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nedotik alelopatski vpliv na rast testnih rastlinskih vrst. Z vodnimi izvlečki iz vrst
Impatiens glandulifera, I. parviflora in I. noli-tangere, ki smo jih pripravili iz korenin in
listov, smo zalivali semena koruze (Zea mays) in redkvice (Raphanus sativus). Zanimalo
nas je, ali je vpliv zaviranja rasti med izvlečki različen in ali obstaja razlika v vplivu na rast
med koreninskimi in listnimi izvlečki nedotik. Ugotavljali smo, ali obstaja koncentracijski
vpliv izvlečkov na rast in razvoj testnih rastlinskih vrst. V poskusu smo med kalitvijo in
rastjo koruze in redkvice opazovali kalitev semen, merili dolžino poganjka in glavne
korenine ter na koncu rasti posebej stehtali maso korenin in poganjkov. Opravili smo tudi
biokemijske analize, s katerimi smo želeli ugotoviti, ali so izvlečki nedotik v testnih
rastlinah povzročili oksidativni stres. V ta namen smo izmerili specifično encimsko
aktivnost guaiakol peroksidaze (G-POD), vsebnost malondialdehida (MDA) in vsebnost
vseh proteinov.
S pridobljenimi rezultati smo ugotovili, da imajo vsi izvlečki nedotik alelopatski vpliv na
rast in razvoj testnih rastlinskih vrst. Največji zaviralen vpliv sta imeli vrsti I. glandulifera
in I. parviflora. Ugotovili smo tudi, da obstaja razlika med vplivom listnih in koreninskih
izvlečkov, pri čemer smo dokazali, da imajo koreninski izvlečki nedotik večji zaviralen
vpliv kot listni izvlečki nedotik. Ugotovili smo tudi, da se oksidativni stres testnih vrst
pokaže z višjo encimsko aktivnostjo G-POD. Višje koncentracije izvlečkov nedotik imajo
večji zaviralen vpliv na rast in biomaso. Na oksidativni stres pa višje koncentracije
izvlečkov niso imele bistvenega vpliva.
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harvested both tested plant species and separately weighed roots and shoots. We passed
biochemical analysis to determine if the extracts of Impatiens caused an oxidative stress in tested
species. To determine the oxidative stress we measured total protein concentration, enzyme activity
of guaiacol peroxidase (G-POD) and concentration of malondialdehyde (MDA). All of the extracts
had inhibitory effects on growth and development of tested plants species. A significant inhibitory
effect was observed with I. glandulifera and I. parviflora extracts. The root extracts had higher
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
MDA

malondialdehid

G-POD

guaiakol peroksidaza

SEA

specifična encimska aktivnost

ROS

reaktivne kisikove spojine

L

listni izvlečki nedotik

K

koreninski izvlečki nedotik

IG

Impatiens glandulifera

IN

Impatiens noli-tangere

IP

Impatiens parviflora
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1 UVOD
Nedotika (Impatiens) je enoletnica iz družine nedotikovk (Balsaminaceae). V slovenski
flori najdemo pet vrst nedotik (Martinčič, 2007):


navadna nedotika (Impatiens noli-tangere L.) je avtohtona vrsta,



drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora DC.) je zanesena in naturalizirana
vrsta,



žlezava nedotika (Impatiens glandulifera Royle) je okrasna in podivjana vrsta,
ponekod tudi že naturalizirana,



balfourova nedotika (Impatiens balfourii Hook. fil.) je okrasna podivjana vrsta in



breskvica (Impatiens balsamina L.), ki je okrasna in prehodno podivjana vrsta.

Veliko invazivnih rastlin ima alelopatske učinke na druge rastline. Alelopatija pomeni
škodljiv vpliv ene rastline na druge. Alelopatične interakcije med rastlinami igrajo veliko
vlogo v naravnih in prav tako v vzdrževanih ekosistemih. Večina spojin, ki so vpletene v
alelopatijo, so sekundarni metaboliti, ki jih proizvajajo rastline v presnovnih poteh. Učinki
teh spojin pa so na drugih rastlinah vidni kot spremembe v kalitvi, rasti in razvoju (Rizvi in
Rizvi, 1992).
V gostih sestojih žlezave nedotike je uspevanje drugih rastlin zelo omejeno ali povsem
nemogoče (Frajman, 2008). Drobnocvetna nedotika je zaradi svoje nizke rasti nekoliko
manj opazna, vendar ponekod gosto prerašča gozdna tla. S svojim razraščanjem pa obe
nedotiki izrivata domorodne rastline (Jogan in Kus Veenvliet, 2009). Obstaja lahko več
vzrokov za nedotikino izrinjanje domorodnih vrst in neuspešno rast drugih rastlin v njenih
sestojih. Nas pa je zanimalo, ali nedotike vsebujejo snovi, ki bi zavirale kalitev in rast
drugih rastlinskih vrst.
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1.1

NAMEN RAZISKAVE

V poskusu smo ugotavljali, ali izvlečki treh različnih vrst nedotik vplivajo na kalitev in
razvoj izbranih testnih rastlinskih vrst (koruze in redkvice). Preverjali smo vpliv
koncentracije izvlečkov nedotik in njihovo stopnjo zaviranja kalitve in rasti testnih
rastlinskih vrst. Primerjali smo vpliv koreninskih in listnih izvlečkov nedotik na testne
rastlinske vrste.

1.2

DELOVNE HIPOTEZE

Hipoteze, ki smo jih postavili, so:


Izvlečki vseh treh vrst nedotik zaviralno vplivajo na kalitev in rast izbranih testnih
rastlinskih vrst,



obstaja razlika med vplivom koreninskih izvlečkov in listnih izvlečkov vseh treh
vrst nedotik na rast in razvoj testnih rastlinskih vrst,



večje koncentracije izvlečkov nedotik imajo večji zaviralen vpliv na rast in razvoj
testnih rastlinskih vrst,



oksidativni stres v testnih rastlinskih vrstah se bo izrazil s povišano aktivnostjo GPOD in višjo koncentracijo malondialdehida (MDA)



testne rastline, ki bodo izpostavljene izvlečkom nedotik, bodo imele manjšo
biomaso in manjšo vsebnost proteinov.
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2 PREGLED OBJAV

2.1

INVAZIVNE VRSTE

Tujerodna vrsta je vrsta, podvrsta ali takson nižje kategorije, ki se razrašča zunaj območja
(pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti oz. območja, ki bi ga lahko dosegla z naravnim
širjenjem. Invazivna tujerodna vrsta ali invazivka pa je tujerodna vrsta, ki se je ustalila in
povzroča spremembe v okolju, ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali domorodno
biotsko raznovrstnost (definicija Svetovne zveze za varstvo narave – IUCN). Konvencija o
biološki raznovrstnosti v svoji definiciji kot invazivne opredeljuje le tiste tujerodne vrste,
katerih ustalitev in širjenje ogroža ekosisteme, habitate ali druge vrste (Kus Veenvliet in
Veenvliet, 2009).

V Sloveniji imamo veliko tujerodnih rastlinskih vrst, na primer okrasnih in drugih gojenih
rastlin ter plevelov. Med bolje proučenimi višjimi rastlinami je od nekaj čez 3000 vrst kar
dobra petina tujerodnih. Med njimi je približno 300 arheofitov, ki so prišli v našo floro
pred več kot 500 leti. Neofiti so v naši flori ustaljeni manj kot 500 let, efemerofiti pa se
pojavljajo v flori le prehodno. Dokler se tujerodne vrste v flori pojavljajo le prehodno, še
ne predstavljajo naravovarstvenega problema, predstavljajo pa potencialno nevarnost. V
Sloveniji ustreza le malo rastlinskih vrst pravi definiciji invazivke. Lahko bi jih našteli med
30 do 60, odvisno od doslednosti, a kljub temu predstavljajo resen problem, ki se ga še ne
zavedamo dovolj dobro (Jogan in Kus Veenvliet, 2009).

2.1.1 Prenos in nastanek invazivnih vrst

Trgovanje z rastlinami je zelo razvito, zato lahko najdemo v lokalni vrtnariji rastline z vseh
koncev sveta, kot na primer iz Azije, Afrike in Amerike. Končni kupci te rastline kupijo in
tudi odvržejo brez kakršnegakoli pomisleka. Problem tega je, da ne vemo, kako se bo
rastlina odzvala, ko jo vnesemo v novo okolje in kakšne posledice bo to prineslo. Rastlina
se lahko spontano, brez človeške pomoči, začne razmnoževati in širiti v primerne habitate
(Babič, 2012).
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Zaradi možnosti potovanja po celem svetu imamo ljudje velik pomen v razširjanju
rastlinskih in živalskih vrst. V zgodovini so se ta razširjanja že zgodile. Najbolj znana
primera take razširitve sta prenos žlezave nedotike (I. glandulifera) in japonskega dresnika
(Fallopia japonica) v 19. stoletju, ki so ju kot okrasni rastlini iz Azije in Severne Amerike
prenesli v Evropo (Niggemann, 2009).
Mnoge invazivne vrste imajo sposobnost, da ena sama rastlina proizvede velike količine
semen, ki se lahko širijo z vetrom, s plodovi, ki jih raznesejo ptice, ali pa se s kaveljčki
oprijemljejo kožuha živali. Vrste nedotikovk seme odmetavajo po več metrov daleč. Za
obstoj populacij na novo zasedenih območjih je navadno poleg širjenja s semeni zelo
pomembno tudi vegetativno širjenje in razraščanje. Številne invazivne trajnice (npr.
japonski dresnik, zlate rozge itd.) imajo razrasel podzemni sistem korenik, zato lahko
preživijo več let redne košnje. Iz zelo majhnih koščkov korenik lahko požene nov
poganjek, kar tem vrstam daje veliko prednost v novem okolju. Poleg povečanja svetovne
trgovine pripomore k naraščanju števila invazivnih vrst tudi degradacija zemljišč, na
katerih se zaradi ekoloških razmer lahko ustalijo tudi tujerodne vrste. K temu pripomorejo
tudi podnebne spremembe, ki lahko izboljšajo možnost za preživetje in ustalitev tujerodnih
vrst (Babič, 2012).
Vnos invazivnih rastlin v novo okolje lahko poteka na več načinov, ki se delijo na:
a) namerne in
b) nenamerne naselitve.
Namerno človek naseli rastline zaradi ene ali več lastnosti, od katerih bi imel določeno
korist. Te lastnosti ali koristi so lahko krmna oz. prehrambna vrednost, medonosnost v
čebelarstvu, hitra rast za veliko biomaso, trden les ali pa samo okrasna vrednost.
Rastline pa lahko pobegnejo z vrtov ali pa so v novo okolje nenamerno prenesene. Pobegle
rastline so tiste, ki smo jih želeli imeti na določeni površini (vrtu, travniku, drevoredu,
njivi, javni površini, botaničnem vrtu, nasadu), a so pobegnile v naravno okolje ter se tam
uspešno prilagodile, začele množiti in širiti. S prenosom pa smo nevede prenesli
vegetativni del rastline ali seme v naše okolje preko embalaže, prsti za lončnice, z osebno
prtljago, semenskim materialom, krmo itd. (Babič, 2012).
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Sposobnost razširjanja rastlin v novo okolje je pomemben vidik ekologije vseh rastlinskih
vrst, vsesplošno znan tudi kot razpršitev. Prostorska razpršitev rastlinam omogoča
kolonizirati nove oddaljene habitate, izmenjavati genetske informacije med obstoječimi
populacijami, ali pa s tem ohranjajo prostorsko širjenje lokalnih populacij (Niggemann,
2009). Po načinu širjenja so invazivne rastline zelo raznolike, pred domorodnimi vrstami
pa imajo določene konkurenčne prednosti, zaradi katerih je lahko širjenje uspešnejše in
hitrejše z zavzemanjem večjih površin. V primerjavi z domorodnimi so tujerodne rastline
bolj fiziološko tolerantne do sprememb v tleh, klimi, obsevanju, so bolj plastične oz.
prilagodljive in se hitreje ali uspešnejše gensko spreminjajo in križajo (Callaway in
Ridenour, 2004). Nekatere rastlinske vrste so se razširile v naravni habitat ali deloma
naravni habitat, kjer so doživele večjo konkurenco s strani avtohtonih rastlinskih vrst in se
srečale z nižjo koncentracijo virov hranil. V takih habitatih so jim dobra plastičnost
fizioloških in morfoloških lastnostih omogočile premagovanje teh ovir (Skalova in sod.,
2012). Kljub temu pa niso vse invazivke invazivne zaradi visokih fenotipsko plastičnih
značilnosti. Trenutne genetske študije so dokazale, da se adaptacija rastline na novo okolje
izrazi že v času 20 generacij ali manj, kar pomeni, da evolucija vpliva na invazivnost.
Razumevanje vseh dejavnikov, ki pripomorejo k evoluciji adaptacije pri invazivnih
rastlinah, je pomembno za napovedovanje možnih invazivnih scenarijev, za identifikacijo
možnih genov za invazivnost in na splošno za razumevanje, kako hitro se lahko populacije
razvijejo kot odgovor na novo in spreminjajoče se okolje (Prentis in sod., 2008).
Prepoznavanje mehanizmov, povezanih z uspešno invazivnostjo, je bila ena od pomembnih
tem v ekologiji invazivnosti rastlin. Primerjanje sorodnih rastlinskih vrst, pri katerih je
manjša filogenetska razdalja, je odličen način za prepoznavanje mehanizmov povezanih z
rastlinsko invazivnostjo. Vrste iz istih habitatov so po navadi z vidika ekologije podobne
druga drugi in se razlikujejo od vrst iz drugih habitatov. Študije, ki obravnavajo značilnosti
vrst, večkrat poudarijo pomen velikosti, stopnje rasti, biomase in sposobnost preživetja
rastline pri ugotavljanju invazivnosti rastlinskih vrst (Skalova in sod., 2012). Slaba
reprodukcija predstavlja rastlinam veliko oviro za uspeh v novem okolju. Zato morajo
pridobiti boljši način razmnoževanja, ki bo uspešno povečal velikost populacije. Večjo
verjetnost za uspeh imajo rastline, ki so dvospolne, enodomne, ali pa se razmnožujejo
predvsem z vegetativnimi deli. Rastline, ki so enospolne ali dvodomne, pa morajo imeti v
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okolici še kakšno drugo rastlino nasprotnega spola. Če se rastlina lahko množično
razmnožuje brez ovir v okolju, ki bi zaustavljale njeno rast in širjenje, lahko dobimo
invazivno tujerodno rastlino (Kathleen in sod., 2007).
2.1.2 Vplivi in posledice razraščanja invazivnih vrst
Invazivne rastline imajo na okolje in druge rastline predvsem negativne vplive. Razraščajo
in širijo se po različnih površinah in s tem jemljejo rastni prostor drugim rastlinam. Širijo
se predvsem ob brežinah cest, zapuščenih gradbiščih in kmetijskih površinah. Takšna
rastišča imenujemo ruderalna rastišča (Babič, 2012). Invazivne vrste lahko povečajo ali
zmanjšajo populacijo, vire hranil v ekosistemu ali pa celo povečajo stroške za človeško
populacijo (Strayer in sod., 2006). Te vrste predstavljajo veliko nevarnost biodiverziteti,
celotnemu ekosistemu, agrikulturi, ribolovu in javnemu zdravju (Eunmi Lee, 2002).
Širjenje tujerodnih vrst je postala svetovna kriza, saj invazivni organizmi vse bolj
spreminjajo kopenske in vodne ekosisteme po vsem svetu. Padci v številu domorodnih vrst
se pogosto pojavljajo hkrati na istem mestu, kamor vdirajo tujerodne vrste. Zaradi tega pa
veliko okoljevarstvenikov verjame, da sta invazivnost in izumrtje vrst tesno povezana
procesa (Gurevitch in Padilla, 2004).
Tujerodne vrste imajo lahko poleg številnih negativnih vplivov tudi nekaj pozitivnih
vplivov. Širjenje invazivnih vrst lahko za druge vrste v habitatu predstavlja bodisi
priložnost ali stres. Njihov odziv na to priložnost ali stres se lahko podaljša na daljše
časovno obdobje, od nekaj dni do več stoletij, lahko pa spremenijo sestavo populacij in
značilnosti posamezne vrste (Strayer in sod., 2006). Alelokemijske spojine invazivnih
rastlin lahko drugim rastlinam zavirajo rast, jim rast popolnoma onemogočajo, ali pa celo
spodbujajo kalitev in rast drugih rastlin. Mnogo alelokemijskih spojin deluje preko
mehanizmov, na katere komercialni herbicidi nimajo vpliva. Te spojine so idealne za
odkrivanje novih naravnih herbicidov, zato so jim v agrikulturi namenili večjo pozornost
(Vyvyan, 2002).
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Bradley in sod. (2010) pravijo, da bodo dolgo trajajoče globalne spremembe spremenile
vpliv invazivnih vrst na avtohtone vrste in ekosisteme. Našteli so glavne globalne
spremembe, ki vplivajo na invazivnost rastlin:


naraščanje temperature,



spremembe padavin,



povečanje atmosferskega ogljikovega dioksida,



dušikov nanos,



motnje povezane s spremembami rabe zemljišč in tal, ter



križanje.

Večina teh dejavnikov naj bi spodbujala proces invazivnosti. Razumevanje tveganja
invazivnosti rastlin v povezavi z globalnimi spremembami je pomembno za razvoj
učinkovitih metod, s katerimi bi bolje upravljali invazivke v 21. stoletju (Bradley in sod.,
2010).
Invazivne vrste lahko neposredno povzročajo gospodarsko škodo, ko namnožitev
posamezne vrste vpliva na zmanjšan pridelek, ko izginjajo komercialno izkoriščane vrste
ali pa, ko je potrebno zaradi neke vrste spremeniti način obdelave (pogostejša košnja, bolj
zahtevna in pogostejša čiščenja in popravila itd.). Posredno nastajajo tudi stroški z ukrepi
za vzdrževanje populacij, preprečevanje razširitve in odstranjevanje invazivnih vrst (Babič,
2012).

2.1.3 Napovedovanje invazivnosti
Za napovedovanje, katere rastline lahko v novem okolju postanejo invazivne, ni splošnega
pravila. Nekaterim tujerodnim rastlinam je uspelo naseliti velika območja, druge pa
ostajajo ozko razširjene tudi po več desetletjih vnosa. Za skoraj vse invazivke velja, da so v
svoji prvotni domovini splošno razširjene, a kljub temu je na primer le majhen delež
razširjenih severnoameriških rastlin postalo invazivnih v Evropi. O potencialni
invazivnosti lahko govorimo, če se neka tuja vrsta že nezadržno širi v predelih s podobnim
podnebjem, reliefom in talnimi razmerami. Nekatere vrste se tako obnašajo invazivno v
različnih, vendar ekološko podobnih delih sveta, skoraj povsod, kamor jih je prinesel
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človek. Torej imajo nekakšen »invazivni potencial«, ki ga razvijajo, ko se pojavijo v
konkurenčno šibkejšem tujem okolju ali v okolju s pogostimi motnjami (Babič, 2012).
Prilagoditev na okoljske razmere je pomembna oblika evolucije v rastlinski populaciji, saj
so rastline pritrjene. Številni najboljši primeri hitre evolucije so primeri invazivnih vrst. Po
vsej verjetnosti zaradi genetskih procesov med invazijo, ki izboljšajo genetsko variabilnost
(s katerim lahko delujeta selekcija in hibridizacija). Poznavanje evolucijskih sprememb,
njene hitrosti in smeri, lahko pripomore k napovedovanju njenega vpliva ter tudi k
izboljšanju biološkega nadzora (Müller-Schärer in sod., 2004). Študije tujerodnih vrst so
pokazale, da se od vseh tujerodnih vrst, ki se naselijo na nova območja, približno 10 %
ustali, od teh pa 10 % lahko postane invazivnih. Tako statistično pravilo imenujemo »the
tens rule« (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2009).
Za boljše preprečevanje invazivnosti rastlin je potrebno razviti zgodnji opozorilni sistem za
določitev potencialnih vrst in metod za spremljanje invazivnih vrst. S preventivnimi
meritvami bi preprečili vstop vrste in omejevanje njenega širjenja, ko bi se vrsta že nekje
pojavila. Za oboje pa je potrebno znanje o invazivnih lastnostih vsake vrste posebej
(Weber in Gut, 2004). Sistem ocenitve potencialne invazivnosti se je razvil predvsem
zaradi novih invazivk v osrednji Evropi. Pri ocenitvi potencialne invazivnosti se že v
naprej izključujejo vrste, ki so uradno kontrolirane, široko razširjene ali pa spadajo med
zavarovane vrste. Weber in Gut (2004) sta določila tri kategorije za razvrščanje
potencialnih invazivnih rastlin:

2.2



visoka potencialna invazivnost,



potrebno nadaljnje opazovanje in



nizka potencialna invazivnost.

ALELOPATIJA

Rastline, ki rastejo skupaj, vplivajo druga na drugo. Dva glavna odnosa med njimi sta
kompeticija in alelopatija. Kompeticija je tekmovanje rastlin za vodo, hrano, svetlobo in
življenjski prostor. Alelopatija pa je delovanje ene rastlinske vrste na drugo, posredno ali
neposredno, z izločanjem kemičnih snovi ali alelokemijskih spojin. Alelopatija je povzeta
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iz grških besed allelon, kar pomeni »med seboj«, in pathos, kar pomeni »trpeti«. Torej
izraz alelopatija pomeni škodljiv vpliv enega organizma na drugega. Kljub temu pa izraz
alelopatija v znanosti pomeni pozitiven in negativen vpliv na druge rastline. Rice (1984) je
alelopatijo definiral z naslednjimi besedami: 'vsak direkten ali indirekten, škodljiv ali
koristen učinek ene rastline (vključno z mikroorganizmi) na druge, preko produkcije
kemičnih spojin, ki preidejo v okolje'.
Izraz alelopatija največkrat uporabljamo za opisovanje kemijskih interakcij med dvema
rastlinama, poleg tega pa jo uporabljajo tudi za opisovanje kemijskih interakcij med:


mikrobi,



rastlinami in mikrobi,



rastlinami in žuželkami ter



rastlinami in herbivori (Weir, 2004).

2.2.1 Produkcija in izločanje alelokemijskih spojin

Glavni mehanizmi delovanja rastline, ki vplivajo na skoraj vse vidike ekologije rastlin, so
proizvodnja, shranjevanje in izločanje spojin. Na te procese vplivajo biotične in abiotične
značilnosti ekosistema, v katerem rastline živijo. Biotične komponente ekosistema, kot so
herbivori, kompetitorji, patogeni in razkrojevalci, lahko spremenijo koncentracije spojin, ki
so še v rastlinskem tkivu, ali tistih, ki so se že sprostile iz rastline. Te komponente lahko
povzročijo produkcijo kemijskih spojin, ki navadno niso prisotne in se pojavijo v
najmanjših koncentracijah. Nizka koncentracija hranil v zemlji lahko povzroči nastanek
večine spojin z alelopatskim učinkom (Inderjit in sod., 2011).

V rastlinah so lahko alelokemijske spojine prisotne v listih, lubju, koreninah, cvetovih in
plodovih. Načini, s katerimi se alelokemijske spojine sproščajo iz rastline v rizosfero, so:


preko luženja z listov in drugih delov rastlin,



preko hlapnih emisij,



s koreninskim izločanjem,



s poškodbo lubja in
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preko odpadlih listov (Weir, 2004).

2.2.2 Alelokemijski produkti
Večina spojin, ki so vpletene v alelopatijo, so sekundarni metaboliti, ki jih proizvajajo
rastline v primarnih presnovnih poteh. Številni sekundarni metaboliti so shranjeni v
koreninah rastlin. Te sekundarne produkte lahko razvrstimo v pet kategorij (Whittaker in
Feenym, 1971):


fenil propani,



acetogenini,



terpenoidi,



steroidi in



alkaloidi.

Tudi Rice (1984) je razdelil alelokemijske produkte višjih rastlin in mikroorganizmov v
več skupin:


preproste vodotopne organske kisline, ravne verige alkoholov, alifatski aldehidi in
ketoni,



enostavni nenasičeni laktoni,



dolgo-verižne maščobne kisline in poliacetileni,



naftokinoni, antrakinoni in kompleksni kinoni,



preprosti fenoli, benzojska kislina in njeni derivati,



cimetova kislina in njeni derivati,



flavonoidi,



tanini,



terpenoidi in steroidi,



aminokisline in polipeptidi,



alkaloidi in cianohidrini,



sulfidi in glukozidi,



purini in nukleotidi.
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Tudi ko so alelokemijske spojine že okvirno prepoznane, je težko dokazati njihovo vlogo v
interakciji med rastlinami, ki pa ne temelji le na tekmovanju rastlin za življenjskimi viri
(hranila, voda, svetloba) (Vyvyan, 2002).

2.2.3 Vplivi alelokemijskih spojin
Ali so vplivi alelokemijskih spojin zaviralni ali pospeševali, je odvisno od prepoznavanja
alelokemijskih učinkovitosti, njihovih statičnih in dinamičnih razpoložljivosti, obstojnosti,
usode v okolju in njihovih ciljnih vrst. Procesi, kot so sorpcija, razgradnja, shramba in
transformacija, močno vplivajo na kvantitativno in kvalitativno razpoložljivost organskih
molekul (Inderjit in Keating, 1999).
Razvrščanje splošnih potencialnih alelopatskih vplivov po Inderjit in Weiner (2001):
1) neposreden alelopatičen vpliv med rastlinami (rastlina A proizvaja sestavino X, ki
vpliva na rastlino B) in
2) posredni alelopatični vplivi:
a) posredna alelopatija,


alelopatsko posredovanje med rastlinama preko razkrajanja (rastlina A
proizvede sestavino X, ki se sprosti v okolje, kjer jo mikroorganizem
razkroji in spremeni, da lahko vpliva na rastlino B),



inducirana alelopatija (rastlina A proizvede in izloča sestavino X, ki
spodbudi organizem D k proizvajanju sestavine Z, ki vpliva na rastlino
B).

b) posredna toksičnost (sestavina X vpliva na ekosistem prsti in povzroči
generacijsko tvorjenje sestavine Z, ki vpliva na rastlino B),
c) posredni vplivi okolja (sestavina X povzroči spremembe v okoljski prsti, ki
vplivajo na hranila v prsti, kar posledično zmanjša rast, preživetje in
reproduktivnost rastline B brez toksičnih vplivov).
Alelopatijo so dobro preučili v zadnjih 50 letih, vendar so se le nekatere študije dotaknile
razumevanja alelokemijskih interakcij med rastlinami. Da lahko razumemo vpliv
alelopatije v ekosistemu, je treba poznati več različnih procesov, na katere lahko vplivajo
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iste snovi ali njihovi derivati in potencirajo alelokemijski vpliv ene rastline na drugo. Ta
vpliv je lahko večji ali manjši, lahko spremenijo ali zavirajo začetek razvoja. Te interakcije
lahko izboljšajo ali poslabšajo produkcijo alelokemijskih spojin ter spremenijo njihovo
učinkovitost v prsti. Razmere v abiotskem in biotskem okolju lahko vplivajo na to, ali bodo
spojine v prsti alelokemijske narave (Inderjit in sod., 2011).

2.3

OKSIDATIVNI STRES

Neravnovesje med oksidanti in antioksidanti imenujemo oksidativni stres. V zemeljski
atmosferi se je kisik pojavil kot produkt fotosinteze pri aerobnih organizmih. Tem
organizmom kisik omogoča učinkovito proizvodnjo energije z encimskim izgorevanjem
organskih spojin, hkrati pa lahko zaradi tvorbe reaktivnih kisikovih spojin (ROS)
poškoduje aerobne celice. V milijonih let evolucije so se aerobni organizmi prilagodili na
grožnjo, ki jim jo predstavlja kisik. Zato so razvile antioksidativne sisteme. Namen teh
sistemov je zmanjšati škodljive vplive reaktivnih kisikovih spojin (ROS) (Bartosz, 1997).
Reaktivne kisikove spojine (ROS) so stranski produkti aerobnih metabolizmov, ki
nastajajo v mitohondrijih, kloroplastih in peroksisomih. To so po navadi superoksidi,
peroksidi, ozoni in hidroksilni radikali. V primeru slabega uravnavanja koncentracij ROS
so lahko te molekule zelo toksične, saj poškodujejo proteine, membrane, DNA, ali pa
povzročijo celično smrt (Davey, 2005).
Visoke koncentracije in kemijski stres, kot na primer težke kovine in herbicidi, imajo
številne škodljive vplive na rastline (Kovács in sod., 2008). Oksidativni stres je povezan s
številnimi kroničnimi boleznimi in igra pomembno vlogo v procesu staranja. Med
mnogimi biološkimi parametri so lipidne molekule najbolj dovzetne za oksidativni stres.
Lipidna oksidacija poviša koncentracije mnogih sekundarnih produktov. Ti produkti so po
navadi aldehidi, ki povzročajo oksidativne poškodbe. Aldehidi so dolgožive molekule z
visoko reaktivnostjo, ki vplivajo na molekule nukleotidnih kislin in proteinov (Rio Del in
sod., 2005).
Malondialdehid (MDA) je najbolj proučevan produkt pri razgradnji polinenasičenih
hidroperoksidnih maščobnih kislin (Sofo in sod., 2003). MDA je pogosto uporabljen kot
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parameter za oceno oksidativne lipidne poškodbe membran. Njegova koncentracija je
odvisna od biotskega in abiotskega stresa (Davey in sod., 2005). Tudi encimska aktivnost
guaiakol peroksidaze (G-POD) lahko pove, ali je bil v okolju rastline prisoten stres. Zaradi
oksidativnega stresa se v rastlini tvori večja količina vodikovega peroksida, za njegovo
odstranjevanje pa se poveča tudi aktivnost G-POD.

2.4

NEDOTIKE (Impatiens)

Rod nedotike (Impatiens) uvrščamo v družino nedotikovk (Balsaminaceae). V osrednji
Evropi raste pet vrst nedotik; navadna nedotika (Impatiens noli-tangere L.), drobnocvetna
nedotika (I. parviflora DC.), žlezava nedotika (I. glandulifera Royle), balfourova nedotika
(I. balfourii Hook. fil.) in breskvica (I. balsamina L.). Navadna nedotika je domorodna
vrsta, drobnocvetna nedotika pa je prinesena iz Azije in obe vrsti imata rumene cvetove.
Žlezava nedotika izvira iz himalajskih gora in se od drugih dveh vrst loči po svoji višini
(1–3 m) in po rdeče–vijoličnih cvetovih (Pyšek in Prach, 1995).
Nedotike obsegajo več kot 1000 vrst. Raznovrstne analize, časovni razmiki in zgodovinska
biogeografija ocenjujejo, da so izumrle vrste nedotik izvirale iz jugozahodne Kitajske in se
pričele spreminjati v zgodnjem miocenu (Janssens, 2009).

2.4.1 Navadna nedotika (Impatiens noli-tangere)
Navadna nedotika ima zelo variabilen fenotip z raznoliko višino od 15 cm dalje. Njen
fenotipski videz je lahko nerazvejan, ki proizvede 1 do 10 cvetov, ali pa fenotip s primarno
do sekundarno razvejanostjo, z višino do 150 cm in z do 100 cvetov. Zasenčenost, vlaga in
količina hranil lahko zelo vplivajo na sam morfološki videz nedotike (Hatcher, 2003).
Navadno nedotiko v slovenski flori najdemo na vlažnih in senčnih mestih, ob gozdnih
robovih in ob potokih (Martinčič, 2007). Je enoletnica z do 2 cm širokim prosojnim,
votlim, zeleno-rumenim steblom, ki ima rdečkaste zatečene nodije ali kolenca. Listi so
jajčasto-eliptične oblike, nazobčani, dolgi od 1,5 do 10 cm in široki 1,5 cm, s 5 do 8 pari
lateralnih žil. Korenine so slabo razvite in v globino sežejo od 10 do 15 cm (Hatcher,
2003). Cveti julija in avgusta, cvet pa sestavlja pet prostih venčnih listov (na videz
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izgledajo kot zrasli skupaj), ostrogo na zadnjem delu pa tvori čašni list, ki je enake barve
kot venčni listi. Cvetovi so večji od 2 cm, viseči, posamični in imajo ukrivljeno ostrogo. So
rumene barve in lahko tudi z rdečkasto rjavimi lisami (Pepelnjak, 2007).

Slika 1: Cvetovi navadne nedotike (www.zaplana.net)

2.4.2 Drobnocvetna nedotika (Impatiens parvifora)

Domovina drobnocvetne nedotike je srednja in vzhodna Azija. V Evropo so jo prinesli leta
1830 kot okrasno rastlino za botanične vrtove. Na Poljskem so jo opazili leta 1850, v
naslednjih 150 letih pa se je drobnocvetna nedotika naturalizirala v severni in osrednji
Evropi (Chmura, 2006). Trenutno je najbolj invazivna rastlinska vrsta evropskih gozdov
zmernega pasu (Vervoort in sod., 2012).
Drobnocvetna nedotika raste v vlažnih gozdovih, ob bregovih voda, ob poteh in na
rastiščih, povezanih s človekovo aktivnostjo (njive, vrtovi, groblja) (Martinčič, 2007).
Njeno steblo je golo, visoko od 0,3 do 0,6 m, razraslo in zelo sočno. Pecljati, široko
suličasti in nazobčani listi so nameščeni premenjalno. Dolgi so od 3 do 12 cm.
Drobnocvetna nedotika cveti od julija do septembra. Njeni cvetovi so v rahlih in pokončnih
grozdih na koncu poganjkov. So bledorumene barve s temno rumenim ustjem in vključno z
ravno ostrogo dolgi od 1 do 2 cm. Plodovi so kijaste oblike in dolgi od 1,5 do 2 cm, ki se
ob zrelosti eksplozivno odprejo in izvržejo semena (Jogan, 2012).
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Slika 2: Cvet drobnocvetne nedotike (Jogan, 2014)

2.4.3 Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera)
Prvotna domovina žlezave nedotike sta Indija in zahodna Himalaja, od koder izvira njeno
angleško ime Himalayan Balsam. V prvi polovici 19. stoletja so jo v botaničnem vrtu Kew
pri Londonu gojili kot okrasno rastlino, od tam pa je ušla in se naturalizirala po Angliji. V
nekaj desetletjih se je zelo razširila, danes pa je naturalizirana v večjem delu Evrope. Kot
invazivno rastlino jo obravnavajo v Evropi, Aziji, severni Ameriki in Novi Zelandiji
(Frajman, 2008).
Sredi 20. stoletja je bila žlezava nedotika že precej razširjena tudi v Sloveniji. Danes jo
pogosto najdemo v severnem delu Slovenije, z izjemo alpskega območja, do nadmorske
višine 1000 metrov. Udomačena je v subpanonskem in predalpskem območju ter v manjših
predelih alpskega in preddinarskega fitogeografskega območja. Njena rastišča so ob
obrežjih rek in njihovih pritokih, ob obcestnih jarkih in poteh, ob robovih gozdov, v
zasenčenih mestih ob robu travnikov, močvirnati gozdovi in poplavna območja. Za dobro
uspevanje potrebuje vlažna in mokra tla. Občutljiva je na pozne spomladanske in zgodnje
jesenske zmrzali. Ob rekah in pritokih pogosto tvori strnjene sestoje, v katerih je uspevanje
drugih rastlin zelo omejeno ali povsem nemogoče. Skupaj z nekaterimi drugimi
invazivkami je povsem izrinila domorodno obrežno vegetacijo rek in potokov. Velikokrat
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uspeva skupaj z drugimi neofiti, kot so deljenolistna rudbekija, japonski dresnik in
topinambur (Frajman, 2008).
Pyšek in Prach (1995) poročata, da so obrežja rek na Češkem trenutno v 56 % deležu
poraščena z žlezavo nedotiko. S tem pa obstaja velika verjetnost njene nadaljnje invazije.
Če se njen proces invazivnosti nadaljuje še naprej, tako kot se je do sedaj, ocenjujeta, da
bodo obrežja vseh večjih rek na Češkem z žlezavo nedotiko popolnima zasedena že do leta
2025.
Žlezava nedotika je enoletnica z močnim, golim, kolenčasto odebeljenim steblom, visokim
do dva metra. Steblo je sočno, votlo, lahko lomljivo in ima pri največjih rastlinah tudi
nekaj centimetrov v premeru. Listi so dolgi od 5 do 18 cm in od 2,5 do 7 cm široki, ki so si
nasprotno nameščeni, v zgornjem delu stebla pogosto po trije v vretencu. Oblika listov je
jajčasto suličasta in večinoma so grobo nazobčani, z žleznimi laski na peclju, zaradi katerih
je vrsta dobila tudi svoje ime.

Slika 3: Steblo žlezave nedotike (Jogan in sod., 2012)

Žlezava nedotika cveti med junijem in oktobrom, cvetovi pa so veliki od 2 do 4 cm,
škrlatne ali rožnate barve (redko beli), dvobočno somerni in združeni v latasta socvetja.
Venčnih listov je pet, vendar sta stranska dva zrasla v čeladasto obliko, tako da so
navidezno le trije. Imajo značilen vonj, s katerim privabljajo čebele in druge opraševalce.
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Proizvajajo tudi medičino, ki se izloča v ostrogo. Plod je glavica, od 1,5 do 3,5 cm dolga in
do 1,5 cm široka, ki z eksplozivnim razpiranjem raztrosi številna semena (Frajman, 2008).

Slika 4: Cvet žlezave nedotike (Jogan in sod., 2012)
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3

MATERIAL IN METODE DELA

Poskus je zajemal terensko delo v naravi, kjer smo nabrali ustrezne vrste nedotik v
njihovem času cvetenja, ter laboratorijsko delo na Oddelku za biologijo Biotehniške
fakultete v Ljubljani, od oktobra 2013 do februarja 2014.

3.1

MATERIAL

Vzorce treh vrst nedotike (Impatiens) smo nabrali v Ljubljani in njeni okolici. Navadno
nedotiko (I. noli-tangere) smo nabrali 13. 8. 2013 na mokrih tleh v senčnem delu gozda,
približno 10 m od peščene poti, ki vodi proti Mostecu v Ljubljani. Drobnocvetno nedotiko
(I. parviflora) smo nabrali 20. 7. 2013 ob robu gozda na vlažnih in senčnih tleh iz Požarnic
(Vnanje Gorice) v smeri proti Notranjim Goricam. Žlezavo nedotiko (I. glandulifera) smo
nabrali 20. 7. 2013 na sončnem mestu ob potoku, ki prečka cesto Pot na Plešivico v
Lukovici (Brezovica pri Ljubljani). Vse rastline smo ločili na korenine in liste, jih
zamrznili s tekočim dušikom, liofilizirali in zmleli z mlinčkom (M 20, IKA-WERKE,
GMBH & CO). Do uporabe smo jih shranili v tesno zaprtih steklenih kozarcih v temnem in
suhem prostoru pri sobni temperaturi. Po eno rastlino vsake vrste smo shranili v herbariju
Univerze v Ljubljani (Herbarij LJU).

3.2

METODE DELA

V raziskavi smo proučevali vpliv izvlečkov treh vrst nedotike na morfološke znake pri
kaljenju in rasti koruze (Zea mays) ter redkvice (Raphanus sativus). Opazovali smo delež
kalitve semen, morfološke parametre (dolžina korenin in poganjkov ter skupna masa
nadzemnega poganjka in podzemnih korenin). Izmerili smo še izbrane biokemijske
parametre, ki nakazujejo prisotnost stresa v testnih rastlinah:


specifično encimsko aktivnost guaiakol peroksidaze (G-POD),



vsebnost malondialdehida (MDA) in



vsebnost proteinov.
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3.2.1 Priprava vodnih izvlečkov nedotik

Za ekstrakcijo smo uporabili 500 ml destilirane vode in 5 g zmletega rastlinskega
materiala. Ločeno smo pripravili izvleček iz listov in korenin. Uporabili smo 500 ml
erlenmajerice, ki smo jih pokrili z aluminijasto folijo in oblepili s parafilmom. Ekstrakcija
je potekala 48 ur na stresalniku pri 140 obratih/min pri sobni temperaturi. Po končani
ekstrakciji smo izvlečke vakumsko prefiltrirali skozi filtrirni papir. Prefiltrirane izvlečke
smo prelili v 1 l plastenke in jih shranili v zamrzovalnik pri -20 C do nadaljnje uporabe.
Na tak način smo skupno pripravili vseh 6 vrst vodnih izvlečkov. Pripravljene vodne
izvlečke smo primerno označili:


IP-L (listni izvleček I. parviflora),



IP-K (koreninski izvleček I. parviflora),



IN-L (listni izvleček I. noli-tangere),



IN-K (koreninski izvleček I. noli-tangere),



IG-L (listni izvleček I. glandulifera) in



IG-K (koreninski izvleček I. glandulifera).

3.2.2 Kalitev
Za vsako vrsto nedotike smo nastavili po šest steklenih petrijevk premera 19 cm (tri
petrijevke za zalivanje z listnim izvlečkom treh različnih koncentracij in tri petrijevke za
zalivanje s koreninskim izvlečkom treh različnih koncentracij), v katere smo nastavili
filtrirni papir ter po 50 semen koruze ali redkvice (slika 6). Dodatno petrijevko smo
uporabili za kontrolo in v njej semena zalivali z destilirano vodo. Vsa gojišča smo postavili
na mizo ob okenski polici, kjer so rastline rastle na dnevni svetlobi in pri sobni temperaturi
(slika 5).
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Za vse tri vrste nedotike smo nastavili različne koncentracije listnih in koreninskih
izvlečkov, in sicer:


1 % koncentracija (50 ml destilirane vode s 5 g rastlinskega izvlečka),



0,5 % koncentracija (izvleček z 1 % koncentracijo smo razredčili z destilirano
vodo v razmerju 1:1),



0,1 % koncentracija (izvleček z 1 % koncentracijo smo razredčili z destilirano
vodo v razmerju 1:9).

Slika 5: Postavitev petrijevk za kaljenje semen koruze

Slika 6: Postavitev 50 semen koruze v stekleni petrijevki s primerno oznako

Semena v posamezni petrijevki smo zalivali s po 10 ml tekočine (voda oz. izvleček izbrane
koncentracije). Petrijevke smo pokrili s plastično folijo za živila, da se je vlaga zadrževala
v notranjosti petrijevke. Da bi zagotovili izmenjavo plinov, smo folijo na več mestih
naluknjali s škarjami. Semena smo zalivali z izvlečki nedotik po potrebi, glede na hitrost
sušenja filter papirja.
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Pred vsakim ponovnim zalivanjem smo najprej prešteli število kaljenih semen. Od 2. dne
dalje pri redkvici in od 4. dne dalje pri koruzi smo merili še višino poganjka ter dolžino
glavne korenine. Po zaključenem poskusu (pri koruzi po 17 dneh, pri redkvici po 11 dneh)
smo kalice ločili na korenine in poganjke stehtali skupno biomaso 50 kalic, ter jih zavili v
aluminijasto folijo. Zamrznili smo jih s tekočim dušikom in shranili v zamrzovalnik pri -20
C do nadaljnje uporabe.
3.2.3 Priprava izvlečkov koruze in redkvice za biokemijske analize
Uporabili smo po 100 mg zamrznjenih korenin ali poganjkov koruze ali redkvice. Material
smo strli v hladni terilnici in dodali 1,5 ml 100 mM kalijevega fosfatnega pufra (pH 7), ki
smo ga pripravili iz 100 mM K2HPO4 in 100 mM KH2PO4 (za 100 ml pufra smo uporabili
61,5 ml 100 mM K2HPO4 in 38,5 ml 100 mM KH2PO4). Homogenat smo prelili v pravilno
označene mikroepruvete in jih nato 20 min centrifugirali (centrifuga 5417 R, Eppendorf,
Nemčija) pri 14.000 obratih/min in pri temperaturi 4 °C. Supernatant smo odlili v nove
označene mikroepruvete in jih postavili na led do nadaljnje uporabe.

3.2.4 Vsebnost malondialdehida (MDA)
Iz predhodno opisanega izvlečka koruze oz. redkvice smo odvzeli po 200 µl in jih prelili v
steklene epruvete. V vsako epruveto smo dodali 800 µl kislinske mešanice, ki ssmo jo
pripravili iz tiobarbiturične kisline (TBA) in triklorocente kisline (TCA) v razmerju 0,5 %
TBA v 20 % TCA. Vse epruvete smo pokrili z aluminijasto folijo in jih postavili v pečico
na 90 °C za 30 min. Epruvete smo po 30 min vzeli iz peči in jih postavili na led, da se je
vsebina ohladila. Vsebino epruvet smo prelili v kivete in izmerili absorpcijo na
dvožarkovnem spektrofotometru (UV-VIS, Shimadzu, Japonska) pri valovnih dolžinah 532
nm in 600 nm. Iz teh podatkov smo izračunali vsebnost MDA z ekstinkcijskim
koeficientom za malondialdehid pri 532 nm ε = 155/mM*cm.
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3.2.5 Vsebnost proteinov
Količino proteinov v vzorcih koruze in redkvice smo določili na podlagi primerjave
izmerjene absorpcije z umeritveno krivuljo za goveji serumski albumin (BSA, ang. Bovine
Serum Albumin). Uporabili smo komplet za določanje proteinov BCA Protein Assay Kit
(Novagen, ZDA) in po navodilih proizvajalca izpeljali celoten postopek.
V mikroepruvete smo nalili 50 µl predhodno opisanega izvlečka ter 1 ml raztopine BCA
Protein Assay Kit (reagent A in reagent B smo zmešali v razmerju 1:50). Mikroepruvete
smo inkubirali 30 min v vodni kopeli pri 37 °C. Po končani inkubaciji smo vzorce ohladili
na ledu. Z dvožarkovnim spektrofotometrom (UV-VIS, Shimadzu, Japonska) smo pri 562
nm izmerili absorpcijo vzorcev. Meritve smo opravili v 15 minutah po zaključeni
inkubaciji. Za referenčni vzorec smo uporabili destilirano vodo.

3.2.6 Encimska aktivnost guaiakol peroksidaze (G-POD)
Encimsko aktivnost guaiakol peroksidaze (G-POD) v koruzi in redkvici smo določili
spektrofotometrično z merjenjem naraščanja absorpcije pri 470 nm, do katere pride zaradi
polimerizacije guaiakola v tetraguaiakol. Uporabili smo PVC-kivete za enkratno uporabo
(Brand, Nemčija).
Dnevno sveže pripravljen reagenčni pufer (50 ml) smo pripravili iz 49,5 ml 50 mM
kalijevega fosfatnega pufra (pH 7), 0,5 ml guaiakola in 39 µl 30 % H2O2. Raztopino smo
dobro premešali. Zaradi občutljivosti H2O2 na svetlobo smo stekleničko zavili v
aluminijasto folijo. Reagenčni pufer smo do uporabe pustili pri sobni temperaturi.
Testno mešanico smo pripravili v kiveti iz 900 µl reagenčnega pufra in 100 µl izvlečka
koruze ali redkvice. Mešanico smo na hitro premešali s pipeto ter izmerili absorpcijo. Za
referenčni vzorec smo uporabili destilirano vodo. Meritev je potekala 1 min s 5sekundnimi intervali. Da je bila krivulja čim bolj linearna, smo količino reagenčnega pufra
in izvlečka primerno prilagodili.
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Izračuni povzeti po Konda (2012):
Izračun encimske aktivnosti: EA =

ΔA/min
ε×l

∆A/min = sprememba absorpcije v eni minuti
l = debelina kivete (1 cm)

ɛ = ekstinkcijski koeficient tetraguaiakola pri 470 nm = 26,6/mM×cm
Iz encimske aktivnosti (EA) in mase proteinov v vzorcu (m) smo izračunali specifično
encimsko aktivnost (SEA) (Konda, 2012).
SEA =

EA
𝑚

3.2.7 Statistična analiza
Za obdelavo dobljenih podatkov smo uporabili računalniška programa Microsoft Excel in
GraphPad Prism ver. 5.03. Izračunali smo povprečne vrednosti in standardne XY, podatke
smo med seboj primerljali s statističnima metodama t-test in ANOVA. Natančnejši opis
statistične analize je opisan v poglavju Rezultati ob posameznih slikah in preglednicah.
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4 REZULTATI
V diplomski nalogi smo preučevali vpliv vodnih izvlečkov listov in korenin treh vrst
nedotik na dve testni vrsti, redkvico in koruzo. Osredotočili smo se na kalitev semen in
zgodnje faze v rasti in razvoju kalic. Vsak vodni izvleček smo pripravili v treh
koncentracijah (0,1; 0,5 in 1 %), kontrolne rastline smo zalivali z destilirano vodo. Vpliv
izvlečkov smo ocenili na podlagi zunanjih (morfoloških) znakov in na biokemijskem
nivoju.

4.1

KALJIVOST SEMEN

Kalitev semen koruze smo spremljali 17 dni, saj so v vseh petrijevkah šele v četrtem dnevu
začela kaliti prva semena (kot vzkaljena semena smo upoštevali le semena z dolžino
radikule vsaj 0,5 mm). Na grafu smo prikazali vzorce, ki smo jih izpostavili 1 %
koncentraciji izvlečkov, ker je v večini vzorcev (tudi v kontroli) po 17 dneh gojenja
vzkalilo nad 90 % semen (slika 7). Rezultati za ostale koncentracije so podobni in so
prikazani v prilogi (tabela 1).

Slika 7: Kaljivost semen koruze
Slika prikazuje časovni potek kalitve semen koruze, izpostavljene 1 % (-1) koncentraciji izvlečkov listnih (L) in koreninskih (-K) delov nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz vrst I.
glandulifera (IG-), I. noli-tangere (IN-) in I. parviflora (IP-).
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Kalitev semen redkvice smo spremljali 9 dni, saj so v večini petrijevk že v drugem dnevu
začela kaliti prva semena (kot vzkaljena semena smo upoštevali le semena z dolžino
radikule vsaj 0,5 mm). Le v petrijevki, kjer smo semena zalivali z 0,5 % listnim izvlečkom
I. glandulifera (IG-L-0,5), v drugem dnevu še ni bilo kaljenih semen. Na grafu smo
prikazali vzorce, ki smo jih izpostavili 1 % koncentraciji izvlečkov, ker je v drugih vzorcih
po 9 dneh gojenja vzkalilo nad 90 % semen. Nižji delež kaljenih semen od kontrole so
dosegla semena v vzorcih IG-L-1 in IP-L-0,1 (obe z 82 % vzkaljenih semen) (slika 8).
Rezultati za ostale koncentracije so podobni in so prikazani v prilogi (tabela 2).

Slika 8: Kaljivost semen redkvice
Slika prikazuje časovni potek kalitve semen redkvice, izpostavljene 1 % (-1) koncentraciji izvlečkov listnih (L) in koreninskih (-K) delov nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz vrst I.
glandulifera (IG-), I. noli-tangere (IN-) in I. parviflora (IP-).
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4.2

MORFOLOŠKI ZNAKI

Med rastjo koruze in redkvice smo opazovali in ročno merili več morfoloških znakov.
Merili smo višino poganjkov in dolžino glavnih korenin ter stehtali končne mase korenin
in poganjkov vsakega vzorca posebej.
4.2.1 Višina poganjkov
Višina poganjkov koruze v vseh vzorcih je bila peti dan nižja od višine poganjka v
kontroli. Glede na višino poganjka v kontroli (po 17 dneh) je imela koruza, izpostavljena
koreninskemu izvlečku I. noli-tangere, najnižje poganjke. Višina poganjkov koruze, ki
smo jo izpostavili listnim izvlečkom nedotik, je bila višja od poganjkov koruze, ki smo jo
izpostavili koreninskim izvlečkom nedotik. Zaviralen vpliv izvlečkov na rast poganjka
koruze se izrazi pri listnem izvlečku I. noli-tangere in koreninskem izvlečku I. parviflora.
V obeh vzorcih je višina poganjka nižja pri višji koncentraciji izvlečka. Povprečno najvišje
poganjke je imel vzorec IP-L-1 (74,5 mm), najnižje pa vzorec IN-K-0,5 (27,5 mm) (slika
9).

Slika 9: Povprečna višina poganjka koruze
Slika prikazuje povprečno višino poganjka koruze, izpostavljene izvlečkom listnih (-L) in koreninskih (-K)
delov nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz vrst I. glandulifera (IG-), I. nolitangere (IN-) in I. parviflora (IP-), in v koncentracijah 0,1 % (-0,1), 0,5 % (-0,5) in 1 % (-1). Prikazane so
povprečne vrednosti (N=50) + zgornji standardni odklon (spodnji je enak zgornjemu).
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Povprečna višina poganjkov redkvice v večini vzorcev je bila po 8 dneh višja od povprečne
višine poganjkov pri kontroli. Le redkvice v vzorcih IP-K-0,1 in IN-K-0,1 so imele
povprečno višino poganjkov manjšo od kontrolnih rastlin. Bistvene razlike v dolžini
poganjkov, ki so bili izpostavljeni listnim in koreninskim izvlečkom nedotik, ni bilo.
Najvišjo povprečno višino poganjka so imele redkvice v vzorcu IP-L-1 (52,4 mm), najnižjo
povprečno višino poganjka pa so imele redkvice v vzorcu IP-K-0,1 (30,4 mm) (slika 10).

Slika 10: Povprečna višina poganjka redkvice
Slika prikazuje povprečno višino poganjka redkvice, izpostavljene izvlečkom listnih (-L) in koreninskih (-K)
delov nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz vrst I. glandulifera (IG-), I. nolitangere (IN-) in I. parviflora (IP-), in v koncentracijah 0,1 % (-0,1), 0,5 % (-0,5) in 1 % (-1). Prikazane so
povprečne vrednosti (N=50) + zgornji standardni odklon (spodnji je enak zgornjemu).
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4.2.2 Dolžina glavne korenine
Koruze, ki so bile izpostavljene koreninskemu izvlečku I. parviflora, so imele pri vseh treh
koncentracijah najkrajše dolžine glavnih korenin. Dolžine glavnih korenin koruze,
izpostavljene listnim izvlečkom nedotik, so bile daljše kot pri koruzah, ki so bile
izpostavljene koreninskim izvlečkom nedotik. Zaviralen vpliv izvlečkov na rast glavne
korenine se izrazi le pri koruzah, ki smo jih izpostavili koreninskim izvlečkom nedotik. V
teh vzorcih je dolžina korenin krajša pri večjih koncentracijah izvlečkov. Povprečno
najdaljše korenine so imele koruze v vzorcu IN-K-0,1 (69,3 mm), najkrajše pa so imele
koruze v vzorcu IN-K-1 (29,3 mm) (slika 11).

Slika 11: Povprečna dolžina glavne korenine koruze
Slika prikazuje povprečno dolžino glavne korenine koruze, izpostavljene izvlečkom listnih (-L) in
koreninskih (-K) delov nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz vrst I.
glandulifera (IG-), I. noli-tangere (IN-) in I. parviflora (IP-), in v koncentracijah 0,1 % (-0,1), 0,5 % (-0,5) in
1 % (-1). Prikazane so povprečne vrednosti (N=50) + zgornji standardni odklon (spodnji je enak zgornjemu).

29
Podboj M., Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst
Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

Povprečno dolžino glavne korenine redkvic iz kontrole so presegli štirje vzorci, in sicer
vzorec IG-L-0,1; IP-L-0,1; IP-L-0,5 in IP-L-1. Povprečna dolžina glavne korenine je bila
daljša pri redkvicah, ki so bile izpostavljene listnim izvlečkom nedotik, kot pri redkvicah,
ki so bile izpostavljene koreninskim izvlečkom nedotik. Zaviralen vpliv izvlečkov na rast
glavne korenine se je izrazil v večini vzorcev. V teh vzorcih je bila dolžina korenine krajša
pri višjih koncentracijah izvlečkov. V vzorcu, kjer smo redkvice izpostavili listnim
izvlečkom vrste I. parviflore, se je zaviralen vpliv na dolžino korenine izrazil šele pri 1 %
koncentraciji izvlečka. Najdaljše povprečne korenine so imele redkvice v vzorcu IP-L-0,5
(129,4 mm), najkrajše pa so imele redkvice v vzorcu IG-K-1 (26,3 mm) (slika 12).

Slika 12: Povprečna dolžina glavne korenine redkvice
Slika prikazuje povprečno dolžino glavne korenine redkvice, izpostavljene izvlečkom listnih (-L) in
koreninskih (-K) delov nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz vrst I.
glandulifera (IG-), I. noli-tangere (IN-) in I. parviflora (IP-), in v koncentracijah 0,1 % (-0,1), 0,5 % (-0,5) in
1 % (-1). Prikazane so povprečne vrednosti (N=50) + zgornji standardni odklon (spodnji je enak zgornjemu).
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4.2.3 Masa poganjkov
Vzorec, pri katerem smo koruze izpostavili listnim izvlečkom I. glandulifera, je imel
precej nižjo maso kot kontrola in kot drugi vzorci. Povprečna masa poganjkov je bila večja
pri koruzah, ki smo jih izpostavili listnim izvlečkom nedotik, kot pri koruzah, ki smo jih
izpostavili koreninskim izvlečkom nedotik. Pri koruzi, ki smo jo izpostavili koreninskim
izvlečkom vrste I. parviflora, se je zaviralen vpliv na količino biomase izrazil šele pri 1 %
koncentraciji izvlečkov (masa je bila za 50 % manjša kot pri 0,1 % koncentraciji). V
primeru, kjer smo koruzo zalivali s koreninskim izvlečkom I. glandulifera, pa je bila masa
pri 1 % koncentraciji za 30 % višja kot pri 0,1 % koncentraciji. Največjo maso poganjkov
koruze je imel vzorec IN-L-1 (6 g), najmanjšo maso poganjkov pa je imel vzorec IG-L-0,1
(1,66 g) (slika 13).

Slika 13: Masa poganjkov koruze.
Slika prikazuje končno maso poganjkov koruze, izpostavljene izvlečkom listnih (-L) in koreninskih (-K)
delov nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz vrst I. glandulifera (IG-), I. nolitangere (IN-) in I. parviflora (IP-), in v koncentracijah 0,1 % (-0,1), 0,5 % (-0,5) in 1 % (-1). Prikazane so
povprečne vrednosti (N=50).
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Končna masa poganjkov redkvic, ki smo jih izpostavili izvlečkom nedotik, se od mase
poganjkov v kontroli ni zelo razlikovala. Od vseh vzorcev ima najmanjšo maso vzorec, v
katerem smo redkvice izpostavili listnemu in koreninskemu izvlečku vrste I. noli-tangere.
Končna masa poganjkov redkvice je bila večja pri redkvicah, ki so bile izpostavljene
listnim izvlečkom nedotik, kot pri redkvicah, ki so bile izpostavljene koreninskim
izvlečkom nedotik. Zaviralen vpliv izvlečkov nedotik na končno maso poganjkov redkvice
se izrazi v polovici primerov vseh vzorcev, vendar je bila masa poganjkov redkvic manjša
šele pri 1 % koncentraciji izvlečka. Največjo maso poganjkov redkvice je imel vzorec IPL-1 (4,79 g), najmanjšo maso poganjkov pa je imel vzorec IN-K-0,1 (2,53 g) (slika 14).

Slika 14: Masa poganjkov redkvice
Slika prikazuje končno maso poganjkov redkvice, izpostavljene izvlečkom listnih (-L) in koreninskih (-K)
delov nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz vrst I. glandulifera (IG-), I. nolitangere (IN-) in I. parviflora (IP-), in v koncentracijah 0,1 % (-0,1), 0,5 % (-0,5) in 1 % (-1). Prikazane so
povprečne vrednosti (N=50).
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4.2.4 Masa korenin
Na splošno je bila končna masa korenin koruze višja v vzorcih, ki smo jih izpostavili
listnim izvlečkom nedotik, kot v vzorcih, ki smo jih izpostavili koreninskim izvlečkom
nedotik. Končna masa korenin koruze, ki smo jo izpostavili listnemu in koreninskemu
izvlečku I. glandulifera, je bistveno manjša od mase korenin koruze pri kontroli. Razlike v
masi korenin so tudi pri različnih koncentracijskih izpostavitvah zelo različne. Pri koruzi,
ki smo jo izpostavili listnemu izvlečku I. parviflora, je bila masa korenin večja pri višjih
koncentracijah izvlečkov. V primeru izpostavitve listnima izvlečkoma I. glandulifera in I.
noli-tangere je bila masa korenin pri 0,5 % koncentraciji nižja kot pri 0,1 in 1 %
koncentraciji. Pri koruzi, ki smo jo izpostavili koreninskim izvlečkom nedotik, je opazen
koncentracijski trend. V teh vzorcih je masa korenin pri 0,5 % koncentraciji izvlečka višja
kot pri 0,1 in 1 % koncentraciji. Največja masa korenin koruze je bila v vzorcu IP-K-0,5
(29,4 g), najmanjša masa pa v vzorcu IG-L-0,5 (7,26 g) (slika 15).

Slika 15: Masa korenin koruze
Slika prikazuje končno maso korenin koruze, izpostavljene izvlečkom listnih (-L) in koreninskih (-K) delov
nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz vrst I. glandulifera (IG-), I. noli-tangere
(IN-) in I. parviflora (IP-), in v koncentracijah 0,1 % (-0,1), 0,5 % (-0,5) in 1 % (-1). Prikazane so povprečne
vrednosti, ki smo jih izračunali po formuli: m = skupna masa vseh kalic / število kalic (N=50).
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Končna masa korenin redkvic, ki so bile izpostavljene listnim izvlečkom nedotik, so bile v
večini primerov večje od mase korenin pri kontroli. Redkvice, ki so bile izpostavljene
listnim izvlečkom nedotik, so imele povprečno večjo maso korenin kot redkvice,
izpostavljene koreninskim izvlečkom nedotik. Glede na maso korenin redkvic v kontroli so
imele redkvice, izpostavljene koreninskemu izvlečku I. glandulifera, najmanjšo maso
korenin. Zaviralen vpliv izvlečkov nedotik na maso korenin redkvic se izrazi v večini
primerov, v katerih je manjša masa korenin pri višjih koncentracijah izvlečka. Največjo
končno maso korenin so imele redkvice v vzorcu IP-L-0,1 (1,34 g), najmanjšo maso pa pri
vzorcu IN-K-1 (0,42 g) (slika 16).

Slika 16: Masa korenin redkvice
Slika prikazuje končno maso korenin redkvice, izpostavljene izvlečkom listnih (-L) in koreninskih (-K) delov
nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz vrst I. glandulifera (IG-), I. noli-tangere
(IN-) in I. parviflora (IP-), in v koncentracijah 0,1 % (-0,1), 0,5 % (-0,5) in 1 % (-1). Prikazane so povprečne
vrednosti , ki smo jih izračunali po formuli: m = skupna masa vseh kalic / število kalic (N=50).
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4.3

VSEBNOST PROTEINOV

Pri obeh testnih vrstah so imeli listi višjo vsebnost proteinov kot korenine.
Listi koruze, ki so bili izpostavljeni izvlečkom nedotik, so imeli glede na kontrolo večjo
koncentracijo proteinov, kot so imele korenine, višje koncentracije izvlečkov pa v večini
primerov niso imele bolj izrazitega vpliva na zmanjšanje vsebnosti proteinov kot nižje
koncentracije (slika 17 A). Poganjki, ki so bili izpostavljeni vsem trem koncentracijam
listnega izvlečka I. noli-tangere, so imeli najnižjo koncentracijo proteinov, vendar razlika
med temi vzorci in kontrolo ni bila statistično značilna (p = 0,249).
Korenine koruze, izpostavljene koreninskim izvlečkom nedotik, so imele manjšo
koncentracijo proteinov kot korenine, izpostavljene listnim izvlečkom nedotik. Vsi
koreninski vzorci so imeli manjšo koncentracijo proteinov od kontrole (koncentracija je
primerljiva z vsebnostjo proteinov v kontrolnih rastlinah). Korenine, izpostavljene 0,5 %
koreninskemu izvlečku I. parviflora (IP-K-0,5), so imele najmanjšo koncentracijo
proteinov. Razlika med tem vzorcem in kontrolo je bila statistično značilna (p = 0,0008)
(slika 17 B).

A

0

VZOREC

2000

1000

0
IG
_
IG L_0 0
_L ,1
IG _0,5
IN _L
_ _
IN L_0 1
_L , 1
IN _0,5
IP _L
_ _
IP L_0 1
_L ,1
I _0
IG P_L ,5
_ _
IG K_ 1
_K 0,1
IG _0
IN _K ,5
_ _
IN K_ 1
_K 0,1
IN _0,
IP _K 5
_ _
IP K_0 1
_K ,1
IP _0,5
_K
_1

1000

B

3000
KONCENTRACIJA PROTENOV (µg/m l)

2000

IG
_
IG L_0 0
_L ,1
IG _0,
IN _L 5
_ _
IN L_0 1
_L , 1
IN _0,
IP _L 5
_ _
IP L_0 1
_L ,1
I _0
IG P_L ,5
_ _
IG K_ 1
_K 0,1
IG _0,
IN _K 5
_ _
IN K_ 1
_K 0,1
IN _0,
IP _K 5
_ _
IP K_0 1
_K ,1
IP _0,5
_K
_1

KONCENTACIJA PROTEINOV (µg/m l)

3000

VZOREC

Slika 17: Koncentracija proteinov pri koruzi v (A) listih in v (B) koreninah
Slika prikazuje povprečno koncentracijo proteinov + standardni odklon v koruzi, izpostavljeni listnim
izvlečkom (-L) in koreninskim izvlečkom (-K) nedotik. Izvlečki so bili iz vrst I. glandulifera (G-), I. nolitangere (N-) in I. parviflora (P-), s koncentracijami 0,1% (-0,1), 0,5% (-0,5) in 1% (-1).
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Tudi v redkvicah je bila koncentracija proteinov večja v poganjkih kot v koreninah (slika
18). Poganjki, izpostavljeni listnim izvlečkom nedotik, so imeli približno enako
koncentracijo proteinov kot kontrola (slika 18A). Vsi poganjki, izpostavljeni koreninskim
izvlečkom nedotik, so imeli manjšo koncentracijo proteinov glede na kontrolo. Najnižjo
koncentracijo proteinov so imeli poganjki izpostavljeni 0,5 % koreninskemu izvlečku I.
parviflora (IP-K-0,5). Razlika med tem vzorcem in kontrolo je bila statistično značilna (p
= 0,0007). Koncentracijski vpliv na vsebnost proteinov pri redkvici se ne izrazi v tolikšni
meri, da bi lahko povezali odnos med različnimi koncentracijami in koncentracijsko
vsebnostjo proteinov.
Koncentracija proteinov v koreninah je bila v vseh primerih blizu kontrolne vrednosti ali
manjša. Izjema so bile redkvice, izpostavljene 1 % listnemu izvlečku I. glandulifera (IG-L1), ki so imele višjo koncentracijo od kontrole (slika 18B). Najnižjo koncentracijo
proteinov v koreninah redkvice je imel vzorec izpostavljen koreninskemu izvlečku I.
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Slika 18: Koncentracija proteinov pri redkvici v (A) listih in v (B) koreninah
Slika prikazuje povprečno koncentracijo proteinov + standardni odklon v redkvici, izpostavljeni listnim
izvlečkom (-L) in koreninskim izvlečkom (-K) nedotik. Izvlečki so bili iz vrst I. glandulifera (G-), I. nolitangere (N-) in I. parviflora (P-), s koncentracijami 0,1% (-0,1), 0,5% (-0,5) in 1% (-1).
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4.4

OKSIDATIVNI STRES

Oksidativni stres smo ocenili preko aktivnosti izbranega antioksidativnega encima
guaiakol peroksidaze (G-POD) in lipidne peroksidacije (izražene kot vsebnost
malondialdehida - MDA) v listih in koreninah obeh testnih rastlinskih vrst. Oba
biokemijska parametra smo izmerili v rastlinah, ki smo jih izpostavili različno
koncentriranim izvlečkom nedotik, in jih primerjali s kontrolo, v kateri smo rastline
izpostavili destilirani vodi.

37
Podboj M., Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst
Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

4.4.1 Encimska aktivnost guaiakol peroksidaze (G-POD)
Na splošno je bila aktivnost G-POD v koreninah koruze tudi do trikrat večja kot v
poganjkih (slika 19). V polovici primerov je aktivnost G-POD v poganjkih manjša pri
višjih koncentracijah izvlečka (slika 19A).
Najnižjo aktivnost G-POD med listi koruze je imel vzorec, izpostavljen 1 % listnemu
izvlečku I. parviflora (IP-L-1), najvišjo aktivnost G-POD pa je imel vzorec, izpostavljen
0,1 % koreninskemu izvlečku I. glandulifera (IG-K-0,1) (slika 19A).
Pri vseh koreninskih vzorcih koruze je aktivnost G-POD največja pri 0,5 % koncentraciji
izvlečkov (slika 19B). Največjo aktivnost G-POD med koreninami koruze je imel vzorec,
izpostavljen 0,5 % listnemu izvlečku I. parviflora (IP-L-0,5). Najmanjšo aktivnost G-POD
pa je imel vzorec, izpostavljen 0,1 % koreninskemu izvlečku I. noli-tangere (IN-K-0,1)
(slika 19B).
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Slika 19: Specifična encimska aktivnost gvajakol peroksidaze pri koruzi v (A) listih in v (B)
koreninah
Slika prikazuje specifično encimsko aktivnost (SEA) + standardni odklon v koruzi, izpostavljeni listnim
izvlečkom (-L) in koreninskim izvlečkom (-K) nedotik. Izvlečki so bili iz vrst I. glandulifera (G-), I. nolitangere (N-) in I. parviflora (P-), s koncentracijami 0,1% (-0,1), 0,5% (-0,5) in 1% (-1).
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Tudi v koreninah redkvice je bila aktivnost G-POD večja kot v poganjkih (slika 20).
V listih in koreninah redkvice, izpostavljenih koreninskim izvlečkom nedotik, je bila večja
aktivnost G-POD kot pri redkvicah, ki so bile izpostavljene listnim izvlečkom (slika 20). V
poganjkih redkvice, izpostavljenih listnim in koreninskim izvlečkom vrste I. glandulifera,
je bila aktivnost G-POD manjša pri višjih koncentracijah izvlečkov. Pri drugih vzorcih je
bila aktivnost G-POD malenkost večja pri višjih koncentracijah izvlečka. Največjo
aktivnost G-POD v poganjkih redkvice je imel vzorec izpostavljen 0,1 % koreninskemu
izvlečku I. parviflora (IP-K-0,1). Razlika med tem vzorcem in kontrolo je bila statistično
značilna (p = 0,00102) (slika 20A). V koreninah redkvice, izpostavljene listnim ekstraktom
nedotik, je bila manjša aktivnost G-POD kot v kontroli (slika 20B). V koreninah, ki so bile
izpostavljene listnim ekstraktom nedotik, je bila aktivnost G-POD manjša pri višjih
koncentracijah izvlečkov. V koreninah, ki so bile izpostavljene koreninskim izvlečkom
nedotik, je bila aktivnost G-POD večja pri višjih koncentracijah izvlečkov. Najvišjo
aktivnost G-POD v koreninah redkvice je imel vzorec, izpostavljen 1 % koreninskemu
izvlečku I. parviflora (IP-K-1). Razlika med tem vzorcem in kontrolo ni bila statistično
značilna (p = 0,170). Med koreninskimi izvlečki sta z najmanjšo encimsko aktivnostjo GPOD v listih in koreninah redkvice izstopala izvlečka iz I. glandulifera in I. parviflora
(slika 20B).

A

200

100

10000

5000

VZOREC

IG
_
IG L_ 0
_L 0,1
IG _0,
IN _L 5
_ _
IN L_0 1
_L , 1
IN _0,
IP _L 5
_ _
IP L_0 1
_L ,1
_
I 0
IG P_L ,5
_K _1
IG _
_K 0,1
IG _0
IN _K ,5
_ _
IN K_ 1
_K 0,1
IN _0,
IP _K 5
_ _
IP K_ 1
_K 0,1
IP _0,
_K 5
_1

0

IG
_
IG L_ 0
_L 0,1
IG _0,
IN _L 5
_ _
IN L_0 1
_L , 1
IN _0,5
IP _L
_ _
IP L_0 1
_L ,1
_
I 0
IG P_L ,5
_K _1
IG _
_K 0,1
IG _0,
IN _K 5
_ _
IN K_ 1
_K 0,1
IN _0,
IP _K 5
_ _
IP K_ 1
_K 0,1
IP _0,
_K 5
_1

0

B

15000

SEA G-POD (µM/m in*m g)

SEA G-POD (µM/m in*m g)

300

VZOREC

Slika 20: Specifična encimska aktivnost gvajakol peroksidaze pri redkvici v (A) listih in v (B)
koreninah
Slika prikazuje specifično encimsko aktivnost (SEA) + standardni odklon v koruzi, izpostavljeni listnim
izvlečkom (-L) in koreninskim izvlečkom (-K) nedotik. Izvlečki so bili iz vrst I. glandulifera (G-), I. nolitangere (N-) in I. parviflora (P-) , s koncentracijami 0,1% (-0,1), 0,5% (-0,5) in 1% (-1).
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4.4.2 Vsebnost malondialdehida (MDA)
Poganjki koruze, izpostavljeni izvlečkom nedotik, so imeli večjo vsebnost MDA kot
korenine (slika 21). V poganjkih koruze je bila vsebnost MDA manjša pri višjih
koncentracijah izvlečkov nedotik (slika 21A). V koreninah koruze, ki so bile izpostavljene
listnim izvlečkom nedotik, je bila vsebnost MDA večja pri višjih koncentracijah izvlečkov.
Pri koreninah, ki smo jih izpostavili koreninskim izvlečkom nedotik, je bila vsebnost MDA
pri 0,5 % koncentraciji manjša kot pri 0,1 in 1 % koncentraciji (slika 21B). V listih koruze
so imeli največjo vsebnost MDA vzorci IG-L, v koreninah koruze pa so imeli največjo
vsebnost vzorci IP-K.
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Slika 21: Vsebnost MDA pri koruzi v (A) listih in v (B) koreninah
Slika prikazuje vsebnost MDA + standardni odklon v koruzi, izpostavljeni listnim izvlečkom (-L) in
koreninskim izvlečkom (-K) nedotik. Izvlečki so bili iz vrst I. glandulifera (G-), I. noli-tangere (N-) in I.
parviflora (P-), s koncentracijami 0,1% (-0,1), 0,5% (-0,5) in 1% (-1).
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Vsebnost MDA je v koreninah redkvice večja kot v poganjkih (slika 22). Listi redkvice,
izpostavljeni koreninskim izvlečkom nedotik, so imeli večjo vsebnost MDA, kot listi
izpostavljeni listnim izvlečkom nedotik (slika 22A). Izjema so bili poganjki, ki so bili
izpostavljeni 0,5 % listnemu izvlečku I. noli-tangere (IN-L-0,5). Ta vzorec je imel
povprečno najvišje poganjke. Razlika med tem vzorcem in kontrolo je bila statistično
značilna (p = 0,0003).
Korenine redkvice, ki so bile izpostavljene listnim izvlečkom nedotik, so imele večjo
vsebnost MDA kot korenine, izpostavljene koreninskim izvlečkom nedotik (slika 22B). V
listih redkvice so imeli največjo vsebnost MDA vzorci IN-L, v koreninah redkvice pa so
imeli največjo vsebnost MDA vzorci IP-L.
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Slika 22: Vsebnost MDA pri redkvici v (A) listih in v (B) koreninah
Slika prikazuje vsebnost MDA + standardni odklon v redkvici, izpostavljeni listnim izvlečkom (-L) in
koreninskim izvlečkom (-K) nedotik. Izvlečki so bili iz vrst I. glandulifera (G-), I. noli-tangere (N-) in I.
parviflora (P-), s koncentracijami 0,1% (-0,1), 0,5% (-0,5) in 1% (-1).
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI

5.1

RAZPRAVA

V naravi smo nabrali tri vrste nedotik, Impatiens parviflora, I. noli-tangere in I.
glandulifera. Vse nedotike smo nabrali v času cvetenja. Nadaljnji poskus smo opravili v
laboratorijih Biotehniške fakultete v Ljubljani. Pripravili smo vodne izvlečke korenin in
listov iz vseh vrst nedotik. Z vodnimi izvlečki treh koncentracij (0,1, 0,5 in 1 %) smo
zalivali semena koruze in redkvice. Med rastjo smo opazovali in merili delež kalitve,
dolžino glavne korenine ter višino poganjka. Koruzo in redkvico smo po končani rasti
ločili na korenine in poganjke ter stehtali njihovo skupno maso vsakega vzorca posebej. S
koreninami in poganjki smo opravili različne biokemijske teste:


vsebnost proteinov,



aktivnost guaiakol peroksidaze (G-POD),



vsebnost malondialdehida.

Z biokemijskimi testi smo ugotavljali, ali so izvlečki nedotik v koreninskem in listnem
tkivu testnih vrst vplivali na oksidativni stres. Z merjenjem encimske aktivnosti G-POD in
lipidne peroksidacije smo želeli izvedeti, v kakšnem fiziološkem stanju so bile naše testne
rastline, ki so bile izpostavljene vodnim izvlečkom nedotik. Če je rastlina izpostavljena
biotskemu ali abiotskemu stresu, se začnejo v večji meri tvoriti reaktivne kisikove spojine,
npr. vodikov peroksid, ki ga med drugim odstranjujejo encimi peroksidaze, zato se njihova
aktivnost poviša. Reaktivne kisikove spojine povzročijo tudi lipidno peroksidacijo, ki smo
jo ocenili preko tvorbe produkta malondialdehida (MDA).
Pričakovali smo, da bodo izvlečki vseh treh vrst nedotik zavirali kalitev in razvoj testnih
rastlinskih vrst. Predpostavljali smo, da bodo razlike med vplivom koreninskih izvlečkov
in listnih izvlečkov na kalitev in rast rastlin. Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj
testnih vrst naj bi bil večji pri večjih koncentracijah izvlečkov.
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5.1.1 Vpliv izvlečkov nedotik na kalitev in rast testnih rastlinskih vrst
V večini primerov izvlečki nedotik niso bistveno vplivali na kalitev semen. Najbolj je
delež kaljenih semen pri koruzi in redkvici zmanjšal listni izvleček vrste I. parviflora z 0,1
% koncentracijo. Pri redkvici je na nizek delež kaljenih semen (pod 90 %) poleg izvlečka I.
parviflora vplival tudi listni izvleček I. glandulifera z 1 % koncentracijo. Vrchotová in sod.
(2011) so v podobni raziskavi, kjer so z vodnimi izvlečki listov (3,5 g rastlinskega
materiala v 100 ml vode) istih treh vrst nedotik zalivali semena bele gorjušice
(Leucosinapis alba) in semena oljne repice (Brassica napus), ugotovili, da večina tretiranih
semen ni kalila. Hkrati so z analizo izvlečkov nedotik ugotovili, da imajo nedotike visoko
vsebnost fitotoksičnih snovi, predvsem flavonole in derivate kofeinske kisline, ki vplivajo
na kalitev semen testnih rastlinskih vrst.

Najbolj zaviralen vpliv na rast korenin in poganjkov ter tvorjenje biomase sta imela
izvlečka vrst I. noli-tangere in I. glandulifera. Vsi trije izvlečki nedotik so zmanjšali
koncentracije proteinov v koruzi in redkvici. Prav tako so vsi trije izvlečki nedotik povečali
encimsko aktivnost G-POD v testnih vrstah.
Največji zaviralen vpliv na rast, razvoj in oksidativni stres testnih rastlinskih vrst sta imela
izvlečka iz vrst I. glandulifera in I. noli-tangere. Vendar nam to ne pove, kateri izmed
izvlečkov bolj zavira rast in razvoj testnih rastlinskih vrst ter kateri manj. Do podobnega
zaključka s poskusom so prišli tudi Vrchotová in sod. (2011), ki so ugotovili, da je imela
vrsta I. glandulifera izmed vseh treh vrst nedotik (I. glandulifera, I. parviflora in I. nolitangere) najbolj zaviralen vpliv na rast in razvoj testnih rastlinskih vrst (bela gorjušica in
oljna repica).
5.1.2 Razlika med vplivom koreninskih in listnih izvlečkov nedotik na rast in razvoj
testnih rastlinskih vrst
V večini primerov so koreninski izvlečki nedotik bolj zavirali rast poganjka in korenine
testnih rastlinskih vrst kot listni izvlečki nedotik. Vrchotová in sod. (2011) so pri merjenju
korenine in poganjka testnih rastlinskih vrst (bela gorjušica in oljna repica) ugotovili, da
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vodni izvlečki nedotik niso bistveno vplivali na dolžino korenine in poganjkov v
primerjavi s kontrolo (voda), medtem ko so izvlečki nedotik pripravljeni z diklorometanom
precej zavirali rast korenine in poganjkov v primerjavi s kontrolo (diklorometan).
Prav tako so koreninski izvlečki nedotik bolj kot listni izvlečki vplivali

na manjše

tvorjenje biomase poganjkov in korenin redkvice, na zmanjšano vsebnost proteinov v listih
in koreninah koruze in na večjo encimsko aktivnost G-POD pri redkvici. V encimski
aktivnosti pri koruzi ni bilo razlik med koreninskimi in listnimi izvlečki nedotik.

Alelopatske snovi so navadno sekundarni metaboliti, ki so shranjeni v koreninah rastlin
(Whittaker in Feeny, 1971). Naše ugotovitve se ujemajo s to trditvijo, saj so koreninski
izvlečki vseh treh vrst nedotik bolj zavirali rast poganjka in korenine ter tvorjenje biomase
poganjkov in korenin. Hkrati so bolj vplivali na manjšo vsebnost proteinov ter vplivali na
povečano encimsko aktivnost G-POD. Tudi Konda (2012) je v svoji raziskavi o izvlečkih
rastlin iz rodu zlate rozge (Solidago spp.) ugotovila, da je protibakterijska in protiglivna
aktivnost večja pri koreninskih izvlečkih kot pri listnih izvlečkih.
5.1.3 Koncentracijski vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj testnih rastlinskih vrst
Koncentracijski vpliv izvlečkov nedotik na višino poganjkov (koruze in redkvice) ter
dolžino korenine (koruze) se izrazi v nekaterih primerih, vendar na splošno koncentracija
izvlečkov ni imela bistvenega vpliva. Le pri redkvici je bila dolžina glavne korenine krajša
pri višjih koncentracijah izvlečkov.
Višje koncentracije izvlečkov pri koruzi niso bistveno zavirale tvorjenja biomase.
Koreninska izvlečka iz vrst I. glandulifera in I. parviflora sta vplivala na manjšo maso
poganjkov koruze, vendar šele pri 1 % koncentraciji. Manjša masa korenin koruze in
redkvice se v večini primerov izrazi šele pri 1 % koncentraciji izvlečkov nedotik.
Zaviralen vpliv na maso korenin se izrazi šele pri 1 % koncentraciji izvlečkov, pri katerih
je masa korenin manjša kot pri nižji koncentraciji. Višje koncentracije so pri redkvici imele
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večji zaviralen vpliv na tvorjenje biomase korenin, saj je bila masa nižja pri višjih
koncentracijah izvlečkov.
Poganjki koruze in redkvice so imeli na splošno višjo koncentracijo proteinov kot
korenine. Vsebnost proteinov pa je bila glede na kontrolo manjša v koreninah, medtem ko
je bila v listih koruze in redkvice vsebnost proteinov v nekaterih primerih tudi višja od
kontrole. Iz tega lahko sklepamo, da so bile korenine v večjem stresu kot listni deli testnih
rastlin.
Višje koncentracije izvlečkov v večini primerov niso imele bistvenega vpliva na vsebnost
proteinov. Na stopnjo zaviranja rasti in razvoja imajo vpliv različni dejavniki, npr. vrsta
stresa (abiotski, biotski), koncentracija oz. intenziteta stresorja, predhodno fiziološko stanje
izpostavljenih rastlin idr. Strlič (2008) je ugotovila, da se je vsebnost proteinov v mali
vodni leči (Lemna minor) zmanjševala s povečanjem kadmijevega klorida v gojišču.

5.1.4 Parametri oksidativnega stresa v testnih rastlinskih vrstah
Encimska aktivnost G-POD je bila višja v koreninah koruze in redkvice kot v listnih delih.
Iz povečane aktivnosti G-POD v koreninah testnih rastlinskih vrst lahko sklepamo, da so
bile korenine v večjem stresu, zato so proizvajale večjo količino vodikovega peroksida. Da
pa so vodikov peroksid rastline lahko odstranjevale, so povečale aktivnost guaiakol
peroksidaze. Tudi Strlič (2008) je v svojem poskusu ugotovila, da se je pri izpostavitvi
kadmija v testnih rastlinah specifična encimska aktivnost katalaze zmanjšala v primerjavi s
kontrolo, zaradi katerega so rastline pomanjkanje katalazne aktivnosti pri odstranjevanju
vodikovega peroksida nadomestile z večjo aktivnostjo askorbat peroksidaze, guaiakol
peroksidaze in glutation reduktaze.
Na splošno so imeli listi koruze višjo vsebnost MDA kot korenine. V listih redkvice je bila
vsebnost MDA nižja kot v njenih koreninah. V obeh testnih vrstah so imeli listi tudi višjo
MDA od kontrole, medtem ko vsebnost MDA pri koreninah ni bila bistveno višja od
kontrole. To nam pove, da so imeli listi zaradi oksidativnega stresa bolj poškodovane
membrane in je zato nastalo več MDA. Davey in sod. (2005) so vsebnost MDA merili v
listih različnih rastlinskih vrst (iz rodov Trifolium, Lycopersicum, Populus, Mussa, Malus,
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itd,), ki so jih izpostavili stresu dehidracije in ugotovili, da so imeli rastline v listih
povišane vsebnosti MDA. Prav tako so Ali in sod. (2005) v svoji raziskavi, pri kateri so
vrsto Phalaenopsis izpostavili temperaturnemu stresu (višjim temperaturam), ugotovili, da
so povišane temperature vplivale na povišano vsebnost MDA v listnih in koreninskih delih
testne rastline.
5.1.5 Povezava med morfološkimi opazovanji in biokemijskimi rezultati testnih
rastlinskih vrst
Biokemijske rezultate lahko povežemo z morfološkimi opazovanji kalitve in rasti testnih
rastlinskih vrst. Oksidativni stres je bil v koreninah redkvice in koruze višji kot v listih, kar
se je odražalo na manjši dolžini in masi korenin, v nižji vsebnosti proteinov ter v večji
encimski aktivnosti G-POD. Pri redkvici se vsebnost MDA med listi in koreninami ni
bistveno razlikovala. Pri koruzi pa je bila vsebnost MDA precej višja v listih kot v
koreninah, zato teh rezultatov ne moremo povezati z morfološkimi meritvami.

5.2

SKLEPI

Izvlečki nedotik niso vplivali na delež kalitve semen koruze in redkvice. Pri obeh testnih
vrstah (koruzi in redkvici) je imel listni izvleček iz vrste I. parviflora največji zaviralen
vpliv na kalitev semen, saj je bil delež kalitve pod 90 %.
Izvlečki vseh vrst nedotik so zavirali rast in razvoj testnih rastlin, kar se je opazilo v manjši
višini poganjkov, krajši dolžini glavnih korenin, manjši masi ter manjši vsebnosti
proteinov v poganjkih in koreninah v primerjavi s kontrolnimi rastlinami.
Glede na kontrolo so vsi izvlečki povzročili oksidativni stres v izpostavljenih rastlinah, kar
se je odražalo v povišani encimski aktivnosti G-POD. Največji alelopatski vpliv izmed treh
izvlečkov nedotik sta imela izvlečka iz I. glandulifera in I. noli-tangere. Korenine koruze
in redkvice so imele glede na kontrolo večjo encimsko aktivnost G-POD, kot je bila v
listih. Iz tega lahko sklepamo, da so bile korenine v večjem oksidativnem stresu kot
poganjki testnih vrst.
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Pri rastlinah, ki smo jih zalivali s koreninskimi izvlečki nedotik, je bila učinek na višino
poganjkov, dolžino glavne korenine, masa poganjkov in korenin, vsebnost proteinov ter
encimska aktivnost G-POD bolj izrazit kot pri listnih izvlečkih. S tem lahko povzamemo,
da so imeli koreninski izvlečki večji alelopatski vpliv na rast, razvoj in oksidativni stres v
testnih rastlinskih vrstah.
Višje koncentracije izvlečkov nedotik so imele večji vpliv predvsem na morfološke znake
(dolžina in masa poganjkov in korenin) kot na oksidativni stres testnih rastlin. Ta se je bolj
izrazil pri koreninah kot pri poganjkih koruze in redkvice. Iz tega lahko sklepamo, da so
bile korenine testnih vrst bolj dovzetne za alelopatski vpliv izvlečkov nedotik, kot so bili
listni deli. To lahko razložimo s tem, da so bile korenine prve na udaru, saj so morebitne
alelopatske spojine iz izvlečkov nedotik prišle v stik s testnimi rastlinami preko korenin.
Zato je bil tam stres večji kot v poganjkih.
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6 POVZETEK

Invazivne vrste predstavljajo velik problem za naravno biotsko pestrost, saj jemljejo
življenjski prostor drugim domorodnim rastlinam. V naravi so uspešne zaradi več različnih
lastnostih (odlično vegetativno razmnoževanje, hitre sposobnosti prilaganja na novo
okolje, večje tvorjenje biomase, proizvodnja številnih semen z uspešnim načinom
razširjana itd.). Eden izmed vzrokov, zakaj so invazivke tako uspešne, pa je to, da
vsebujejo alelopatske snovi, ki v okolje preidejo na različne načine. Te spojine v okolju
lahko negativno vplivajo na druge rastline, pri katerih se to izrazi v zmanjšani rasti in
razvoju.

Pri nas najdemo pet vrst nedotik (Impatiens), vendar so nas zanimale le tri. Navadna
nedotika (I. noli-tangere) je avtohtona vrsta, žlezava nedotika (I. glandulifera) in
drobnocvetna nedotika (I. parviflora) pa sta tujerodni vrsti, ki se v slovenski flori uspešno
razširjata in s tem izpodrivata druge domorodne rastlinske vrste. Zaradi njune invazivne
uspešnosti smo se odločili preveriti, ali imajo njihovi vodni izvlečki alelopatski vpliv na
druge rastline.

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, ali imajo te tri vrste nedotik zaviralen vpliv na
kalitev, rast in razvoj testnih rastlinskih vrst. Želeli smo ugotoviti, ali so razlike v vplivu
med koreninskimi izvlečki in listnimi izvlečki nedotik na testne rastlinske vrste. Želeli smo
izvedeti, ali je alelopatski vpliv na testne rastline večji pri višjih koncentracijah izvlečkov
nedotik.
Nabrane nedotike smo ločili na korenine in liste, jih liofolizirali, zmleli in iz njih pripravili
vodne izvlečke. Z različnimi koncentracijami vodnih izvlečkov (0,1 %, 0,5 % in 1 %) smo
zalivali semena koruze (Zea mays) in semena redkvice (Raphanus sativus). Vsak vzorec je
vseboval po 50 semen. V kontrolnem vzorcu smo semena zalivali z destilirano vodo. V
vzorcih smo opazovali in merili delež kalitve ter dolžine korenine in poganjkov. Po
končani rasti smo redkvice in koruze v vzorcih ločili na korenine in poganjke, ter stehtali
svežo skupno maso vsakega vzorca posebej. Korenine in poganjke smo strli z dodatkom
100 mM kalijevega fosfatnega pufra (pH 7), s katerim smo dobili homogenat, ki smo ga
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nato centrifugirali. Po centrifugiranju smo odlili supernatant, s katerim smo opravili še
biokemijske analize (vsebnost proteinov, aktivnost guaiakol peroksidaze in vsebnost
malondialdehida).
Vse parametre smo izmerili spektrofotometrično pri različnih valovnih dolžinah. Količino
proteinov smo določili na podlagi primerjave izmerjene absorpcije z umeritveno krivuljo
za goveji serumski albumin. Encimsko aktivnost guaiakol peroksidazo (G-POD) smo
določili z merjenjem naraščanja absorpcije pri 470 nm, do katere pride zaradi
polimerizacije guaiakola v tetraguaiakol. Vsebnost malondialdehida (MDA) smo merili pri
valovni dolžini 532 nm in 600 nm. Iz teh podatkov smo lahko izračunali vsebnost MDA, ki
nam služi kot ocena za lipidno peroksidacijo, ki nastane zaradi oksidativnih poškodb
membran.
Rezultati so pokazali, da sta izvlečka iz vrst I. glandulifera in I. noli-tangere najbolj
zavirala rast in razvoj ter najbolj vplivala na oksidativni stres v koruzi in redkvici. Težko
pa ocenimo, katera izmed njiju ima največji alelopatski vpliv na naše testne vrste. Izvlečki
iz vrste I. parviflora so imeli najmanjšo vlogo pri zaviranju rasti in razvoja ter imeli
najmanjši vpliv na oksidativni stres v testnih rastlinah. Na podlagi tega lahko sklepamo, da
vse uporabljene nedotike vsebujejo alelopatske spojine. S sproščanjem teh spojin v okolje
lahko vplivajo na rast in razvoj okoljskih rastlin ter jih s tem izpostavijo večjemu
oksidativnemu stresu.
Koreninski izvlečki vseh nedotik so imeli glede na kontrolo večji zaviralen vpliv kot listni
izvlečki, in sicer tako na rast poganjkov in korenine, na njihovo maso terna vsebnost
proteinov, povišali so aktivnost G-POD, medtem ko na vsebnost MDA niso imeli vpliva.
Višje koncentracije nedotik so imele večji vpliv na zunanje morfološke znake testnih
rastlin, na druge merjene parametre oksidativnega stresa pa niso imele bistvenega vpliva.
Da bi dobili bolj zanesljive rezultate, bi predlagala, da se v nadaljnjih poskusih uporabi
večje razlike med koncentracijami izvlečkov (na primer 1 %, 5 % in 10 %), predvsem za
bolj natančno oceno o vplivu izvlečkov na parametre oksidativnega stresa v testnih
rastlinskih vrstah.
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7 PEDAGOŠKI DEL
7.1

UČNA PRIPRAVA

Predmet:

Naravoslovje

Razred:

6. razred

Datum:

April

Učna tema:

Rast in razvoj rastlin

Učna enota:

Kalitev

Učna oblika:

Frontalna, individualno delo, nastavitev poskusa, opazovanje, risanje,

2 uri

opisovanje
Učna metoda:

Razgovor, prikazovanje, razlaganje, risanje, opazovanje

Učna sredstva:

Avdio-video predstavitev za učence (v prilogi 7.2), semena koruze in
fižola, lupa, zvezek, stekleni kozarci, papirnati servieti, kartonasta škatla

Učni

Učbenik za naravoslovje za 6. razred OŠ

pripomočki:
Cilji učne ure:

Učenci:


spoznajo, da se rastlina razvije iz semena,



spoznajo, da je v semenu zarodek (mlada rastlina) in da semena
vsebujejo veliko založnih snovi, ker mlada rastlina ne opravlja
fotosinteze, dokler se ne razvijejo zeleni listi,



razumejo, da sta rast in razvoj rastline povezana z nastajanjem novih
celic (celična delitev), njihovo rastjo in diferenciacijo,



ugotavljajo kaljivost različnih semen v različnih razmerah,



spoznajo, da rastline vse življenje spreminjajo svojo obliko (na
primer dodajanje novih poganjkov in korenin).
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UVODNA MOTIVACIJA:

Čas
20

Delo učitelja
Delo učencev
Učencem povem, da se bomo učili o kaljenju semen. Razmišljajo

min

Vprašam jih, kaj je seme in sproti zapisujem njihove odgovarjajo s kratkimi

in

odgovore na tablo v obliki miselnega vzorca. Naročim besedami na vprašanje,
jim, naj si miselni vzorec sproti prepisujejo v zvezke.

kaj je seme. Sproti si
miselni

vzorec

prepisujejo v zvezke.
Povem in razložim definicijo semena ter podam Prepišejo
navodilo, naj si definicijo prepišejo s power point semena
predstavitve v miselni vzorec.

definicijo
v

miselni

vzorec.

OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI:

Čas
60

Delo učitelja
Delo učencev
Učencem razdelim po eno seme koruze in eno seme Z lupo si ogledajo

min

fižola (semena so že vnaprej razrezana na polovico). prerezana semena.
Vsak učenec dobi eno seme fižola, eno seme koruze ter
eno lupo. Naročim jim, naj si semena pogledajo pod
lupo.
S sliko na power point predstavitvi razložim in pokažem Zgradbo
notranje dele v obeh semenih.

semen

si

prerišejo v zvezke in
označijo dele pri obeh
semenih.
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Učencem razložim, kaj je semenska lupina ter kakšne so Ogledujejo si sliko na
njene naloge.

power pointu in hkrati
opazujejo semena pred
sabo. Na koncu razlage
si v zvezke prepišejo
definicijo

in

naloge

semenske lupine.
Učencem razložim, kaj je kalček ter kakšne so njegove Poslušajo in si sproti
naloge.

ogledujejo semeni. Na
koncu

razlage

zvezke

si

v

prepišejo

definicijo

in

naloge

kalčka.
Učencem razložim, kaj so klični listi ter kakšne so Poslušajo in si sproti
njihove naloge. Razložim tudi, kaj je založno tkivo, kaj ogledujejo semeni. Na
je njegova naloga in katere so založne snovi v semenih.

koncu

razlage

zvezke

si

v

prepišejo

definiciji kličnih listov
in založnega tkiva ter
njune vloge v semenu.
Razložim in pokažem, kako bomo nastavili poskus za Učenci sledijo mojim
kaljenje semen koruze in fižola na svetlobi ter v temi. navodilom.
Vsakemu učencu razdelim po 10 semen koruze in 10 skozi

ves

Skupaj
postopek

semen fižola, ki so bila že en dan prej namočena v vodi. nastavimo poskus tako,
Ker v prejšnji uri povem, kaj vse morajo učenci prinesti da opazujejo mene. Če
s seboj (kozarce za vlaganje, serviete in kartonasto jim katera zadeva ni
škatlo), imajo učenci že vse, kar potrebujejo za poskus, s jasna, morajo dvigniti
seboj v šoli. Vsak učenec vzame svoje 4 kozarce, v roko in vprašati. Vse 4
katere do približno polovice kozarca napolnijo serviete. kozarce

odnesejo
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Na to plast servietov razporedijo po 5 semen tik ob domov in jih postavijo
steklu. Vzamejo vodo in previdno navlažijo serviet pod na

točno

določena

semeni. Nato dodajo še eno plast servietov na semena, mesta, po navodilih.
da je približno podobno vsaditvi. En kozarec s
koruznimi semeni in en kozarec s fižolovimi semeni
ovijejo z alufolijo vse do prve plasti servietov in jih
doma postavijo na svetlobo. Druga dva kozarca s
fižolom in koruzo postavijo v kartonasto visoko škatlo
in škatlo zaprejo tako, da svetloba ne pride skozi njo.
Škatlo s kozarci doma postavijo še dodatno v temen
prostor ali kot. Doma vsak kozarec vsak dan sproti
navlažijo z majhno količino vode oziroma po potrebi.
Razložim jim, na kakšen način naj opazujejo in rišejo Poslušajo in si s power
vse spremembe na označeni rastlini. Vsak dan imajo po point

predstavitve

v

pouku domačo nalogo, pri kateri morajo opazovati in svoje zvezke prepišejo
narisati skico enega semena iz vsakega kozarca. Poleg primer opazovanja in
skice morajo označiti dele rastline, napisati datum ter si risanja kaljenja semen.
zapisati vsa opažanja. Med opažanja spada vse, kar se je
zgodilo na novo in ali se je kaj spremenilo na rastlini v
primerjavi s prejšnjim dnem.

ZAKLJUČEK:

Čas
10

Delo učitelja
Delo učencev
Če imamo z učenci še čas, potem ponovimo bistvene Učenci
poslušajo

min

stvari, ki smo jih obravnavali med uro. Postavim jim vprašanja, razmislijo o
nekaj vprašanj in izberem učenca, ki pove odgovor. odgovoru

in

si

pri

Lahko si pomaga z zvezkom, v katerega si je med uro odgovoru pomagajo s
zapisoval vso snov.

svojimi zapiski. Izbrani
učenec

odgovori

na
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zastavljeno

vprašanje.

Če odgovor ni popoln,
izberem

še

enega

učenca, ki dopolni prvi
odgovor.
Na koncu ure povem, da bodo izdelki s skicami V zvezke zapišejo, da
opazovanja kalitve ocenjeni, zato da se bodo učenci bodo
potrudili po svojih najboljših močeh.

7.2

njihovi

ocenjeni.

PREDSTAVITEV ZA UČENCE

Rast in razvoj rastlin

1

izdelki
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KAJ JE SEME?
SEME je del rastline, s katerim se rastlina spolno
razmnožuje.
Vsebuje zarodek/kalček in rezervno tkivo obdano s
semensko lupino. Zarodek v semenu počaka na ugodne
razmere, da vzkali.
Glavna naloga semena je razširjanje novih osebkov iste
vrste.

2

ZGRADBA SEMENA
Vzdolžno prereži seme fižola in koruze na dve polovici in ju nariši v zvezke.
S pomočjo spodnjih slik označi dele obeh semen.
SEMENSKA LUPINA

LISTA

KLIČNI LIST

ZALOŽNO TKIVO

STEBELCE

KORENIČICA

KLIČNI LIST

LISTI STEBELCE KORENIČICA SEMENSKA
LUPINA
zrasla s steno
plodnice 3
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OPAZOVANJE RASTI FIŽOLA IN KORUZE
Kozarce odnesete domov. 2 kozarca (s fižolom in koruzo) postavite na svetlobo ter
druga 2 v kartonasto škatlo.
Vsak dan (7 dni) za domačo nalogo opazuj rastline v vseh 4 kozarcih in jih nariši v
zvezek. Ob skici napiši datum ter zapiši vsa opažanja v spremembi izgleda rastline.
Kaj je drugačnega, novega v primerjavi s prejšnjim dnem. Pri vsaki risbi označi dele
rastline. Primer:
FIŽOL, DATUM:__________

PRVA PRAVA LISTA

OPAŽANJA:
Rastlina je razvila prava lista.
Semenska lupina je odpadla s
semena. Korenine so se bolj
razrasle, steblo je višje.

KLIČNA LISTA
STEBLO
SEMENSKA LUPINA

KORENINE
8

PONOVITEV
Kaj je kalitev?
Odg.: začetek rasti zarodka v mlado rastlino.

Kateri so sestavni deli semena?
Odg.: kalček, semenska lupina in rezervno tkivo.
Kaj je glavna naloga semenske lupine?
Odg.: zaščita semena pred okoljskimi dejavniki.
Kaj je glavna naloga rezervnega tkiva?
Odg.: shranjuje rezervne snovi za mlado rastočo rastlino, dokler ne razvije
pravih zelenih listov, s katerimi opravlja fotosintezo in si s tem proizvaja
svojo hrano.
Kaj je glavna naloga kalčka?
Odg.: da zraste v mlado rastlino.
Po kateri lastnosti kalčka ločimo ali je rastlina eno ali dvokaličnica?
Odg.: po številu kličnih listov.

9
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VIRI SLIK:
• http://static1.ringaraja.net/uploads/SLO/articles/4171/large/241c0d513152c12488270290dacd919b.jpg
• http://mss.svarog.si/biologija/MSS/econtent/multimedia/66/11461/02_seme_fizol.jpg
• http://www.sciencelearn.org.nz/content/download/46641/960127/version/4/file/Bean+seed+embryo.jpg
• http://mss.svarog.si/biologija/MSS/econtent/multimedia/66/11461/01_seme_koruze.jpg

10

59
Podboj M., Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst
Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

8 VIRI

Ali M. B., Hahn E-J., Paek K-Y., 2005. Effects of temperature on oxidative stressdefense
systems, lipid peroxidation and lipoxygenase activity in Phalaenopsis. Plant physiology
and biochemistry, 43, 213–223
Babič M., 2012. Potencialne nove invazivne rastline na kmetijskih zemljiščih v Sloveniji.
Diplomski projekt, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za
agronomijo, 1–15

Bartosz G., 1997. Oxidative stress in plants. Acta physiologiae plantarum, 19, 47–64

Bradley B. A., Blumenthal D., M., Wilcove D. S., Ziska L. H., 2010. Predicting plant
invasions in an era of global change. Trends in ecology and evolution, 25, 310–318

Callaway R. M., Ridenour W. M., 2004. Novel weapons: invasive success and the
evolution of increased competitive ability. Frontiers in ecology and the environment, 2,
436–443

Chmura D. in Sierka E., 2006. Relation between invasive plant and species richness of
forest floor vegetation: A study of Impatiens parviflora DC. Polish journal of ecology, 54,
417–428

Davey M. W., Stals E., Panis B., Keulemans J., Swennen R. L., 2005. High-throughput
determination of malondialdehyde in plant tissues. Analytical biochemistry, 347, 201–207
Frajman B., 2008. Žlezava nedotika Impatiens glandulifera. Informativni list 4.,
Pridobljeno 6. 9. 2013 iz:
(http://www.tujerodne-vrste.info/informativni-listi/INF4-zlezava-nedotika.pdf)

Gurevitch J., Padilla D. K., 2004. Are invasive species a major cause of extinction. Trends
in ecology and evolution, 19, 470–474

60
Podboj M., Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst
Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

Hatcher P. E., 2003. Impatiens noli-tangere L. The journal of ecology, 91, 147–167

Hatcher P. E., Wilkinson M. J., Albani M. C., Hebbern C. A., 2003. Conserving marginal
populations of the food plant ( Impatiens noli-tangere) of an endangered moth (Eustroma
reticulatum) in a changing climate. Biological Conservation, 116, 305–317

Inderjit, Keating K. I., 1999. Allelopathy: Principles, procedures, processes, and promises
for biological control. Advances in agronomy, 67, 141–231

Inderjit, Wardle D. A., Karban R., Callaway R. M., 2011. The ecosystem and evolutionary
contex of allelopathy, Trend in ecology and evolution, 26, 655–662

Inderjit, Weiner J., 2001. Plant allelochemical interference or soil chemical ecology,
Perspectives in plant ecology, evolution and systematics, 4/1, 3–-12

Janssens S. B., Knox E. B., Huysmans S., Smets E. F., Merckx V. S. F. T., 2009. Rapid
radiation of Impatiens (Balsaminaceae) during Pliocene and Pleistocene: Result of a global
climate change. Molecular Phylogenetics and evolution, 52, 806–824
Jogan N. 2014, Drobnocvetna nedotika. Mestna občina Ljubljana
Pridobljeno 15. 6. 2014 iz
(http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/okolje-prostor-bivanje/tujerodnevrste/tujerodne-rastline/drobnocvetna-nedotika/)
Jogan N., Eler K., Novak Š., 2012, Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih
tujerodnih rastlinskih vrst. Projekt Thuja 2., Nova vas, Zavod Symbiosis, 36

Jogan N. in Kus Veenvliet J., 2009: Tujerodne vrste v Sloveniji. V: Kus Veenvliet J., 2009.
Tujerodne vrste, priročnik za naravovarstvenike. Grahovo, Zavod Symbiosis, 14–19

61
Podboj M., Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst
Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

Kathleen A., Dukes S.T., Dukes S.J., 2007. Plant invasion across space and time: factors
affecting nonindigenous species success during four stages of invasion. New phytologist,
176, 256–273
Konda, D., 2012. Biološka aktivnost ekstraktov zlate rozge (Solidago spp.). Diplomsko
delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo 35–40
Kovács E., Nyitrai P., Czövek P., Òvári M., Keresztes À., 2008. Investigation into the
mechanism of stimulation by low-concentration stressors in barley seedlings. Journal of
plant physiology, 166, 72–79

Kus Veenvliet J. in Veenvliet P., 2009: Uvod. V: Kus Veenvliet J., 2009. Tujerodne vrste,
priročnik za naravovarstvenike. Grahovo, Zavod Symbiosis, 1–13

Lee C. E., 2002. Evolutionary genetics of invasive species. Trends in ecology & evolution,
17, 386–391
Martinčič, A., 2007. Balsaminaceae-nedotikovke. V: Martinčič in sod. (ur.). Mala flora
Slovenije, ključ za določanje praprotnic in semenk. 4. izdaja. Ljubljana, Tehniška založba
Slovenije, 352–353
Müller-Schärer H., Schaffner U., Steinger T., 2004. Evolution in invasive plants:
implications for biological control. Trends in ecology and evolution, 19, 417–422

Niggemann M., Jetzkowitz J., Brunzel S., Wichmann M. C., Bialozyt R., 2009.
Distribution patterns of plant explained by human movement behaviour. Ecological
modelling, 220, 1339–1346

Pepelnjak I., 2002–2007. Navadna nedotika (Impatiens noli-tangere), Zaplana.net
Pridobljeno 15. 6. 2014 iz
(http://www.zaplana.net/flowers/Balsaminaceae/ImpatiensNoliTangere(NavadnaNe
dotika)/si_ImpatiensNoliTangere(NavadnaNedotika).asp)

62
Podboj M., Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst
Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

Prentis P.J., Wilson J.R.U., Dormontt E.E., Richardson D.M., Lowe A.J., 2008. Adaptive
evolution in invasive species. Trends in plant science, 13, 288–294
Pyšek P., Prach K., 1995. Invasion dynamics of Impatiens glandulifera – a century of
spreading reconstructed, Biologcal conservation, 74, 41–48

Rice E. L., 1984, Introduction: Origin and meaning of allelopathy. V: Rice E. L.,
Allelopathy: Physiological ecology. London: Academic press, inc., 1–4

Rio Del D., Stewart A.J., Pallegrini N., 2005. A review of recent studies on
malondialdehyde as toxic molecule and biological marker of oxidative stress. Nutrition,
metabolism and cardiovascular diseases, 15, 316–328

Rizvi S.J.H., Haque H., Singh V.K., Rizvi V., 1992. Allelopathy: A decipline called
allelopathy. V: Rizvi S.J.H., Rizvi V. (ur.). Allelopathy: Basic and applied aspects.
London: Chapman & Hall, 1–10
Skálova H., Havličková V., Pyšek P., 2012. Seedling traits, plasticity and local
differentiation as strategies of invasive species of Impatiens in central Europe. Annals of
botany, 110, 1492–1438
Skálová H., Moravcová L., Pyšek P., 2011. Germination dynamics and seedling frost
resistance of invasive and natice Impatiens species reflect local climatic conditions.
Perspectives inplant plant ecology, evolution and systematics, 13, 173–180

Strayer D. L., Eviner V. T., Jeschke J. M., Pace M. L., 2006. Understaning the long–term
effects of species invasions. Trends in ecology and evolution, 21, 645–651
Strlič, T., 2008. Odziv male leče (Lemna minor L.) na prisotnost kadmija. Diplomsko delo,
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo 41–48

63
Podboj M., Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst
Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

Vervoort A., Jacquemart A-L., Louvain-la-Neuve, 2012. Habitat overlap of the invasive
Impatiens parviflora DC with its native congener I. noli-tangere L. Phytocoenologia, 42,
249–257
Vrhotová N., Šerá B., Krejčová J., 2011. Allelopathic activity of extracts from Impatiens
species. Plant soil environ, 57, 57–60

Vyvyan J. R., 2002. Allelochemicals as leads for new herbicides and agrochemicals.
Tetrahedron, 58, 1631-1646

Weber E., Gut D., 2004. Assessing the risk of potentially invasive plant species in central
Europe. Nature conservation, 12, 171–179

Weir T. L., Park S-W., Vivanco J. M., 2004. Biochemical and physiological mechanisms
mediated by allelochemicals. Current opininon in plant biology, 7, 472–479

Whittaker R. H., Feeny P. P., 1971. Allelochemicals: chemical interactions between
species. Science, 171, 775–770

64
Podboj M., Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst
Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

9 ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Jasni Dolenc Koce za vso pomoč pri laboratorijskem
delu, ter za vodenje in nasvete pri nastajanju diplomske naloge.
Hvala dr. Simoni Strgulc Krajšek in dr. Matevžu Likarju za recenzijo diplomske naloge.
Za dodatno pomoč pri laboratorijskem delu se zahvaljujem tudi dipl. biol. Tjaši Pogačnik
Lipovec, Joni Šušteršič in Katarini Šoln.
Hvala partnerju Primožu Japelj za podporo in pomoč, brez katere bi diplomsko nalogo
težje dokončala.
Hvala vsem prijateljem za podporo tekom študija, predvsem Ani Perpar za pomoč pri
praktični izvedbi poskusa in Tadeji Potočnik za vzpodbudne besede.
Zahvaljujem se tudi vsem družinskim članom, za podporo med študijem in pisanjem
diplomske naloge.

65
Podboj M., Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst
Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

10 PRILOGE
PRILOGA1

Dan
Vzorec
KONTROLA
IG - L - 0,1
IG - L - 0,5
IG - L - 1
IP - L - 0,1
IP - L - 0,5
IP - L - 1
IN - L - 0,1
IN - L - 0,5
IN - L - 1
IG - K - 0,1
IG - K - 0,5
IG - K - 1
IP - K - 0,1
IP - K - 0,5
IP - K - 1
IN - K - 0,1
IN - K - 0,5
IN - K - 1

4

5

8

17

32
24
26
36
42
28
30
32
32
24
32
30
24
38
32
22
38
38
6

78
72
62
78
70
74
86
70
80
70
82
74
82
72
84
86
82
70
46

98
96
94
96
82
98
94
90
100
96
98
90
98
92
100
100
98
98
92

98
96
100
96
86
96
100
96
100
94
94
94
100
92
100
100
98
100
92

Preglednica 1: Povprečen delež kaljenih semen koruze
Preglednica prikazuje povprečen delež kalitve semen koruze, izpostavljene 1 % (-1) koncentraciji izvlečkov
listnih (-L) in koreninskih (-K) delov nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz
vrst I. glandulifera (IG-), I. noli-tangere (IN-) in I. parviflora (IP-). Delež kalitve je preračunan na 50 semen
(N=50).

66
Podboj M., Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst
Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2014

PRILOGA 2

Dan
Vzorec
KONTROLA
IG - L - 0,1
IG - L - 0,5
IG - L - 1
IP - L - 0,1
IP - L - 0,5
IP - L - 1
IN - L - 0,1
IN - L - 0,5
IN - L - 1
IG - K - 0,1
IG - K - 0,5
IG - K - 1
IP - K - 0,1
IP - K - 0,5
IP - K - 1
IN - K - 0,1
IN - K - 0,5
IN - K - 1
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12
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94
92
98
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84
86
74
78
88
84
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96
94
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100
86
98
100
100
92
96
94

86
92
82
78
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90
96
96
96
98
98
96
98
100
100
96
100
98

88
92
94
82
82
88
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96
96
96
98
98
98
98
100
100
96
100
98

Preglednica 2: Povprečen delež kaljenih semen redkvice
Preglednica prikazuje povprečen delež kalitve semen redkvice, izpostavljene 1 % (-1) koncentraciji izvlečkov
listnih (-L) in koreninskih (-K) delov nedotik ter destilirani vodi (kontrola). Izvlečki so bili pripravljeni iz
vrst I. glandulifera (IG-), I. noli-tangere (IN-) in I. parviflora (IP-). Delež kalitve je preračunan na 50 semen
(N=50).

