastlino. 


