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1  UVOD 

Kot pomembna komponenta v različnih metaboličnih procesih, je vloga selena pomembna 

za zdravje človeka. Kot pomemben esencialen element se ne pojavi samo pri človeku, 

temveč tudi pri  živalih in nekaterih mikroorganizmih (Jiang, 2015).  

Ker  selen ni klasificiran kot esencialni element pri metabolizmu rastlin, je poznavanje 

dosega maksimalne ali minimalne koncetracije, ter kemijskih oblik pomembno za 

povečanje obrambnih mehanizmov pri rastlinah. V zadnjih letih je zato veliko raziskav, v 

katerih preučujejo zaščitno vlogo selena pri rastlinah v stresnih razmerah, kot so suša, UV 

sevanje, visoke/nizke temperature (Sieprawska in sod., 2015).  

 

V zadnjih nekaj desetletjih se je povečala zaskrbljenost zaradi zmanjšanja stratosferskega 

ozona, ki bi lahko privedlo do znatnega povečanja UV-B sevanja (290-320 nm), ki doseže 

površino Zemlje. Vsi živi organizmi so izpostavljeni UV-B sevanju, ki se spreminja glede 

na debelino stratosferske ozonske plasti (Alexieva in sod., 2001). Rastline njihov pritrjeni 

način življenja sili, da se prilagodijo novim okoljskim razmeram. Na splošno velja, da se 

rastline različno odzivajo na obsevanje z različnimi odmerki UV-B sevanja, in sicer s 

spodbujanjem mehanizmov za zaščito in popravilo napak. Najpogostejši zaščitni 

mehanizem je biosinteza UV absorbirajočih snovi, ki se kopičijo v epidermalnih celicah in 

zmanjšujejo prodiranje UV-B sončnega sevanja  v globje plasti celic z malo vpliva na vidno 

območje (Frohnmeyer in Staiger., 2003). 

 

Ajda postaja zaradi svoje hranilne vrednosti in pozitivnega vpliva na zdravje človeka 

pomembno alternativno živilo v Evropi (Golob in sod., 2016). Trenutne raziskave so 

pokazale, da ima ajda veliko zmožnost akumulacije selena v vseh delih rastline. S  tem je 

postala pomembno živilo za povečanje količine selena v prehrani, še posebaj v območjih z 

nizko vsebnostjo selena v tleh (Jiang in sod., 2015). Pod imenom hibridna ajda (Fagopyrum 

hybridum) poznamo zelo mlado vrsto ajde, ki je nastala s križanjem tatarske in F. 

gaganteum (Golob in sod., 2016). 
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1.2. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Ker globalno spreminjanje okolja vključuje tudi povečano količino UV-B žarkov, ki močno 

vplivajo na produktivnost kulturnih rastlin, nas zanima, kako se na razlike v sestavi 

sončnega sevanja odziva nova vrsta- hibridna ajda.  

Zaradi pomembnosti selena v človekovi prehrani in pomanjkanja le-tega v tleh, nas zanima, 

kako selen vpliva na rast hibridne ajde.  

Izvedli bomo štiri kombinacije, v katerih bomo upoštevali kombinacije obeh dejavnikov, 

torej vpliv UV-sevanja (rastne razmere se razlikujejo v količini prejetega sevanja)- ter 

selena (foliarno obravnavanes selenom in z vodo) na hibridno ajdo. 

1.3. CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

CILJI: Namen naloge je ugotoviti, kakšen je vpliv dodanega selena na izbrane fiziološke, 

biokemijske in morfološke lastnosti hibridne ajde, iztpostavljene različnim odmerkom UV 

sevanja - ter ugotoviti, kako spremenjene morfološke in biokemijske lastnosti listov 

vplivajo na optične lastnosti listov. 

HIPOTEZE: Predvidevamo, da bosta UV sevanje in dodan selen vplivala na fiziološke, 

biokemijske in morfološke lastnosti hibridne ajde. 

Predvidevamo, da bodo imele rastline, izpostavljene UV sevanju in obravnavane s selenom, 

drugačne optične lastnosti, kot rastline s ploskev, ki bodo izpostavljene zmanjšani jakosti 

UV sevanja in brez obravnave s selenom. 

2  PREGLED OBJAV 

2.1. SVETLOBNO OKOLJE 

Zaradi vpliva človeka se okolje neprestano spreminja. Plini kot so fluorokloroogljiki,  

dušikovi oksidi in snovi, ki vsebujejo bromine, so naravni proces razpada ozona v 

stratosferi v zadnji polovici 20 stoletja močno povečali. Posledica tanjšanja ozonske plasti v 

stratosferi je izpostavljenost vedno večji intenziteti ultravijoličnega-B (UV-B) sevanja. UV-

B sevanje posredno kot neposredno vpliva na številne biološke in kemijske procese. 

Spremembe biokemijskih procesov ali poškodbe celičnih struktur se izrazijo v spremenjeni 

rasti in razvoju organa ali organizma, občutljivosti rastlin na herbivore in patogene, moteno 
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razgradnjo ter kroženje hranil. Vse skupaj pa vpliva na zgradbo in delovanje ekosistema, saj 

se vpliv UV-B sevanja na celični ravni odraža v celostnih spremembah v ekosistemu ( Trošt 

Sedej, 2008). 

Spekter svetlobe, ki ga rastline uporabljajo za fotosintezo, in se približno ujema s spektrom, 

ki ga zazna človeško oko, imenujemo vidna svetloba in se razteza med 400 in 700 nm. 

Območje med 200 in 400 nm predstavlja ultravijolično sevanje, med 700 in 800 nm pa 

infrardeče sevanje (Germ, 2006). 

Glavna naloga listov je zbiranje sončne energije, ki se močno spreminja zaradi različnih 

vplivov, saj se količina UV sevanja na zemeljski površini  spreminja s kotom vpada sonca, 

oblačnostjo, z onesnaženostjo ozračja in s površinskim odbojem. UV sevanje močno vpliva 

na organizme in jim daje pomembne informacije o razmerah v okolju. UV sevanje delimo 

na tri dele: UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm) in UV-C (200-315 nm) sevanje, 

slednje se v stratosferi v celoti absorbira (Trošt Sedej, 2005). UV-B sevanje  rastlinam 

povzroča stres, saj vpliva na tvorbo prostih radikalov, ki lahko poškodujejo DNA celic. 

Zdrav organizem vzdržuje ravnovesje z nastankom antioksidantov, ki v celici znižajo raven 

prostih radikalov. Povečano UV-B sevanje lahko negativno vpliva tudi na transpiracijo, 

fotosintezo, rast, razvoj in morfologijo rastlin (Breznik in sod., 2004). 

2.1.1. Odziv rastlin 

Rastline so razvile različne strategije za zaščito pred premočnim sevanjem kot so izogibanje 

zajema svetlobe, uravnavanje učinkovitosti pretvorbe svetlobne energije, aktivacija 

zaščitnih mehanizmov in povečanje usmerjanja svetlobe v notranjost lista (Germ, 2006).  

Pomemben mehanizem za zaščito pred UV-B sevanjem je odbojnost svetlobe z zgornje 

povrhnjice, ki se z debelim kutikularnim slojem voskov in prisotnostjo absorbirajočih snovi 

veča. Gre za prvo obrambo pred UV sevanjem, s katero se odbije od 10 do 70% UV 

sevanja, odvisno od vrste (Filella in Penuelas, 1999). Rastline se na povečano UV sevanje 

prilagodijo tudi s popravljanjem poškodb, spreminjanjem celičnega razvoja in kopičenja 

plastidov tako, da je absorbcija svetlobe ugodna za jakost svetlobe (Oh in Kim, 2010). 

UV-B sevanje vpliva tudi na rast in reprodukcijo rastline. Te so bolj čokate in krajše zaradi 

skrajšane dolžine  internodijev. Pogosto se zmanjša tudi skupna suha masa rastline. UV-B 

sevanje povzroča tudi spremembo v reprodukciji ali morfologiji cvetov, saj vpliva na 

zmanjšano število cvetov ter na čas, ko rastline zacvetijo (Germ, 2006). 
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2.1.2. Morfološke prilagoditve 

Odziv mnogih rastlin na povečano UV-B sevanje je naraščanje debeline lista, ki povzroči 

zmanjšanje specifične listne površine ter povečanje specifične listne teže na račun 

spremenjene listne anatomije, povečanega števila ali podaljšanja celic polisadnega ali 

gobastega tkiva. Večja debelina lista podaljša pot žarkov do občutljivih mest v listu. (Trošt 

Sedej, 2000).  

Odziv rastline na povečano UV-B sevanje je tudi razvoj epidermalnih in kutikularnih 

struktur, plasti voska in trihomov, na katerih se sevanje sipa in odbija (Germ, 2006). 

Sončna svetloba najprej pride v stik s trihomi- izrastki v obliki dlačic na povrhnjici.  

Trihomi vplivajo na odbojnost listne površine, s čimer znižujejo temperaturo lista, kot tudi 

na absorbcijo UV svetlobe, saj lahko vsebujejo absorbcijska barvila. Gostota trihomov je 

odvisna od vrste, povezana pa je tudi z dostopnostjo vode in količino sevanja (Filella in 

Penuelas, 1999). Celice povrhnjice pa za zaščito pred UV sevanjem ustvarijo izloček, 

sestavljen iz kutina in voskov, ki ga imenujemo kutikula (Yeats in Rose, 2013). Tekstura 

kutikule je gladka, brazdasta ali razpokana, odvisno od vrste. Na količino svetlobe in 

vpadni kot, ki  vpliva na sprejem in porazdelitev svetlobe, bistveno vpliva debelina kutikule 

(Liew in sod. 2008).  UV absorbirajoče snovi, ki se nahajajo v celicah povrhnjice, so 

predvsem flavonoidi in antociani, ki ščitijo notranja tkiva in ne ovirajo prehoda svetlobe, 

pomembne za potek fotosinteze (Yeats in Rose, 2013). Epidermalne celice se v celični 

strukturi med seboj zelo razlikujejo. Tesno so združene, brez presledkov, razen pri celicah 

listnih rež. Te se nahajajo na obeh povrhnjicah, več jih je na spodnji.  Epidermalne celice ne 

vsebujejo kloroplastov, njihova naloga je zbiranje in usmerjanje svetlobe v notranjost lista, 

kjer fotone prestreže klorofil v stebričastem in gobastem tkivu (Liew in sod. 2008).   

Povečano UV sevanje vpliva tudi na gostoto listnih rež, le-ta se namreč zmanjša, in 

deformacijo listnih površin. Vse te spremembe listne anatomije zaradi UV sevanja lahko 

znižajo prevzem CO2 in tako proizvodnjo asimilatov (Germ, 2006). 

2.1.3. Biokemijske in fiziološke prilagoditve 

Tekom evolucije so rastline razvile raznovrstne biokemijske in fiziološke mehanizme, s 

katerimi se odzivajo na stresne dejavnike. V celici pride do naraščnja nekaterih UV-B 
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absorbirajočih snovi, fotosinteznih barvil, zaščitnih snovi in encimov s popravljalno vlogo 

(Trošt Sedej, 2000). 

Antociani so glikozidna barvila, poizvedena iz flavonoidov po poti šikimske kisline, ki jih 

najdemo v vseh rastlinskih tkivih. Pojavljajo se prehodno v specifičnih razvojnih fazah, saj 

so lahko inducirani zaradi različnih okoljskih dejavnikov, med drugim tudi zaradi UV-B 

sevanja. Z absorbiranjem odvečne svetlobne energije preprečujejo poškodbe zaradi svetlobe 

in fotoinhibicijo (Chalker- Scott, 1999).  Pogost vpliv UV-B sevanja na sekundarni 

metabolizem je tudi povečana vsebnost flavonoidov, fenolnih substanc predvsem v 

epidermalnih celicah. Ti imajo dve pomembni vlogi pri zaščiti rastline pred škodljivimi 

učinki UV sevanja, saj poleg tega, da absorbirajo UV-B sevanje, delujejo tudi kot 

antioksidanti (Germ, 2006).  Flavonoidi so eni najpomembnejših UV absorbirajočih snovi, 

saj lahko absorbirajo do 95% UV sevanja, ki pade na list (Yoshimura in sod., 2010).  

Neposredno zaščito pred prekomernim vidnim in UV-B sevanjem predstavljajo tudi 

karotenoidi. Njihova vloga je zbiranje svetlobe, odbijanje odvečne svetlobe iz fotosistema, 

stabilizacija pigmentno-proteinskih kompleksov in membran ter odstranjevanje škodljivih 

molekul, saj delujejo tudi kot antioksidanti (Filella in Penuelas, 1999). UV-B, UV-A in 

modra svetloba vplivajo na povečano ali zmanjšano vsebnost klorofilov (Trošt Sedej, 2000, 

Germ, 2006). Poznamo več vrst klorofilov, rastlinskih barvil, ki omogočajo fotosintezo. 

Najpogostejša sta klorofil a in b. Nahajata se v različnem razmerju v nadzemnih delih 

rastline (Yoshimura in sod., 2010). Klorofil a je prevladujoči pigment, ki absorbira v 

rdečem in malo manj v modrem delu spektra, medtem, ko je klorofil b pomožni pigment, ki 

zajema 1/3 celotnega klorofila v listih. Minimalno klorofil absorbira v zelenem spektru, 550 

nm. (Liew in sod. 2008). 

Različen odziv rastlin na povečano UV-B sevanje se kaže tudi pri fotosintezni aktivnosti, 

saj številne raziskave kažejo, da UV-B sevanje na fotosintezo ne vpliva, druge pa, da 

povzroči zmanjšano fotosintezno aktivnost. Odziv rastline je odvisen od številnih 

dejavnikov, kot so odpornost rastline na UV sevanje, ontogenezna stopnja razvoja in 

interakcije UV sevanja z drugimi okoljskimi dejavniki (Trošt Sedej, 2005). Največje 

poškodbe v procesu fotosinteze zaradi prekomernega UV sevanja so v FS II. Poleg tega 

povečano UV-B sevanje povzroči razpad tilakoidnih membran, vpliva na zmanjšanje 

vsebnosti klorofila ter povzroči poškodbe encima RUBISCO (Germ, 2006). Na povečano 

UV sevanje se rastline lahko odzovejo tudi z naraščanjem dihalnega potenciala. Povečan 

dihalni potencial (aktivnost ETS) na tak način rastlini zagotovi več energije, ki jo nujno 
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potrebuje za povečano izgradnjo UV zaščitnih snovi in popravo mehanizmov, ki učinkovito 

blažijo škodo, nastalo zaradi UV-B sevanja. S povečanim odmerkom UV-B sevanja, se 

povečuje vsebnost UV zaščitnih snovi in aktivnost ETS (Germ in Gaberščik, 2003; 

Brezinska, 2006) 

2.1.4. Optične lastnosti 

Optične lastnosti lista so pomembne, saj vplivajo na dostopnost svetlobe, potrebne za 

fotosintezo. Kažejo se v prerazporejanju listov in na celični ravni z razporejanjem 

kloroplastov. S koncentracijo barvil, predvsem klorofilov in delno tudi karotenoidov, lahko 

določimo spektralni vzorec odbojnosti in absorbance ter posledično prepustnosti, listnega 

vzorca (Baltzer in Thomas, 2005). Optične lastnosti lista vplivajo na razpoložljivost 

fotosintezne aktivnosti sevanja na celičnem nivoju, prodiranja svetlobe skozi list v notranja 

tkiva in na ravnovesje zatemnitev v poraščenih ekosistemih (Baltzer in Thomas, 2005). 

Absorbcija svetlobe v vidnem (VIS) in infrardečem (IR) spektru je predvsem posledica 

raztezanja in krivljenja kovalentne vezi med kisikom, ogljikom, vodikom in dušikom, ki so 

prisotne v rastlinskih biokemičnih sestavinah, kot so sladkor, lignin, celuloza in 

beljakovine. Poleg tega pa so za absorpcijo najbolj pomembni pigmenti v listih. Zaradi 

osrednje vloge teh pigmentov za fotosintezo je klorofil na splošno dober pokazatelj sevalne 

bilance in zdravja rastline, saj se pomanjkanje hranil kaže v zmanjšani vsebnosti klorofila, 

ki sočasno poveča odbojnost v vidnem (400-700 nm) in infrardečem (700-1100 nm) 

spektru. Vizualno se spremembe odražajo kot porumenelost listov (Liew in sod, 2008).  

 

Optična lastnost, ki je pomembna za zaščito, je tudi odbojnost. V območju od 400-700 nm 

nanjo vplivajo na celičnem nivoju prevsem barvni pigmenti, kot so klorofil, antociani in 

karotenoidi, v območju od 700-1400 nm celične strukture in v območju od 1400-2000 nm 

vsebnost vode v tkivih (Liew in sod., 2008). 

2.1.5. Vpliv selena pri odzivu rastlin na UV sevanje 

Rastline pod stresnimi dejavniki kot je UV sevanje,  povečajo svojo potrebo po energiji, 

zato je sposobnost spopadnja s stresom povezana z respiratornim potencialom (aktivnost 

ETS) določenega tkiva. Selen naj bi znižal respiratorni potencial pri rastlinah, ne vpliva pa 

na samo fotosintezno učinkovitost (Mechora in Germ, 2010). Povečano UV sevanje vodi 
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tudi v višjo akumulacijo selena, saj naj bi veljala podobna povezava med sevanjem in 

selenom, kot je znano za flavonoide in sevanje (Smrkolj in sod., 2005). Selen lahko poveča 

odpornost rastlin na UV oksidativni stres, saj ima ta velik vpliv na dejavnost encimov v 

rastlini (Ožbolt in sod., 2008). Selen, tako igra pomembno vlogo pri nastanku nekaterih 

bioloških encimov, ki imajo antioksidativno vlogo in zaščitijo rastline pred UV sevanjem 

(Zhu, 2014). 

2.2. SELEN 

2.2.1. Splošno o elementu in njegovih lastnostih 

Selen (Se) je kemijski element, ki ga je leta 1817 odkril švedski kemik Jons Jacob Berzelius 

med analizo rdeče usedline v blatu na dnu svinčevih komor v neki tovarni žveplove kisline, 

saj selen nastane z redukcijo selenatov (IV) z žveplovim dioksidom. Gre za nekovino z 

atomskim številom 34 in relativno atomsko maso 78,96. Ime selen je dobil po grški besedi 

Selene- ki pomeni Luna, saj je Berzelius opazil veliko podobnost z že znanim elementom 

telurjem (Lazarini in Brenčič, 1992).   

Selen je zaradi kemijskih lastnosti (atomske mase, energije vezi, ionizacijske energije in 

elektronske afinitete) podoben žveplu in obstaja v več alotropskih oblikah. Vendar pa se 

selen in žveplo bistveno razlikujeta, saj se selen nahaja v štirivalentni reducirani obliki in 

tvori močnejšo kislino (pKa= 3.7) selenijev hidrid (H2Se),  žveplo pa v štirivaletni 

oksidirani obliki in tvori šibkejšo kislino vodikovega sulfida (H2S, pKa= 6.9). (Tinggi, 

2003).  

Vir selena v naravi so selenidi, ki so pogosto primešani sulfidom. Najpogostejši sta rdeča in 

siva modifikacija selena, manj pogosteje črna modifikacija. Zelo čist kristal selena sicer ne 

prevaja električnega toka, prevodnost pa se močno poveča s pojavom sledi nečistoč 

(takšnega uporabljajo za usmernike, fotoelemente itd.) ( Lazarini in Brenčič, 1992). 

Selen (Se) je za človeka in živali pomemben kot esencialni mikronutrient. Kot sestavni del 

selenocisteina, 21. aminokisline, selen igra pomembno vlogo tudi pri nastanku nekaterih 

bioloških encimov, kot so glutation peroksidaze in selenofosfat sintaze. Ti encimi naj bi 

imeli antioksidativne in antikarcinogene vplive. Vplivali naj bi še na druge fiziološke 

funkcije (Zhu, 2014). 
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Kljub temu, da je selen esencialni element, je pri višjih koncentracijah strupen, saj se začne 

vključevati na vezavno mesto žvepla v aminokislinah, kar zmanjša njihovo encimsko 

funkcijo in povzroči spremembe v 3D strukturi proteinov. Selenat  je analog sulfatu in se v 

organizem transportira po poti sulfata ( Germ in sod., 2007). 

Na nekaterih območjih, kjer so tla naravno bogata s selenom, se pojavlja problem 

zastrupitve z njim, saj je v velikih količinah zelo strupen. Pomankanje selena pri ljudeh in 

živalih se odraža tudi v zdravstvenih težavah. Glavni vir selena je prehrana in v mnogih 

regijah sveta raven selena v tleh odraža stanje selena v človeški populaciji. V živilih je 

biološka toksičnost selena odvisna od njegovih kemijskih oblik. Na splošno so anorganske 

oblike selena bolj toksične kot organske oblike. Po drugi strani pa so organske oblike selena 

bolj dostopne za ljudi kot anorganske (Zhu, 2014).  

2.2.2. Selen v tleh in okolju 

Glavni vir selena in njegovih spojin so tla. V naravi najdemo 6 izotopov selena (74Se, 76Se, 
77Se, 78Se, 80Se, 82Se). V tleh je selen prisoten v štirih različnih oksidacijskih stanjih: selenat 

(+6) - SeO4
2-, selenit (+4) - SeO3

2-, elementarni Se (0) in anorganski ter organski selenid (-

2). Ker se selen nahaja v različnih oksidacijskih stanjih, mu to omogoča, da lahko tvori tudi 

kar nekaj organskih spojin (dimetilselenid, trimetilselen) in aminokislin (selenometionin, 

selenocistein). V kultiviranih tleh prevladujeta neorganski obliki selena, selenat in selenit 

(Hasanuzzaman  in sod., 2010). Kemijska oblika, redoks potencial tal, pH, vsebnost gline 

ter koncentracija Al in Fe oksidov vplivajo na prevzem in dostopnost selena v tleh. Selenat 

je rastlinam bolj dostopen od selenita, saj selenit pogosteje reagira z železom in glino. 

Selenat prevladuje v območjih z nevtralnim in visokim pH (Sieprawska in sod., 2015).  

Pomemben dejavnik, ki vpliva na razpoložljivost selena v tleh, je tudi temperatura. V tleh z 

nizko koncentracijo selena, rastline absorbirajo več selena pri višji temperaturi od 20ºC. 

Zato imajo rastline iz sušnih regij več selena v tkivih kot tiste iz vlažnih (Mechora in Germ, 

2010).  

Prisotnost selena v tleh je odvisna od sestave tal, izpiranja, erozije, kot tudi ozračja. Slednji 

je postal glavni vir selena zaradi naravnih in antropogenih onesnaževalcev. Naravne emisije 

selena prihajajo iz tal, rastlin, morske in sladke vode in aktivnih vulkanov v obliki dimetil 

selena ((CH3)2Se)) (Ježek in sod., 2012). V letih 1976-2007 so zabeležili, da je vulkan Etna 

v bližnjih območjih povečal koncetracijo selena v okolju z 0,3 na 23 kg/leto (Sieprawska in 



Ruf S. Vpliv UV sevanja in selena na lastnosti hibridne ajde. Mag. delo. Ljubljana, 
Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni učititelj kemije in biologije 

2016 

 

9 
 

sod., 2015). Atropogeni viri selena prihajajo v atmosfero z izgorevanjem premoga in drugih 

metalurških surovin v različnih industrijskih območjih. Pomemben antropogeni vir selena 

so tudi kmetijska območja zaradi gnojenja in škropljenja z selenom, v predelih z nizko 

koncentracijo selena v tleh (Finska) (Ježek in sod., 2012). 

V številnih evropskih državah, npr. Finska (0,004-0,7 mgSe/kg) in Norveška (0,25 

mgSe/kg), je koncentracija selena v tleh nizka, saj ta znaša manj kot 1 mgSe/kg. Zato so v 

določenih območjih Finske leta 1984 pričeli dodajati selen mineralnim gnojilom, kar je 

povečalo vsebnost selena v celi prehrambeni verigi vse od tal, rastlin, živali in človeka. 

Slovenija prav tako spada med države z nizko vsebnostjo selena v tleh (Germ in sod., 

2007). 

Koncentracija selena v tleh vpliva na vsebnost selena v kulturnih rastlinah in je pogosto 

nizka (<100 ng Se/g), vendar lahko koncentracijo povečamo z različnimi tehnikami 

dodajanja, ki jih razvijajajo in preučujejo po celem svetu (Vogrinčič in sod., 2009): 

 dodajanje selena v tla (uporabljena najpogosteje). 

 namakanje semen pred setvijo. 

 aeroponsko gnojenje. 

 hidroponsko gnojenje. 

 foliarno škropenje. 

Selen je že v nizkih koncentracijah strupen za vodne organizme (US EPA 1987). 

Kontaminacija voda s selenom na različnih nivojih negativno vpliva na okolje in se kaže v 

motnjah razvoja in reprodukcije vodnih prtic in rib. Selen je tudi glavni onesnaževalec v 

odplakah iz naftnih rafinerij, obratov za pridobivanje bioenergije in drenažnih vod iz 

rudnikov. Največjo skrb vzbuja selen pri okoljski kontaminaciji, saj se bioakumulira v 

prehrano in ima strupen vpliv na združbo. Selen je mogoče iz onesnažene prsi in vode 

odstraniti v procesu fitoremediacije, kjer rastline uspešno akumulirajo in shranijo selen v 

svoja tkiva. Če je koncentracija selena v rastlinskih tkivih majhna, lahko te rastline po žetvi 

uporabijo za hrano živali. Drugače pa jih uporabijo kot gorivo za pridobivanje elektrike 

(Germ in sod., 2007). 

2.2.3. Pomembnost selena za človeka 

 Od odkritja selena leta 1957, kot esencialnega mikroelementa pri preprečevanju jetrne 

nekroze pri živalih, se je zanimanje za raziskave znatno povečalo. Leta 1973 so odkrili, da 
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je selen pomembna komponenta encima glutation peroksidaze. Gre za beljakovino, ki je 

sestavljena iz štirih enot, katerih vsaka vsebuje selenov atom. Encim pri tem deluje kot 

obrambni mehanizem pred oksidativnimi poškodbami, saj reducira nastale perokside, ki 

škodujejo celični membrani in povzročajo staranje (Tinggi, 2003). Selen je esencialni 

mikroelement za ljudi, živali in mikroorganizme. Kot samostojni antioksidant lahko 

sodeluje tudi z drugimi pomembnimi antioksidanti, kot sta vitamin C in E. Na tak način 

selen ščiti telo pred razvojem raka, boleznimi srca in ožilja. Sodeluje pri presnovi 

hormonov v ščitnici, imunskem sistemu in upočasni razvoj aidsa z zmanjšanjem hitrosti 

razvoja HIV. Poleg tega lahko zmanjša tveganje spontanih splavov. Uravnotežena vsebnost 

selena v prehrani ljudi pomaga pri zapletih povezanih s sladkorno boleznij in omili 

škodljive učinke sevanja. Selen je pomemben tudi za pravilno delovanje možganskih 

živčnih prenašalcev in zmanjša epileptične napade pri otrokih. Pomanjkanje selena je 

povezano s pospešenim napredovanjem senilnosti in razvojem Alheimerjeve bolezni (Ježek 

in sod., 2012).  

Osnovni vir selena kot hranila je hrana, ki vsebuje različne količine in kemijske oblike 

selena, odvisno od njene vrste in porekla. Vsebuje lahko anorganske (selenit- SeO3
2-, 

selenat- SeO4
2-) in organske oblike selena (Se- aminokisline, metilirane oblike, Se- 

proteini). Za človeka so sprejemljivejše organske oblike, ki se absorbirajo bolj enostavno, 

saj se v metabolizmu pretvorijo v Se- proteine in druge nespecifične oblike proteinov. 

Anorganski selen se absorbira v mineralni obliki in se v majhnih količinah odlaga v tkivih, 

večji del pa se izloči z urinom. Absorpcija organskih oblik selena iz hrane je 70-95%, 

odvisno od kemijske oblike. Meso in ribe (svinina, govedina, perutnina, jetrca, ledvička, 

morske in sladkovodne ribe, mleko, sir, jogurt, jajca) so bogat vir selena, a je njegova 

razpoložljivost nižja v primerjavi z rastlinskimi živili. Sadje in zelenjava (česen, drobnjak, 

brazilski oreščki, sončnična semena in druga žita) vsebuje manjše količine selena, ki je v 

bolj sprejemljivi obliki (Ježek in sod., 2012). 

Priporočen dnevni vnos (RDA- recomended daily allowance) selena za odraslega moškega 

in žensko je 55 µg na dan, otroci ga potrebujejo manj, od 20 do 40 µg na dan, odvisno od 

starosti otroka, nosečnice pa ga potrebujejo nekoliko več, do 60 µg na dan. Manjši vnos, 

<11 µgSe/dan, na daljši rok povzroči znake pomanjkanja, zgornjo, še varno mejo pa 

predstavlja 400 µgSe/dan. Znaki toksičnosti (selenoze) se pojavijo pri koncentracijah med 

3200 in 5000 µgSe/dan (Reid in sod., 2004). 
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V številnih državah Evrope, Azije in delov Afrike je prevzem selena iz hrane majhen in ne 

doseže priporočenega dnevnega vnosa. Pomanjkanje selena v Evropi je splošno znano; 

dnevni vnos v nekaterih evropskih državah: Švica-70 µgSe/dan, Irska-50µgSe/dan, Danska- 

38-47 µgSe/dan, Nemčija- 35 µgSe/dan, Slovenija in Srbija- 30 µgSe/dan, Republika 

Češka-10 do 25 µgSe/dan. Večji dnevni vnos imajo naslednje države: Amerika-106 

µgSe/dan, Kanada-98-224 µgSe/dan, Japonska-104-199 µgSe/dan in Venezuela-200 do 350 

µgSe/dan. Največja nihanja se pojavljajo na Kitajskem, saj je dnevni vnos odvisen od regije 

in vsebnosti selena v tleh in znaša od 7 do 4990 µgSe/dan (Ježek in sod., 2012).  

2.2.4. Vpliv selena na rastline 

Rastline imajo pomembno vlogo pri prevzemu in vnosu selena iz tal v prehrambno verigo. 

Količina selena v kmetijskih živilih je odvisna od koncentracije selena v tleh in njegove 

dostopnosti za rastline. Na prevzem selena in njegovo količino v rastlinskih tkivih vplivajo 

mnogi dejavniki, kot so vsebnost selena v tleh, njegova kemijska oblika, redoks potencial 

tal, mineralna sestava tal, vsebnost mineralnih gnojil in količina padavin (Hasanuzzaman in 

sod., 2010). 

Korenine prevzamejo selen iz tal v ionski obliki kot selenat ali selenit preko masnega 

pretoka in difuzije. Metabolizem selena v visokih rastlinah je podoben žveplovemu 

metabolizmu, saj sta si elementa kemijsko podobna in pogosto tekmujeta za vezavo na 

mesto nosilca (Germ in sod., 2007).  Večja količina selena v rastlinskem tkivu lahko 

pozitivno vpliva na prevzem nekaterih ionov N, P in S, in negativno na prevzem nekaterih 

težkih kovin, predvsem Mn, Zn, Cu, Fe in Cd. Rastline  so sposobne sprejemati ione tudi 

preko nadzemnih organov iz raztopin na rastlinskih površinah. Pri foliarnem nanosu selena 

ioni z difuzijo prehajajo s površine lista do celic povrhnjice. Pomemben dejavnik pri 

foliarnem nanosu je koncentracija uporabljene raztopine, ki lahko ugodno vpliva na 

količino prevzema selenovih ionov, ali v primeru previsoke koncentracije povzroči 

poškodbo površine listov. Zato je potrebno koncentracijo raztopine pri foliarnem nanosu 

selena skrbno izbrati glede na priporočila količine mikroelementa v prehrani (Ježek in sod., 

2012). 

Selen za rastline ni klasificiran kot esencialni element, saj je njegova vloga močno odvisna 

od koncentracije v rastlinskih tkivih. Ima tri nivoje biološke aktivnosti (Hasanuzzaman in 

sod., 2010): 
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1. koncentracija v sledovih, ki je potrebna za normalno rast in razvoj. 

2. zmerna koncentracija, kjer se selen lahko shranjuje za ohranjanje homeostatične 

funkcije. 

3. povišana koncentracija, ki lahko povzroči strupene učinke. 

Fiziološka vloga selena v rastlinah ni še popolnoma znana, saj je večina rastlin občutljiva 

na visoke koncentracije selena, druge pa so tolerantne in lahko kopičijo visoke 

koncentracije. Rastline so bile glede na njihovo sposobnost kupičenja selena razdeljene v tri 

skupine (Hasanuzzaman in sod., 2010; Ježek in sod., 2012): 

1. ne-akumulatorji selena- vsebujejo manj kot 25 mgSe/kg suhe mase in imajo nizko 

toleranco na visoko koncentracijo selena v tleh. Ta skupina vključuje rastline, kot so 

žita, krompir, trave, sadje, zelenjava in veliko vrst plevela. Koncentracija selena v 

tkivih je 0,01-1,0 mg/kg suhe mase. Kljub občutljivosti na visoke koncentracije selena 

lahko tolerirajo in prevzamejo kar velike količine selena iz tal, obogatenih s selenom, 

brez zmanjšanja rasti. 

2. indikatroji selena- so rastline, ki rastejo na tleh z nizko in srednjo količino selena in 

lahko absorbirajo od 25 do 100 mg Se/kg suhe mase. Koncentracija selena v tkivih teh 

rastlin presega 1 mgSe/kg suhe mase in rastline iz te skupine so tolerantne na 

salinizacijo tal. Ta skupina vključuje veliko različnih vrst. Približno 25 rodov rastlin je 

klasificiranih v to skupino in med njimi so česen (Allium sativum L.), čebula (Allium 

cepa L.), brokoli (Brassica oleracea L.) in divji por (Allium tricoccum L.) 

3. akumulatorji selena- so rastline, ki lahko prevzamejo 100-10 000 mgSe/kg suhe mase. 

Te vrste rastejo v tleh onesnaženih s selenom, koncentracija selena v njihovih tkivih je 

večja od 5 mgSe/kg. Zaradi tega so te rastline odgovorne za povečanje koncentracije 

selena v pašnih živalih. Te rastline lahko v svojih tkivih vsebujejo stokrat več selena 

kot ne-akumulatorske rastline na enakih tleh. Rastline uporabljajo tudi za 

fitoremediacijo kontaminiranih območij s selenom, saj imajo zmožnost kopičenja 

visokih koncentracij selena. Skupino razdelimo še v dve podskupini: 

3.1. Rastlinski primarni akumulatroji selena- prevzamejo od 100 do 4 000 mgSe/kg 

suhe mase. Sem spadajo oljna repica (Brassica napus sp. oleifera L.), brokoli 

(Brassica oleracea botrytis L.) in indijska gorčica (Brassica juncea L.). 

3.2. Rastlinski sekundarni akumulatorji selena- prevzamejo od 4 000 mgSe/kg suhe 

mase.  
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2.2.5. Antioksidativna vloga selena pri rastlinah 

Oksidativni stres opisuje stanje, ko generacija reaktivnih kisikovih spojin v sistemu presega 

sposobnost sistema za nevtralizacijo in odpravljanje. Neravnovesje je lahko posledica 

pomankanja antioksidantov zaradi motnje pri proizvodnji ali pa je količina reaktivnih 

oksidantov iz endogenih virov zelo visoka. Neravnovesje in s tem povečana količina 

reaktivnih oksidantov lahko povzroči poškodbe celičnih lipidov, proteinov in DNA, s tem 

pride do zaviranja signalnih poti in normalnega celičnega delovanja. Dokazano je bilo, da 

selen ne vpliva samo na rast in razvoj rastline, ampak tudi poveča odpornost in 

antioksidativno kapaciteto rastline, izpostavljene različnim obremenitvam. Koristen učinek 

selena v rastlinah se je v večini primerov pokazalo na povečani antioksidativni aktivnosti 

rastline (Ježek in sod., 2012). Raziskave na različni vrstah rastlin (solati, soji itd.) so pokazale, 

da rastline, obdelane s selenatom, inducirajo večjo količino encimov, ki absorbirajo H2O2 in 

glutation peroksidazo ter s tem raztrupljajo rastlino, saj povečajo koncentracijo 

antioksidantov, kot je glutation. Selenat se lahko v nizkih koncetracijah uporablja za 

spodbujanje antioksidativnega sistema, ki izboljša odpornost rastline na stres. Visoke 

koncetracije selenata privedejo do stanja, ko se rastlina odzove na stres (Hasanuzzaman in 

sod., 2010). 

2.2.6. Vloga selena pri abiotskem stresu (UV-sevanju) rastline 

Vpliv selena in njegovo antioksidativno vlogo lahko zaznamo pri rastlinah, izpostavljenih 

različnim stresnim dejavnikom, kje se vpliv selena kaže v različnih mehanizmih, odvisnih od 

stresnega dejavnika. Nizka koncentracija selena zmanjša stres pri rastlinah, izpostavljenih 

visoki slanosti. Eden od stresnih dejavnikov za rastlino predstavlja tudi suša, ki pri rastlinah 

povzroči različne fiziološke in biokemijske spremembe. Zgodnji odziv rastline na sušo je 

akumulacija aktivnih kisikov spojin (O2-, OH, H2O2, 1O2) (Sieprawska in sod., 2015). 

Trenutno je malo raziskav, ki bi potrdile pozitiven učinek selena na stres ob suši. Se pa njegov 

vpliv kaže na FS II in dihalnem potencialu. Njegov pozitiven učinek se kaže pri stresu zaradi 

mraza, saj selen bistveno poveča vsebnost antocianov, flavonoidov in fenolnih spojin in 

omogoča rastlini, izpostavljeni stresnemu dejavniku, sposobnost, da uniči proste radikale. 

Selen ščiti rastlino tudi v primeru stresa zaradi težkih kovin, saj z različnimi mehanizmi, ki so 

odvisni od kovine (Cd, Al), zmanjša njihov toksičen vpliv v rastlini (Hasanuzzaman in sod., 

2010). Eden od pomembnih stresnih dejavnikov je UV-B sevanje, na katerega se rastline 
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različno odzovejo; s hitro rastjo se izognejo močnemu sevanju zaradi samosenčenja ali 

izgrajujejo UV-B zaščitne snovi (Germ, 2003). Povečano UV sevanje pri rastlini vpliva na 

transpiracijo, dihalni potencial, morfologijo in na rast in razvoj rastline. Raziskave so 

pokazale na pozitivno vlogo selena pri zaščiti rastlin pred UV sevanjem, saj le-ta zmanjša 

vsebnost aktivnih kisikov radikalov v nadzemnih in podzemnih delih rastline, izpostavljenih 

stresnim razmeram. To pomeni, da lahko optimalna količina selena zagotovi ekološko 

prilagotitev nadzemnih in podzemnih delov rastline, s povečano količino atioksidativnih 

spojin in encimov (Hasanuzzaman in sod., 2010). Raziskave na ajdi in bučah so pokazale na 

višjo akumulacijo selena v rastlinah, izpostavljenih močnejšemu UV sevanju. Rezultati 

nakazujejo na povezavo med sevanjem in selenom, kot je znana povezava med flavonoidi in 

sevanjem, saj so flavonoidi, ki so tudi atioksidanti, znani kot sekundarni metaboliti pri zaščiti 

pred UV sevanjem. Sintentizirajo se v rastlini, da jo zaščitijo pred škodljivimi učinki 

(Smrkolj, 2005). 

2.2.7. Selen in ajda 

Kjub temu, da ajda ni žito, jo zaradi načina gojenja in hranilne vrednosti uvrščamo med 

kmetijske pridelke. Ajda lahko uspeva na območjih, kjer je zemlja običajno neoplodna, z 

malo vode in hranil. Gre za poljščino, ki vsebuje rutin, druge flavonoide, številne beljakovine 

in minerale. Izkazalo se je, da ob gnojenju lahko prevzame velike količine selena in je zato 

primerna rastlina za obogatitev prehrane človeka s selenom (Bonsfsccis in sod., 2003(a)). 

Ajda ima sposobnost pretvorbe anorganskega selena v organsko obliko in slednjega kopičiti v 

tkivih. S časom kalitve se skupna vsebnost selena v rastlini postopno povečuje, medtem ko se 

delež organskega selena postopno zmanjšuje, saj se ta veže v beljakovine. Vsebnosti selena v 

beljakovinah so višje kot v polisaharidih, nukleinskih kislinah in drugih komponentah (Zhu, 

2014). Ugotovljeno je bilo tudi, da povečano UV-B sevanje vodi v višjo akumulacijo selena v 

ajdi. Pri ajdi, je bilo ugotovljeno, da se večina selena kopiči v semenih, kjer se veže v 

beljakovine kot je SeMet. Skupno kar  93% vsega selena, ki ga rastlina prevzame kot Se(VI) 

pretvori v semenih v SeMet (Smrkolj, 2006). 

2.2.8. Ajda, UV sevanje in selen 

Rezultati raziskav, ki so bile narejene na tatarski ajdi (Fagopyrum tataricum) in navadni 

ajdi (Fagopyrum esculentum), kažejo na vpliv različnih odmerkov UV sevanja in selena  na 
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različne lastnosti rastlin. Vpliv UV sevanja se kaže pri razliki biomase nadzemnih in 

podzemnih delov rastlin, izpostavljenih različnim odmerkov UV sevanja. Prav tako se 

kažejo spremembe  pri  produkciji semen, optičnih lasnostih lista in zgradbi lista (debelina 

povrhnjice, število trihomov, število listnih rež itd.). Dosedanje raziskave so pokazale, da 

ajda kaže veliko zmožnost kopičenja selena (Breznik in sod., 2004; Breznik, in sod., 

2005(a); Breznik in sod., 2005(b).). 

 

3  MATERIALI IN METODE 

3.1. PREDMET RAZISKAV 

3.1.1. Ajda 

Tabela 1:Sistematska uvrstitev hibridne ajde 

Kraljestvo Plantea rastline 

Deblo Magnoliophyta kritosemenke 

Razred Magnoliopsida dvokaličnice 

Red Caryophyllales klinčkovci 

Družina Polygonaceae dresnovke 

Rod Fagopyrum  

Vrsta hybridum  

Znanstveno 

ime 

Fagopyrum hybridum Hibridna ajda 

 

Ajda je dvokaličnica, ki spada v družino dresnovk (Polygonaceae). Pogosto jo uvrščamo 

med žita zaradi načina pridelave in uporabe, saj jo, podobno kot krušna žita, meljemo, da 

dobimo moko. Med prosasta žita jo skupaj s prosom, sirkom in rižem uvrščamo tudi zaradi 

oblike socvetja. Bližnji sorodniki ajde so dresni, kot sta rabarbara in kislica ter številne 

plevelne rastline (Kreft, 1995). 

Gre za dvokaličnico, ki vsebuje veliko fenolnih snovi (flavonoidov), ki ji omogočajo večjo 

odpornost na UV-B sevanje (saj je tekom evolucije razvila številne prilagoditve na 
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povečano sevanje). Ajda je poljščina, ki poleg rutina in drugih flavonoidov, vsebuje tudi 

beljakovine z ugodno aminikislinsko sestavo in minerale (Zhu, 2014). 

3.1.2. Izvor ajde 

Navadna in Tatarska ajda izvirata iz Kitajske, od koder sta se naprej razširili južno od 

Himalaje do Pakistana ter po drugi poti proti severu Kitajske in Sibirije. Od tam se je 

najverjetneje preko Rusije in Ukrajine razširila v Srednjo Evropo in naprej proti Zahodni 

Evropi. V Evropo naj bi prišla na prehodu iz 14. v 15. stoletje in v Slovenijo okoli leta 

1426. Takrat je bila prvič omenjena. Še v prvi polovici 20. st. je bila ajda zelo razširjena 

poljščina v Evropi in tudi pri nas, na Gorenjskem, Dolenjskem in Zgornjesavinjski dolini, 

kasneje pa je pridelava povsod močno upadla (Kreft, 1995). 

3.1.3. Pridelovanje in uporaba 

Tatarsko ajdo se goji predvsem v gorskih območjih in planotah, kjer so tla slabo rodovitna, 

z manj vode in hranilnih snovi in nizkimi temperaturami (Vogrinčič, 2009). Ajda kot 

poljščina ni posebno občutljiva, saj kot osnovno varstvo pred pleveli zahteva le sejanje na 

čisto njivo. Nekatere plevele zatira sama zaradi hitre rasti in razvoja listov, je pa zelo 

občutljiva na herbicide. Ajdo žanjemo v suhem vremenu z žitnimi kombajni in jo čimprej 

posušimo, da ohranimo v ajdovih zrnih kakovost sestavin in značilen okus (Kreft in 

Škrabanja, 1999).  

Ajdo najpogosteje uporabljamo v prehrani. Primerna je tudi za vzglavnike, saj ajdove luske 

dobro prevajajo vlago in toploto, naravni antioksidanti pa delujejo blago protibakterijsko in 

protivirusno (Kreft in Škrabanja, 1999). Ker ajde ne ogroža veliko rastlinskih škodljivcev in 

bolezni, jo lahko pridelujemo brez uporabe snovi za varstvo rastlin. S tem ajda pridobiva na 

vrednosti kot zdravo in varno živilo in postaja ponovno pribljubljena med potrošniki (Kreft, 

1995). 

3.1.4. Ajda v prehrani 

Ajdo se uporablja v širokem območju prehrambenih izdelkov (Vogrinčič, 2009).  

Zanimanje zanjo se je pri nas in po svetu izredno povečalo zaradi skladne sestave hranilnih 
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snovi v njenih zrnih, ki vsebujejo zelo kakovostne beljakovine, kvalitetnejše od beljakovin 

mesa, soje ali mleka (Kreft, 1995).  

Semena ajde so bogata s hranilnimi snovmi. Vsebujejo beljakovine z visoko biološko 

vrednostjo, aminokisline in vitamine B1, B2 in B6 ( Zhu, 2014). Semena so tudi pomemben 

prehranski vir  Zn, Cu, Mn in fenolnih spojin z antioksidativnim delovanjem, kot je rutin. 

Sveži zeleni deli rastline, ki vsebujejo UV absorbirajoče snovi, se uporabljajo kot 

antioksidanti (posušeni v obliki zeliščnega čaja) (Vogrinčič, 2009).   

Ajda je bogata tudi z vlakninami, s pomočjo katerih varuje prebavila pred nastankom 

različnih obolenj, tudi rakastih. Kot rečeno, vsebuje tudi antioksidant rutin, ki telo varuje 

pred genetskimi poškodbami, srčno žilnimi obolenji in ima ugoden vpliv na delovanje 

imunskega sistema (Kreft, 1995). Proteine v ajdi  povezujejo tudi z zaviranjem nastanka 

bolezni kot so rak dojk pri ženskah, saj znižujejo nivo hormona estradiola, in razvoja raka 

debelega črevesja (Bonafaccia in sod., 2003(b)). Živila iz ajde so primerna za paciente s 

celiakijo, saj ne vsebujejo glutena. Poleg tega deluje kot antioksidant, protivnetno in lahko 

zmanjša krhkost žil (Vogrinčič, 2009). 

V prehrani najdemo različne jedi iz ajdove kaše, zdroba ali moke, kot so tradicionalni 

ajdovi žganci, kruh, testenine, polenta itd. Iz svežih delov rastlin in praženih zrn ponekod 

pripravljajo čaj, izdelujejo pivo, kis in ajdovo žganje.Ne smemo pozabiti še na temen ajdov 

med z močno aromo, veliko mineralnih snovi in z močnim protibakterijskim učinkom  

(Kref in sod., 1999).  

Ajda se uporablja tudi v dietne namene, saj ima v mletih otrobih relativno visoko vsebnost 

proteinov, poleg tega pa predstavlja potencialni vir selena in cinka, ki sta vezana v 

rastlinskih beljakovinah. Ima velik potencial, da postane pomembno živilo, saj se je 

izkazalo, da ob gnojenju (foliarno ali v tla) lahko prevzame velike količine selena, kar 

pomeni, da bi lahko obogatila prehrano ljudi z antioksidanti. Dostopnost teh elementov v 

sledovih je odvisna tudi od njihove vključenosti v rastlinskih strukturah, interakcije z 

ostalimi snovmi, procesov obdelave hrane in individualnega genetskega stanja potrošnika. 

(Bonafaccia in sod., 2003(a)). 

3.1.5. Hibridna ajda 

Največji proizvajalec ajde na sevetu je bila Kanada. Leta 1980 je njihov pridelek ajde 

upadel na približno eno četrtino običajnega. Glavni vzrok za to je bil občutljivost rastline na 
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mraz v pomladanskem obdobju. Pričeli so s  križanji in novimi raziskavami, da bi prišli do 

nove vrste, ki bi kljubovala zmrzali in obdržala druge pomembne lastnosti (Wang in 

Campbell, 1998).  

V Sloveniji poznamo dve vrsti ajde, navadno (Fagopyrum esculentum ) in tatarsko ajdo (F. 

tataricum). S križanjem tatarske ajde in F. giganteum so razvili novo vrsto ajde- hibridno 

ajdo. Hibridna ajda je razmeroma nova vrsta in ima, glede na predhodne raziskave, dober 

potencial, da postane pomembna vrsta za pridelovanje.  

Hibridno ajdo najdemo pod latinskim imenom Fagopyrum hybridum in je najbolj 

produktiven potomec F10 in nove generacije hibridov tatarske ajde (Fagopyrum tataricum). 

Hibridna ajda je bila pred kratkim potrjena in pridobjena v Orelu v Rusiji, z medvrstnim 

križanjem. Zato je o njenih značilnostih in lastnostih znano bolj malo (Golob in sod., 2016). 

3.2. METODE DELA 

Raziskovalno delo je potekalo na prostem in v laboratoriju, od maja do oktobra 2014. 

Hibridno ajdo smo 9. maja posejali v zaboje na prostem v okolici Biotehniške fakultete. V 

vsakem zaboju je bilo približno 60 rastlin. S pomočjo UV filtrov, ki zadržujejo različne 

valovne dolžine svetlobe, smo dosegli različne odmerke UV sevanja. Polovica rastlin pod 

vsakim filtrom je ostala netretirana, polovico pa smo na začetku cvetenja foliarno 

poškropili z raztopino natrijevega selenata v koncentraciji 10 mg Se (VI)/L. Tako smo 

izvedli štiri obravnavanja hibridne ajde. Prvo je bilo UV okoljsko sevanje brez dodatka 

selena; drugo je okoljsko UV sevanje s foliarnim nanosom selena; tretje je bilo zmanjšano 

UV sevanje brez dodatka selena in četrto zmanjšano UV okoljsko sevanje ob dodatku 

selena. 19. junija, v začetku cvetenja, smo hibridno ajdo foliarno poškropili z raztopino 

natrijevega selenata s koncentracijo 10 mg Se (VI)/L. Približno štirinajst dni po 

obravnavanju s selenom, 30 junija, smo izmerili fiziološke lastnosti rastlin (fotokemično 

učinkovitost FS II, transpiracijo in dihalni potencial (ETS)).   

V mesecu juliju smo v laboratoriju na svežih preparatih določili še optične lastnosti 

(odbojnost in presevnost) in izvedli biokemijsko analizo (vsebnost klorofila a in b, 

karotenoidov, antocianov in UV-B ter UV-A absorbirajočih snovi v listih). Delo je bilo 

opravljeno na svežih listih, v kolikor to ni bilo mogoče, smo iz vitalnih listov pripravili 

ustrezne vzorce- krožce z različnimi premeri- in jih še sveže zmrznili. V mesecu juliju smo 
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iz svežih listov pripravili tudi poltrajne preparate prečnih prerezov in odtisov zgornje in 

spodnje povrhnjice, za določitev morfoloških in anatomskih lastnosti listov.  

V mesecu avgustu smo pridelek ajde pobrali ter stehtali svežo maso podzemnih in 

nadzemnih (stebla, listov, cvetov/semen) delov rastline. Pobrani pridelek ajde smo posušili, 

saj smo kasneje, v mesecu oktobru, stehtali še suho težo podzemnih in nadzemnih delov 

rastlin ter prešteli in stehtali semena. 

3.2.1. Fiziološke meritve 

3.2.1.1.  Meritve fotokemične učinkovitosti FSII in transpiracije 

Meritve  fotokemične učinkovitosti FS II smo izvajali z modulacijskim fluorometrom PAM 

2500 Portable Chlorophyll Fluorometer, WALZ, ki meri fluorescenco klorofila a v FS II. Z 

merjenjem fotokemične učinkovitosti merimo stres pri rastlinah, saj, bolj ko je rastlina v 

stresu, več fluorescence odda. Ko razmerje Fv/Fm dosega vrednosti manjše od 0,83 

pomeni, da je rastlina izpostavljena stresu (Trošt Sedej, 2005).  

Pred merjenjem potencialne fotokemične učinkovitosti smo za 15 minut na vsak list 

pritrdili ščipalko za temotno adaptacijo in s tem zatemnili izbrana območja. Po omenjenem 

času smo list osvetlili s saturacijskim pulzom bele svetlobe (8000 mmol m-2s-1, 0,8 s) in 

dobili vrednost, ki nam pove največjo možno količino svetlobne energije, ki jo list lahko 

sprejme. 

Transpiracijo smo izmerili s porometrom DECAGON (Model SC-1, ZDA).  

3.2.1.2.  Aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS) 

Aktivnost elektronskega transportnega sistema mitohondrijev (ETS) ali dihalni potencial 

smo merili po metodi, ki jo je razvil Packard (1971). Vzorec z že znano maso smo zdrobili 

v terilnici z 4 mL homogenizacijskega pufra (fosfatni pufer + MgSO4 (75µM ) +  0,15% 

polivinilni pirolidon  (PVP) + 0,2% triton x- 100). Sledila je ultrazvočna homogenizacija, 

kjer smo vsak vzorec homogenizirali 20 s. Ekstrakt smo centrifugirali 4 minute pri 0 ºC na 

10.000 obratih. Supernatant smo po 0,5 mL odpipetirali v tri epruvete (alikvote) in vsaki 

epruveti dodali 1,5 mL substrata ( 0,1 M fosfatni pufer + 1,7 mM NADH + ,25 mM 

NADPH + 0,2% triton - x-100) ter 0,5 mL INT (jodonitrotetrazolijevega klorida). Vso zmes 
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smo premešali in inkubirali 40 minut pri 20 ºC v temnem prostoru. Po koncu inkubicije smo 

dodali 0,5 mL raztopine (H3PO4 : HCHO = 1: 1), ki ustavi reakcijo, v vse štiri epruvete. V 

splepi vzorec smo na koncu dodali še 0,5 mL prvotnega supernatanta, ki je ostal po 

centrifugiranju. 

Absorbanco nastalega formazana smo zmerili pri 490 nm. ETS aktivnost pa smo izračunali 

po spodnji formuli.  

 formula 

   Abs490 nm * Vr * Vh * 60 

aktivnost ETS = -------------------------------------- (µL(O2)mg-1(SM)h-1) 

   Va * S * t * 1,42 * 1000 

 
Abs 490 nm  =absobcija vzorca 

Vr = končni volumen reakcijske zmesi (3 mL) 

Vh = volumen osnovnega homogenata (4 mL) 

Va = volumen inkubiranega homogenata (0,5 mL) 

S = velikost vzorca (g suhe mase) 

t = čas inkubacije (40 min) 

1,42 = faktor pretvorbe v volumen O2 (Kenner in Ahmed, 1975) 

3.2.2. Merjenje spektrov 

Na dan vzorčenja smo v laboratoriju, na svežih listih, izmerili optične lastnosti listov.  

Odbojnost in presevnost svetlobe smo merili v območju od 190 do 880 nm, pri približno 0,3 

nm intervalih, z uporabo prenosnega spektrometra (Jaz Modular Optical Sensing Suite 

(Ocean Optics, Inc., Dunedin, FL, USA ), merilne sfere ISP-30-6-R in UV-VIS-NIR 

svetlobnega vira DH-2000. Naprave smo med seboj povezali z opitčnim kablom QP600-1-

SR-BX ter na računalnik z USB kablom. Pri tem smo pazili, da je bila točka meritve pri 

vseh listih na enakem mestu (na sredini listne poskve ob rahisu med stranjskimi žilami I. 

reda).  Sfero smo pri merjenju pokrili s kosom temnega blaga ter s tem izničili šum, ki bi ga 

lahko povzročila dnevna svetloba.  
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3.2.2.1. Merjenje odbojnih spektrov 

Pri merjenju odbojnih spektrov smo sfero povezali s svetlobnim virom preko enega 

optičnega kabla in s spektrofotometrom preko drugega. Sfero smo položili na izbrano mesto 

na listu, tako da žarek svetlobe pade pravokotno na zgornjo listno ploskev in se od nje 

odbije. Delež odbite svetlobe zazna senzor v sferi. 

3.2.2.2. Merjenje prepustnih spektrov 

Pri merjenju prepustnih spektrov svetlobni vir ni več povezan s sfero, ampak konec 

optičnega kabla namestimo na lesen nastavek, ki služi za merjenje prepustnih spektrov. List 

smo namestili tako, da svetlobni žarek pade pravokotno na zgornjo listno ploskev, sfero, 

povezano s spektrofotometrom, pa smo namestili na drugo stran lista na mesto, kjer je 

svetloba presevala skozi list (merili smo delež transmitirane svetlobe).  

3.2.3. Morfološke meritve 

3.2.3.1. Specifična listna površina in vsebnost vode 

Gostoto listnega tkiva definira specifična listna površina (SLA), ki je odvisna od razmerja 

listne površine s suho maso (cm2 g1). Gostejši kot je list, manjša je SLA (Trošt Sedej, 

2005). Iz sveže nabranih listov smo z luknjovrtom izrezali krožce s premerom 8 mm in 

površino (P) 0,5024 cm2. Sveže krožce smo stehtali na miligramski tehtnici in jih zavite v 

aluminijasto folijo z znano maso, 24 ur sušili v sušilniku (Sterimatic ST-11, Instrumentaria)  

pri temperaturi 105 °C. Po 24 urnem sušenju smo določili suho maso (ss) in izračunali 

specifično listno površino (P/ss). 

Za določitev vsebnosti vode smo ostanek lista stehtali, zavili v folijo z znano maso in sušili 

24 ur pri 105 °C . Po sušenju, smo določili suho maso. Iz razlik obeh mas pa smo izračunali 

vsebnost vode.  
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3.2.3.2. Zgradba lista 

Za analizo anatomskih lastnosti listov smo ročno naredili prečne prereze listov, jih položili  

v glicerol na objektno stekelce in pokrili s krovnikom. Iz poltrajnih preparatov prečnih 

prerezov, ki jih je mogoče opazovati še kasneje, smo s pomočjo svetlobnega mikroskopa 

Olypus CX41, opremljenega z digitalno kamero in programsko opremo CellSens Standard, 

pod 40-kratno povečavo na petih mestih izmerili debelino celotnega lista, polisadnega in 

gobastega tkiva, spodnjo in zgornjo povrhnjico in kutikulo.  

3.2.3.3. Listne reže in trihomi 

Naredili smo tudi odtise zgornje (adaksialne) in spodnje  (abaksialne) strani listne ploskve. 

Manjšo površino lista smo premazali s prozornim lakom za nohte in počakali, da se premaz 

posuši. Nato smo na premazani del prilepili lepilni trak, ga previdno odstranili in nalepili na 

objektno stekelce.  Meritve smo izvedli s pomočjo kamere in svetlobnega mikroskopa 

(Olympus CX41)  ter  programa CellSens Standard. Na vsakem listu smo pregledali 5 

vidnih polj na zgornji in spodnji povrhnjici pod 10-kratno povečavo, v katerih smo prešteli 

število listnih rež in trihomov ter izmerili dolžino 4 trihomov na polje. Znotraj teh vidnih 

polj smo pod 40-kratno povečavo izmerili še dolžino in širino listnih rež. 

3.2.4. Biokemijska analiza 

Z luknjovrtom smo na vsakem listu izrezali krožce s premerom 6 mm in površino 0,283 

cm2. Vzorce, ki jih nismo analizirali še isti dan, smo shranili v zmrzovalnik. 

3.2.4.1. Analiza količine klorofila a in b ter karotenoidov 

Vsebnost klorofila a in b ter karotenoidov določimo po metodi Lichtenthaler in Buschman 

(2001). Rastlinski material smo strli v terilnici in ekstrahirali s 5 mL 100%  acetonom  ter 

ekstrakt centrifugirali na 4000 obratih, 4 minute, pri 4 ºC (Sigma 2-16 PK, Nemčija). Po 

centrifugiranju smo z pomočjo merilnnega valja odčitali prostornino in izmerili raven 

absorpcije vzorca pri valovnih dolžinah 470, 645 in 662 nm z UV/VIS spektrometrom 

(Lambada 25, Perkin-Elmer, NorwLK, CT, ZDA). Vsebnost klorofila in karotenoidov 

izrazimo kot suha masa na površino vzorca. 
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 Formule 
Kl a (mg g-1 ss; mg cm-2)= ca * V* m -1 *10-3;  ca * V *P-1 * 10-3   ca = 11,24 E662 - 2,04 E645 

Kl b (mg g-1 ss; mg cm-2)= cb * V* m -1 *10-3; cb * V *P-1 * 10-3  cb =20,13 E645 - 4,19 E662 

Kar (mg g-1 ss; mg cm-2)    = (1000 E470 - 1,9 ca -63,14 cb) * V * m-1 *10-3 / 214 

   = (1000 E470 - 1,9 ca -63,14 cb) * V * p-1 *10-3 / 214 

 
C a/b = koncentracija klorofila a oz. b 

V= volumen ekstrakta (mL) 

E= ekstinkcija pri izbrani valovni dolžini 

m= suha masa vzorca (mg) 

P= površina (cm-2) 

3.2.4.2. Analiza količine Antocianov  

Za analizo določitve količine antocianov smo uporabili metodo po Khareju in Guruprasadu 

(1993). Postopek je podoben prejšnjemu, razlikuje se le v ekstrakcijskem mediju, ki ga 

sestavlja 4 mL 100% metanola in  37% HCl v volumenskem razmerju 99: 1. Po koncu 

centrifugiranja smo vzorec za 24 ur shranili v hladilnik (temen, hladen prostor) nato pa 

izvedli meritve s spektrofotometrom pri valovni dolžini  530 nm in izračunali vsebino 

pigmenta v relativnih enotah glede na suho snov in površino.  

 Formula 

Ant (relativna enota) = E530 * V / m  

Ant (relativna enota) = E530 * V / P 
V= volumen ekstrakta (mL) 

E= ekstinkcija pri izbrani valovni dolžini 

m= suha masa vzorca (mg) 

P= površina (cm-2) 

3.2.4.3. Analiza vsebnosti UV absorbirajočih snovi 

Vsebnost UV-A in UV-B absorbirajočih snovi določimo po dopolnjeni metodi Caldwella 

(1968). Svež zorec smo strli v terilnici in ekstrahirali v mediju (metanol: destilirana voda : 

HCl = 79 : 20 :1, v/v/v) in 20 minut inkubirali v temi. Po inkubaciji je sledilo 

centrifugiranje (10 min, 4 °C, 4000 obratov) in odčitavanje prostornin. Z UV/VIS 

spektrofotometrom (Lambada 25, Perkin- Elmer, Norwalk, CT, ZDA)  smo določili 
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ekstinkcije v intervalu 280-315 nm in 316–400 nm in jih izrazili v relativnih enotah glede 

na suho snov in površino. 

 Formula 

UV /relativna enota) = I / V / m 

UV /relativna enota) = I / V / P 
I = integral ekstinkcijskih vrednosti v intervalu 280- 315 nm (UV-B abs) ter 316- 400 nm (UV-A abs) 

V= volumen ekstrakta (mL) 

m= suha masa vzorca (mg) 

P= površina (cm-2) 

3.2.5. Statistična obdelava podatkov 

Zbrane podatke smo uredili v programu Excel. S programom Past3 smo izračunali 

enosmerno analizo variance (ANOVA) in s programom SPSS dvosmerno analizo variance 

ter Spermanov korelacijski indeks.  
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4  REZULTATI 

4.1.  FIZIOLOŠKE MERITVE 

 4.1.1. Potencialna fotokemična učinkovitost fotosistema II 

 
Slika 1:Vpliv UV sevanja in Se na potencialno fotokemično učinkovitost fotosistema II. Grafični prikaz 
polovice podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º ter * 
za izstopajoče vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). 
Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, 
naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

 

Preglednica 1: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika (UV 
in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike pri potencialnii fotokemični učinkovitosti fotosistema II, *: ≤0,05. 

Dejanska fotokemična učinkovitost FSII 

Se 0,033* 

UV 0,027* 

UV-Se 0,310 

 

Potencialna fotokemična učinkovitost FS II se statistično značilno razlikuje pri rastlinah, 

obravnavanih s Se-UV- in Se+UV+. Rastline, obravnavane s Se+UV+, imajo najmanjšo 
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fotokemično učinkovitost v primerjavi z ostalimi obravnavami, vendar pa razlike niso 

vedno statistično pomembne (Slika 1). Dvosmerna analiza variance kaže, da oba dejavnika, 

selen in UV sevanje, statistično pomembno vplivata na potencialno fotokemično 

učinkovitiost FS II (Preglednica 1). 

 4.1.2.  Transpiracija 

 
Slika 2:Vpliv UV sevanja in Se na dejansko fotokemično učinkovitost fotosistema II. Grafični prikaz 
polovice podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaki º ter * 
za izstopajoče vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). 
Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, 
naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 
 

Preglednica 2: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike pri dejanski fotokemični učinkovitosti fotosistema II, *: ≤0,05. 

Transpiracija 

Se 0,006* 

UV 0,131 

UV-Se 0,726 

 

V intenzivnosti transpiracije se med seboj statistično značilno razlikujejo rastline, 

obravnavane s Se-UV- in Se+UV+. Rastline, obravnavane s Se+UV+, imajo največjo 

fotokemično učinkovitost, rastline obravnavane s Se-UV-, pa najmanjšo, vendar pa so 

razlike statistično pomembne le med omenjenima obravnavama (Slika 2). Dvosmerna 
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analiza variance kaže, da selen statistično pomembno vpliva na intenzivnost transpiracije 

(Preglednica 2). 

 4.1.3. Aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS) 

 
Slika 3:Vpliv UV sevanja in Se na aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS). Grafični prikaz 
polovice podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º  za 
iztopajoče vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). 
Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, 
naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 
 

Preglednica 3: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v aktivnosti elektronskega transportnega sistema (ETS), *:  
≤0,05. 

Aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS) 

Se 0,449 

UV 0,003* 

UV-Se 0,066 

 

V aktivnosti elektronskega transportnega sistema, se statistično značilno razlikujo rastline, 

obravnavane s Se-UV-, od rastlin, obravnavanih s Se-UV+. Rastline, obravnavane s Se-

UV-, imajo najmanjšo aktivnost elektronskega transportnega sistema, vendar pa razlike niso 

vedno statistično pomembne (Slika 3). Dvosmerna analiza variance kaže, da UV sevanje 
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statistično pomembno vpliva na aktivnost elektronskega transportnega sistema (Preglednica 

3). 

4.2. MORFOLOŠKE MERITVE 

 4.2.1. Debelina gobastega in stebričastega tkiva lista 

 
Slika 4: Vpliv UV sevanja in Se na debelino gobastega in stebričastega tkiva lista. Grafični prikaz polovice 
podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iztopajoče 
vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). Oznaka GT 
predstavlja meritve gobastega tkiva oznaka ST pa meritve stebričastega tkiva, znotraj katerih so različni 
tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV 
sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

 
Preglednica 4: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v debelini gobastega in stebričastega tkiva listov, *: ≤0,05. 
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Gobasto tkivo Stebričasto tkivo 

Se 0,491 Se 0,648 

UV 0,197 UV 0,001* 

UV-Se 0,172 UV-Se 0,625 

 

Niti gobastemu niti pri stebričastem tkivu ni statistično pomembnih razlik med obravnavanji 

(Slika 4). Dvosmerna analiza variance kaže, da UV sevanje statistično pomembno vpliva na 

stebričasto tkivo, medtem, ko noben dejavnik ne vpliva na gobasto tkivo (Preglednica 4). 

4.2.2. Debelina zgornje in spodnje povrhnjice lista 

 
Slika 5:Vpliv UV sevanja in Se na debelino spodnje in zgornje povrhnjice lista. Grafični prikaz polovice 
podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iz topajoče 
vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). Oznaka ZP 
predstavlja meritve zgornje povrhnjice oznaka SP pa meritve spodnje povrhnjice, znotraj katerih so različni 
tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV 
sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

Preglednica 5: Dvosmerna analiza variance, ki kaže razlike v debelini zgornje in spodnje povrhnjice listov, *: 
≤0,05. 
 

 

Zgornja povrhnjica Spodnja povrhnjica 

Se 0,065 Se 0,050* 

UV 0,434 UV 0,459 

UV-Se 0,334 UV-Se 0,182 
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V debelini zgornje povrhnjice se statistično značilno razlikujo rastline, obravnavane s 

Se+UV- od rastlin, obravnavanih s Se+UV+. Rastline, obravnavane s Se+UV+, imajo 

najmanjšo debelino povrhnjice, vendar pa razlike niso vedno statistično pomembne. V 

debelini spodnje povrhnjice se statistično značilno razlikujejo rastline, obravnavane s Se-

UV-, od rastlin, obravnavanih s Se+UV+. Rastline, obravnavane s Se+UV+, imajo 

najtanjšo povrhnjico, vednar pa razlike niso vedno statistično pomembne (Slika 6). 

Dvosmerna analiza variance kaže, da selen statistično pomembno vpliva na debelino 

spodnje povrhnjice (Preglednica 6). 

 4.2.3. Debelina kutikule lista 

 
Slika 6: Vpliv UV sevanja in Se na debelino kutikule lista. Grafični prikaz polovice podatkov  predstavlja 
okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iztopajoče vrednosti; n=20. 
Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). Različni tretmaji; Se-UV-: brez 
dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan 
selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 
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Preglednica 6: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v debelini lista, *: ≤0,05. 

Debelina kutikule 

Se 0,313 

UV 0,000* 

UV-Se 0,620 

 

V debelini kutikule lista se statistično značilno razlikujejo rastline, obravnavane s Se-UV+ 

in Se-UV- ter rastline, obravnavane s Se-UV+ od rastlin obravnavanih s Se+UV-. Rastline, 

obravnavane s Se+UV-, imajo najdebelejšo kutikulo, ki pa ni vedno statistično značilna 

(Slika 7). Dvosmerna analiza variance kaže, da UV sevanje statistično pomembno vpliva na 

debelino kutikule (Preglednica 6). 

4.2.3. Število listnih rež na spodnji in zgornji povrhnjici lista 

 
Slika 7: Vpliv UV sevanja in Se na število listnih rež na spodnji in zgornji povrhnjici lista. Grafični prikaz 
polovice podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za 
iztopajoče vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). Oznaka 
SP  predstavlja število listnih rež na spodnji povrhnjici, oznaka ZP  paštevilo listnih rež na zgornji povrhnjici 
lista, znotraj katerih so različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez 
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dodanega selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, 
naravno UV sevanje. 

Preglednica 7: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v številu listnih rež na spodnji in zgornji povrhnjici lista, *: 
≤0,05. 

Število listnih rež na spodnji povrhnjici Število listnih rež na zgornji povrhnjici 

Se 0,014* Se 0,797 

UV 0,309 UV 0,203 

UV-Se 0,022* UV-Se 0,000* 

 

V številu listnih rež na spodnji povrhnjici lista se statistično značilno razlikujejo rastline, 

obravnavne s Se-UV-, od rastlin, obravnavanih s Se+UV- in Se+UV+, in rastline, 

obravnavane s Se-UV+, od rastlin, obravnavanih s Se+UV- in Se+ UV+. Najmanjše število 

listnih rež na spodnji povrhnjici imajo rastline, obravnavane s Se+UV-, vendar razlike niso 

vedno statistično značilne (Slika 8). Dvosmerna analiza variance kaže, da selen in 

interakcija med UV sevanjem in dodanim selenom statistično pomembno vpliva na število 

listnih rež na spodnji povrhnjici (Preglednica 8). V številu listnih rež na zgornji povrhnjici 

se statistično razlikujejo rastline, obravnavane s Se-UV- od rastlin, obravnavanih s Se-UV+ 

in Se+UV- in rastline, obravnavane s Se-UV+ od rastlin, obravnavanih s Se+UV+. Rastline, 

obravnavane s Se-UV+, imajo statistično značilno najmanj listnih rež na zgornji povrhnjici, 

vendar pa razlike niso vedno statistično značilne (Slika 8). Dvosmerna analiza variance 

kaže, da interakcija med UV sevanjem in dodanim selenom statistično pomembno vpliva na 

število listnih rež na zgornji povrhnjici (Preglednica 8). 
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4.2.4. Dolžina listnih rež na spodnji povrhnjici 

 
Slika 8: Vpliv UV sevanja in Se na dolžino listnih rež na spodnji strani lista. Grafični prikaz polovice 
podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaki º  in * za 
izstopajoče vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). 
Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, 
naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

 

Preglednica 8: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v dolžini listnih rež na spodnji povrhnjici lista, *: ≤0,05. 

Dolžina listnih rež na spodnji povrhnjici 

Se 0,000* 

UV 0,001* 

UV-Se 0,165 

 

V dolžini listnih rež na spodnji povrhnjici lista se statistično značilno razlikujejo rastline, 

obravnavane s Se+UV- od rastlin z ostalimi obravnavami. Rastline, obravnavane s Se+UV-, 

imajo statistično značilno listne reže z najdaljšo dolžino (Slika 9). ). Dvosmerna analiza 

variance kaže, da oba dejavnika, selen in UV sevanje, statistično pomembno vplivata na 

dolžino listnih rež na spodnji povrhnjici (Preglednica 9).  
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4.2.5. Dolžina trihomov na spodnji in zgornji povrhnjici lista 

 
Slika 9: Vpliv UV sevanja in Se na dolžino trihomov na  spodnji in zgornji povrhnjici lista. Grafični prikaz 
polovice podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za 
izstopajoče vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). 
Oznaka SP  predstavlja število listnih rež na spodnji povrhnjici, oznaka ZP  paštevilo listnih rež na zgornji 
povrhnjici lista, znotraj katerih so različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-
UV+: brez dodanega selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: 
dodan selen, naravno UV sevanje. 

Preglednica 9: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v dolžini trihomov na spodnji in zgornji povrhnjici lista, *: 
≤0,05. 

Dolžina trnov na spodnji povrhnjici Dolžina trnov na zgornji povrhnjici 

Se 0,000* Se 0,000* 

UV 0,111 UV 0,062 

UV-Se 0,034* UV-Se 0,350 

 

V dolžini trihomov na spodnji povrhnjici lista se statistično značilno razlikujejo rastline, 

obravnavane s Se-UV-, od rastlin z ostalimi obravnavami. Rastline, obravnavane z Se-UV-,  

imajo na spodnji povrhnjici trihome z najmanjšo dolžino (Slika 10). Dvosmerna analiza 

variance kaže, da selen in interakcija med UV sevanjem in dodanim selenom, statistično 

pomembno vpliva na dolžino trihomov na spodnji povrhnjici (Preglednica 10).V dolžini 
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trihomov na zgonji povrhnjici listase statistično značilno razlikujejo rastline, obravnavane s 

Se-UV-, od rastlin obravnavanih z Se+UV- in Se+UV+ in rastline obravnavane s Se-UV+, 

ki se prav tako razlikujejo od rastlin, obravnavanih s Se+UV- in Se+UV+. Najkrajše 

trihome na zgornji povrhnjici imajo rastline obravnavane s Se-UV-, vendar pa razlike niso 

vedno statistično značilne (Slika 10).  Dvosmerna analiza variance kaže, da selen statistično 

pomembno vpliva na dolžino trihomov na zgornji povrhnjici (Preglednica 10). 

 

4.2.6. Sveža masa listov 

 
Slika 10: Vpliv UV sevanja in Se na svežo maso listov. Grafični prikaz polovice podatkov  predstavlja okvir z 
medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iztopajoče vrednosti; n=20. Statistično 
značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega 
selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, 
znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

 
Preglednica 10: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike vsveži masi listov, *: ≤0,05. 

Sveža masa listov 

Se *0,026 

UV 0,132 

UV-Se 0,444 
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Pri sveži masi listov se statistično značilno med seboj razlikujejo rastline, obravnavane s 

Se-UV-, od rastlin, obravnavanih s Se+UV+. Masa svežih listov je večja pri rastlinah, 

obravnavanih s Se-UV-, vendar pa razlike niso vedno statistično značilne (Slika 

11).Dvosmerna analiza variance kaže, da selen statistično pomembno vpliva na svežo maso 

listov (Preglednica 11). 

 

4.3. BIOKEMIJSKE MERITVE 

4.3.1.Vsebnost klorofila a na površino lista 

 
Slika 11: Vpliv UV sevanja in Se na vsebnost klorofila a na površino lista. Grafični prikaz polovice podatkov  
predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iz stopajoče vrednosti; 
n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). Različni tretmaji; Se-UV-: 
brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: 
dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

Preglednica 11: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v vsebnosti klorifila a na površino lista, *: ≤0,05. 
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Vsebnost klorifila a na površino lista 

Se 0,208 

UV 0,011* 

UV-Se 0,006* 

 

V koncetraciji klorofila a, se statistično pomembno razlikujejo rastline, obravnavane s 

Se+UV-,od rastlin z vsemi ostalimi obravnavami. Rastline, obravnavane s Se+UV- imajo 

statistično značilno največjo koncetracijo klorofila (Slika 12). Dvosmerna analiza variance 

je pokazala, da na razlike v koncentraciji klorofila a statistično značilno vplivata UV 

sevanje in interakcija med UV sevanjem in dodanim selenom (Preglednica 12 ).  

 

4.3.2. Vsebnost klorofila b na površino lista 

 
Slika 12: Vpliv UV sevanja in Se na vsebnost klorofila b na površino lista. Grafični prikaz polovice podatkov  
predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iz stopajoče vrednosti; 
n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). Različni tretmaji; Se-UV-: 
brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: 
dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

Preglednica 12: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v vsebnosti klorifila b na površino lista, *:  ≤0,05. 

Vsebnost klorifila b na površino lista 

Se 0,222 

UV 0,076 

UV-Se 0,036* 
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V koncetraciji klorofila b se statistično pomembno razlikujejo rastline, obravnavane s 

Se+UV-, od rastlin, obravnavanih s Se+UV+. (Slika 13). Dvosmerna analiza variance je 

pokazala, da na razlike v koncentraciji klorofila b statistično značilno vpliva interakcija 

med UV sevanjem in dodanim selenom (Preglednica 13 ).  

 

4.3.3. Vsebnost karotenoidov na površino lista 

 
Slika 13: Vpliv UV sevanja in Se na vsebnost karotenoidov  na površino lista. Grafični prikaz polovice 
podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iz stopajoče 
vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). Različni tretmaji; 
Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV sevanje; 
Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

Preglednica 13: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v vsebnosti karotenoidov  na površino lista, *: ≤0,05. 

Vsebnost karotenoidov na površino lista 

Se 0,451 

UV 0,030* 

UV-Se 0,062 

 

V koncentraciji karotenoidov se statistično pomembne razlike pojavijo pri rastlinah, 

obravnavanih s Se+UV-od rastlin, obravnavanih s Se+UV+ (Slika14). Dvosmerna analiza 

variance je pokazala, da na koncentracijo karotenoidov vpliva UV sevanje (Preglednica14). 
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4.3.4. Vsebnost antocianov na površino lista 

 
Slika 14:Vpliv UV sevanja in Se na vsebnost antocianov  na površino lista. Grafični prikaz polovice podatkov  
predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iz stopajoče vrednosti; 
n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). Različni tretmaji; Se-UV-: 
brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: 
dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

Preglednica 14: Dvosmerna analiza variance ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v vsebnosti antocianov  na površino lista, *: ≤0,05. 

Vsebnost antocianov na površino lista 

Se 0,938 

UV 0,000* 

UV-Se 0,003* 

 

V koncetraciji antocianov se statistično pomebnorazlikujejo rastline, obravnavane s Se-UV-

, od rastlin, obravnavanih s Se-UV+ in Se+UV+ in  rastline, obravnavane s Se-UV+ od 

rastlin, obravnavanih s Se+UV-. Rastline, obravnavane s Se-UV+ imajo najbolj variabilno 

in največjo vsebnost antocianov, ki pa ni vedno statistično značilna (Slika 15). Dvosmerna 

analiza variance je pokazala, da na razlike v koncentraciji antocianov statistično značilno 

vpliva UV sevanje in interakcija med UV sevanjem in dodanim selenom (Preglednica 15). 
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4.3.5. Vsebnost UV-B absorbirajočih snovi na površino lista 

 
Slika 15: Vpliv UV sevanja in Se na vsebnost UV-B absorbirajočih snovi  na površino lista. Grafični prikaz 
polovice podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za 
izstopajoče vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). 
Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, 
naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

Preglednica 15: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v vsebnosti UV-B absorbirajočih snovi  na površino lista, *: 
≤0,05. 

Vsebnost UV-B absorbirajočih snovi  na 

površino lista 

Se 0,001* 

UV 0,191 

UV-Se 0,594 

 

V koncentraciji UV-B absorbirajočih snovi se statistično značilno razlikujejo rastline, 

obravnavane s Se-UV-, od rastlin, obravnavanih s Se+UV- in Se+UV+. Rastline, 

obravnavane s Se-UV-, imajo najmanšo koncetracijo UV-B absorbirajočih snovi, vendar pa 

razlike niso vedno statistično značilne (Slika 16). Dvosmerna anliza variance je pokazala, 

da na koncetracijo UV-B absorbirajočih snovi vpliva selen (Preglednica 16). 
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4.3.6. Vsebnost UV-A absorbirajočih snovi na površino lista 

 
Slika 16: Vpliv UV sevanja in Se na vsebnost UV-A absorbirajočih snovi  na površino lista. Grafični prikaz 
polovice podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za 
izstopajoče vrednosti; n=20. Statistično značilne razlike označujejo različne črke (a,b,c,d,e); (p ≤ 0,05). 
Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, 
naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

Preglednica 16: Dvosmerna analiza variance, ki kaže statistično pomemben učinek posameznega dejavnika 
(UV in Se) in interakcije (UV-Se) na razlike v vsebnosti UV-A absorbirajočih snovi  na površino lista, *: 
≤0,05. 

Vsebnost UV-A absorbirajočih snovi na 

površino lista 

Se 0,000* 

UV 0,132 

UV-Se 0,393 

 

V koncetraciji UV-A absorbirajočih snovi, se statistično značilno razlikujejo  rastline, 

obravnavane s Se-UV-, od rastlin, obravnavanih s Se+UV- in Se+UV+. Rastline, 

obravnavane s Se-UV-, imajo najmanšo koncetracijo UV-B absorbirajočih snovi, vendar pa 

razlike niso vedno statistično značilne (Slika 17). Dvosmerna anliza variance je pokazala, 

da na koncentracijo UV-A absorbirajočih snovi vpliva selen (Preglednica 17). 
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4.4.  ODBOJNOST IN PRESEVNOST 

4.4.1. Odbonji spektri 

 

 
Slika 17: Relativna odbojnost svetlobe pri rastlinah z različnimi obravnavami. Se+UV+: dodan Se, naravno 
UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega Se, naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan Se, znižano UV sevanje; Se-
UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje. 

 

Statistično značilne razlike v odbojnosti med tretmaji (p ≤ 0,05) se p ojavijo v vseh spektrih 

svetlobe. Statistično značilne razlike v valovnih dolžinah med 280 in 454 nm (UVB, UVA, 

VIJ.) se v relativni odbojnosti pojavijo pri listih, obravnavanih s Se-UV- in ostalimi 

obravnavami ter med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV+ in rastlinami, obravnavanimi s 

Se+UV- in Se+UV+. Pri valovnih dolžinah od 455 do 580 nm (MOD., ZEL.) in valovni 

dolžini med  620 in700 nm (RDE.) se pojavijo že zgoraj omenjene statistične razlike, poleg 

tega pa se statistično značilno razlikujejo še rastline obravnavane s Se-UV+ in rastline, 

obravnavane s Se+UV+. V območju 455-580nm se statistično značilno med seboj 

razlikujejo vse obravnave in dejavniki, ki vplivajo na statistično značilne razlike so selen, 

UV sevanje in interakcija obeh dejavnikov. V rumenem in oranžnem delu spektra (580-620 

nm) se statistično značilno razlikujejo vse obravnave, razen rastline obravnavane s Se-UV-, 
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in rastline, obravnavane s Se+UV-. Dejavnika, ki vplivata na razlike v rumenem, oranžnem 

in rdečem spektru, sta selen in interakcija obeh dejavnikov. 

4.4.2. Prepustni spektri 

 

 
Slika 18: Relativna presevnost svetlobe pri rastlinah z različnimi obravnavami. Se+UV+: dodan Se, naravno 
UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega Se, naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan Se, znižano UV sevanje; Se-
UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje. 

 

Statistično značilne razlike v presevnosti listov (p ≤ 0,05) so prisotne v vseh spektrih 

svetlobe, razen pri rumenem delu spektra (580–619 nm) ne zasledimo statistično 

pomembnih razlik. Statistično pomembno se med seboj razlikujejo v prepustnosti valovnih 

dolžin 280–454 nm (UVB, UVA, VIJ.) rastline, obravnavane s Se-UV- in rastline, 

obravnave s Se+UV- in Se+UV+ ter rastline, obravnavane s Se-UV+ in rastline, 

obravnavane s Se+UV- in Se+UV+. V območju med 455 in 580 nm (MOD., ZEL.) in 590-

620 nm (ORA.) se pojavi le ena statistično pomembna razlika in sicer med rastlinami, 

obravnavanimi s Se-UV- in rastlinami, obravnavanimi Se+UV+. Dejavnik, ki vpliva 

nastatistično pomembne razlike v območju med 280 in 580 nm, je selen. Dejavnik, ki 
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vpliva na statistično pomembne razlike v oranžnem delu spektra, je UV sevanje. V rumenen 

delu spektra (580-590 nm) ni statistično pomembnih razlik med različnimi tretmaji. 

Statistično pomembne razlike se pojavijo še v rdečem delu spektra (620–700 nm) in sicer 

med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV- in rastlinami, obravnavanimi s Se+UV- in 

Se+UV+ ter rastlinami, obravnavanimi s Se-UV+ in Se+UV+. Dejavnika, ki vplivata na 

statistično pomembne razlike v rdečem barvnem spektru, sta selen in UV sevanje. V NIR se 

pojavijo statistično pomembne razlike med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV- in Se-UV+, 

ter rastlinami, obravnavanimi s Se-UV+ in rastlinami, obravnavanimi s Se+UV- in 

Se+UV+. 
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4.5.  POVEZANOST MED SPEKTRI IN MORFOLOŠKIMI IN BIOKEMIJSKIMI LASTNOSTMI LISTA 

4.5.1. Odbojni spektri 

Tabela 2: Koeficient odvisnosti med posameznimi odbojnimi spektri in morfološkimi in biokemijskimi parametri različnih obravnav; *p ≤ 0,005, **p ≤0,01. 

Parameter/ Odbojni spekter UVB UVA Vijolična Modra Zelena Rumena Oranžna Rdeča NIR 

Kl a (mg/cm2) - 0,070 -0,065 -0,078 -0,093 -0,191 -0,302** -0,251* -0,184 -0,031 

Kl b (mg/cm2) -0,009 -0,011 -0,036 -0,055 -0,151 -0,262* -0,219 -0,156 0,004 

Karotenoidi (mg/cm2) -0,274* -0,253* -0,255* -0,263* -0,357** -0,430** -0,386** -0,208 -0,383** 

Antociani (mg/cm2) 0,002 0,004 0,010 0,006 -0,071 -0,086 -0,078 -0.085 -0,100 

UV-B absorbirajoče snivui 
(rel./cm2) 

0,295** 0,276* 0,291** 0,309** 0,304** 0,291** 0,295** 0.338** 0,276* 

UV-A absorbirajoče snovi 
(rel./cm2) 

0,258* 0,234* 0,26** 0,289** 0,293** 0,290** 0,291** 0,323** 0,250* 

Potencialna fotokemična 
učinkovitost FSII 

-0,064 -0,066 -0,273* -0,280* -0,313* -0,341** -0,314** -0,336** -0,273* 

Transpiracija 0,202 0,203 0,271* 0,277* 0,221* 0.151 0,178 0,186 0,199 

ETS -0,122 -0,117 0,009 -0,011 -0,073 -0,113 -0,114 -0,074 -0,054 

Debelina lista -0,065 -0,065 -0,090 -0,065 -0,090 -0,132 -0,074 -0,119 -0,092 
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Debelina zgornje 
povrhnjice 

0,114 0,111 0,002 0,009 -0,004 -0,087 -0,025 -0,053 0,002 

Debelina spodnje 
povrhnjice 

-0,227* -0,230* -0,251* -0,256* -0,288** -0,312** -0,277* -0,311** -0,252* 

Debelina gobastega tkiva -0,085 -0,084 -0,60 -0,038 -0,097 -0,140 -0,089 -0,099 -0,049 

Debelina stebričastega 
tkiva 

0,131 0,130 -0,005 0,015 0,020 -0,027 0,041 -0,024 -0,022 

Debelina kutikule 0,272* 0,269* 0,158 0,145 0,160 0,136 0,158 0,160 0,191 

Število trihomov na 
spodnji povrhnjici 

-0,198 -0,200 -0,203 -0,210 -0,089 -0,003 -0,069 -0,050 -0,119 

Število trihomov na zgornji 
povrhnjici 

0,014 0,011 -0,001 -0,014 -0,034 -0,060 -0,069 -0,060 -0,023 

Dolžina trihomov na 
spodnji povrhnjici 

0,191 0,193 0,191 0,192 0,199 0,154 0,164 0,217 0,232* 

Dolžina trihomov na 
zgornji povrhnjici 

0,321** 0,321** 0,328** 0,337** 0,344** 0,289** 0,315** 0,379** 0,407** 

Število listnih rež na 
spodnji povrhnjici 

-0,041 -0,045 -0,054 -0,064 -0,010 0,025 -0,010 -0,033 -0,074 

Dolžina listnih rež na 
spodnji povrhnjici 

0,318** 0,318** 0,322** 0,320** 0,226* 0,126 0,180 0,199 0,291** 

Število listnih rež na 
zgornji povrhnjici 

0,280* 0,279* 0,287** 0,305** 0,323** 0,314** 0,333** 0,315** 0,306** 
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Dolžina listnih rež na 
zgornji povrhnjici 

-0,091 -0,091 -0,086 -0,082 -0,155 -0,175 -0,141 -0,179 -0,143 
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Med odbojnimi spektri in fotosinteznimi barvili se kaže negativna korelacija (p ≤ 0,05) v 

vseh delih spektra. Močna negativna korelacije se pojavi tudi med klorofilom a ter rumenim 

in oranžnim delom spektra ter karotenoidi in celotnim merjenim spektrom svetlobe. Med 

fotokemično učinkovitostjo FS II in odbojnimi spektri se kaže tudi negativna korelacija, ki  

je statistično značilna v območjih vidne svetlobe. Korelacije med odbojnimi spektri in 

morfološkimi lastnostmi lista so pozitivne oz. negativne. Negativna korelacija (p ≤ 0,05  je 

med vsemi barvnimi območji in debelino spodnje povrhnjice, ki  je močnejša ( p ≤ 0,01)  v 

zelenem in rumenem odbojnem spektru svetlobe. Močna pozitivna korelacija je med 

dolžino trihomov na zgornji povrhnjici, številom listnih rež na zgornji povrhnjici in vsemi 

območji odbojnih spektrov. Med debelino kutikule in UV-B in UV-A delom se prav tako 

pojavi pozitivna korelacija. Statistično značilnih korelacij ni med odbojnimi spektri in 

debelino lista, debelino zgornje povrhnjice, debelino gobastega in stebričastega tkiva, 

številom trihomov na zgornji in spodnji povrhnjici, dolžino trihomov na spodnji povrhnjici 

in dolžino listnih rež na zgornji povrhnjici. 

 



Ruf S. Vpliv UV sevanja in selena na lastnosti hibridne ajde. Mag. delo. Ljubljana, 
Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni učititelj kemije in biologije 

2016 

 

49 
 

4.5.2. Prepustni spektri 

Tabela 3:Koeficient odvisnosti med posameznimi prepustnimi spektri in morfološkimi in biokemijskimi parametri različnih obravnav; *p ≤ 0,005, **p ≤0,01 

Parameter/ Prepustni spekter 
 

UVB UVA Vijolična Modra Zelena Rumena Oranžna Rdeča NIR 

Kl a (mg/cm2) 0,154 0,171 0,136 0,016 -0,103 -0,171 -0,153 0,017 0,167 

Kl b (mg/cm2) 0,160 0,201 0,151 0,030 -0,046 -0,114 -0,101 0,055 0,199 

Karotenoidi (mg/cm2) -0,070 -0,055 -0,074 -0,141 -0,280* -0,194** -0,283* -0,201 -0,052 

Antociani (mg/cm2) -0,137 -0,116 -0,083 -0,045 -0,022 -0,008 -0,002 -0,018 -0,250* 

UV-B absorbirajoče snivui 
(rel./cm2) 

0,308** 0,282* 0,223* 0,118 0,020 -0,052 -0,016 0,175 0,101 

UV-A absorbirajoče snovi 
(rel./cm2) 

0,349** 0,317* 0,254* 0,132 0,030 -0,050 -0,013 0,195 0,113 

Potencialna fotokemična 
učinkovitost FSII 

-0,255* -0,229* -0,263* -0,282* -0,277* -0,264* -0,262* -0,364** -0,257* 

Transpiracija 0,182 0,161 0,145 0,090 0,136 0,105 0,106 0,186 0,127 

ETS 0,053 0,031 0,083 0,149 0,208 0,206 0,190 0,180 0,060 

Debelina lista 0,024 0,065 0,051 -0,036 -0,175 -0,210 -0,184 -0,102 0,181 
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Debelina zgornje povrhnjice 0,127 0,148 -0,013 -0,161 -0,212 -0,256* -0,249* -0,114 0,202 

Debelina spodnje povrhnjice -0,136 -0,080 -0,203 -0,58* -0,347* -0,331** -0,332** -0,306** 0,033 

Debelina gobastega tkiva 0,060 0,101 0,115 0,033 -0,143 -0,183 -0,156 -0,045 0,202 

Debelina stebričastega tkiva 0,120 0,170 0,101 -0,009 -0,149 -0,205 -0,177 -0,060 0,239* 

Debelina kutikule -0,043 -0,025 -0,085 -0,103 -0,167 -0,153 -0,151 -0,171 0,069 

Število trihomov na spodnji 
povrhnjici 

-0,137 -0,0195 -0,180 -0,099 0,049 0,127 0,123 -0,044 -0,213 

Število trihomov na zgornji 
povrhnjici 

-0,258* -0,247* -0,247* -0,119 0,031 0,074 0,032 -0,081 -0,235* 

Dolžina trihomov na spodnji 
povrhnjici 

0,394** 0,340** 0,271* 0,115 0,109 0,022 0,039 0,250* 0,163 

Dolžina trihomov na zgornji 
povrhnjici 

0,561** 0,530** 0,491** 0,289** 0,166 0,023 0,057 0,391** 0,446** 

Število listnih rež na spodnji 
povrhnjici 

-0,269* -0,319** -0,320** -0,170 -0,075 0,025 0,005 -0,223* -0,274* 

Dolžina listnih rež na spodnji 
povrhnjici 

0,267* 0,275* 0,252* 0,111 0,060 -0,036 -0,031 0,201 0,228* 

Število listnih rež na zgornji 
povrhnjici 

-0,009 0,075 -0,003 -0,037 -0,146 -0,161 -0,148 -0,049 0,143 

Dolžina listnih rež na zgornji 
povrhnjici 

0,121 0,164 0,158 0,013 -0,125 -0,187 -0,157 -0,046 0,160 
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Med prepustnimi spektri in barvili se kažejo negativne korelacije predvsem v območju 

zelene, rumene in oranžne svetlobe. Med UV-A in UV-B absorbirajočimi snovmi ter UV-A 

in UV-B prepustnim spektrom obstaja statistično značilna pozitivna korelacija ( p ≤ 0,05). 

Negativna korelacija se skozi celoten prepustni spekter kaže z antociani in karotenoidi, kjer 

je ta statistično značilno negativna z območjem zelenene, rumene in rdeče svetlobe. 

Negativna korelacija obstaja med barvnimi pasovi in fotokemično učinkovitost FS II. Med 

prepustnimi spektri in morfološkimi lastnostmi lista je negativna oz. pozitivna korelacija. 

Statistično značilna močna pozitivna korelacije (p ≤ 0,001) obstaja med dolžino trihomov 

na spodnji in zgornji povrhnjici ter prepustnostjo v UV-A, UV-B in vijoličnim območjem. 

Močna negativna korelacije je med debelino zgornje in spodnje povrhnjice ter rumenim in 

oranžnim prepustnim spektrom svetlobe. 
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5  RAZPRAVA 

5.1.  VPLIV SELENA IN UV SEVANJA NA FIZIOLOŠKE 

LASTNOSTI RASTLIN 

Proučevali smo vpliv selena in UV sevanja na potencialno fotokemično učinkovitost FS II, 

ki odraža največjo učinkovitost, pri kateri se svetloba, ki jo absorbirajo receptorji FS II, 

pretvori v kemično energijo. Razmerje FV/Fm odraža fotooksidativne poškodbe FS II, ki 

nastanejo ob stresnem okolju (Golob in sod., 2016) Vrednost potencialne fotokemične 

učinkovitosti FS II smo izrazili s parametrom Fv/Fm. Meritev potencialne fotokemične 

učinkovitosti FS II smo izvedli le enkrat in rezultati meritve so pokazali, da se statistično 

značilne razlike pojavijo med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV-, in rastlinami, 

obravnavanimi s Se+UV+, pri čemer imajo rastline, obravnavane s Se+UV+, manjšo 

fotokemično učinkovitost FS II. Zmanjšanje vrednosti parametra Fv/Fm pod teoretični 

maksimum med 0,8-0,83, kaže na izpostavljenost rastlin stresnim razmeram. V naši 

raziskavi so imele vse rastline nižjo potencialno učinkovitost od teoretične maksimalne 

vrednosti. O nižji potencialni fotokemični učinkovitosti od teoretične maksimalne poročajo 

tudi pri raziskavi na tatarski (Fagopyrum tataricum) in hibridni (Fagopyrum hybridum) 

ajdi, kjer so bile vrednosti manjše v kontrolni in s Se-tretirani skupini. Hibridna ajda je 

imela v primerjavi s tatarsko ajdo višje vrednosti Fv/Fm v obeh skupinah. Dodatek selena je 

pozitivno vplival na fotokemično učinkovitost hibridne ajde (Golob in sod., 2016). Vpliva 

selena in UV sevanja na fotokemično učinkovitost FS II pa niso zasledili v raziskavi na 

tatarski (Fagopyrum tataricum) in navadni (Fagopyrum esculentum) ajdi (Breznik in sod., 

2005(a)). 

Pri meritvah transpiracije smo dobili statistično značilno razliko med rastlinami, 

obravnavanimi s Se-UV-, in rastlinami, obravnavanimi s Se+UV+. Na statistično značilne 

razlike med rastlinami je vplival selen. Nasprotno od naših rezultatov, so Kuznetsov in 

sodelavci (2003) ugotovili, da dodan selen ne vpliva na jakost transpiracije pri grozdju 

(Vitis vinifera) in breskvi (Prunus persica) (Kuznetsov in sod., 2003). 

V naši raziskavi smo merili tudi aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS). V 

stresnih razmerah, kot je povečano UV sevanje, potrebujejo rastline več energije, ki je 

potrebna za povečano izgradnjo UV zaščitnih snovi. Zmožnost spopadanja s stresom se 
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odraža kot povečan dihalni potencial (Mechora in Germ, 2010). Večji respiratorni potencial 

imajo mlade rastline v primerjavi z odraslimi, saj potrebujejo v času intenzivne rasti in 

razvoja več energije za izgradnjo rastlinskih struktur (Germ in sod., 2014). V naši raziskavi 

so se statistično značilne razlike pojavile med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV-, in 

rastlinami, obravnavanimi s Se-UV+, kar kaže na vpliv UV sevanja na aktivnost ETS. 

Rastlinam, ki so rasle v razmerah naravnega UV sevanja, smo izmerili višjo aktivnost ETS. 

Breznik in sodelavci (2005(a)) so poročali o zmanjšani aktivnosti ETS pri navadni 

(Fagopyrum esculentum) in tatarski (Fagopyrum tataricum) ajdi v času intenzivne rasti, v 

razmerah povišanega UV-B sevanja (Breznik in sod., 2005(a)). Ožbolt in sodelavci (2008) 

so preučevali vpliv UV-B sevanja na navadno ajdo (Fagopyrum esculentum), katere semena 

so pred setvijo namakali v raztopini selena. UV-B sevanje ni vplivalio na aktivnost ETS niti 

pri rastlinah, katerih semena so namakali v destilirani vodi, kot tudi pri tistih v raztopini 

selena (Ožbolt in sod., 2008 ). V naši raziskavi prisotnost selena ni vplivala negativno ali 

pozitivno na aktivnost elektronskega transportnega sistema, saj se niso pojavile statistično 

pomembne razlike med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV+ in Se+UV+. Zasledimo pa, da 

imajo rastline, obravnavane s selenom, pod zmanjšanim UV sevanjem višjo aktivnost 

elektronskega transportnega sistema, kot rastline brez selena, vendar pa razlika ni 

statistično značilna. V raziskavi na tatarski in hibridni ajdi so Golob in sodelavci (2016) 

ugotovili, da je dodatek selena znatno povečal aktivnost ETS pri hibridni, ne pa tudi pri 

tatarski ajdi. Hibridna ajda je imela višjo aktivnost ETS kot tatarska ajda v kontrolni in s 

Se-obravnavani skupini (Golob in sod., 2016). Asimilacija in transport selena zahtevata 

dodatno oskrbo z energijo, ki izhaja iz povečanega dihalnega potenciala. Povečana 

mitohondrijska aktivnost omogoči večjo proizvodnjo energije, ki je potrebna za transport 

selena iz zunanjosti v notranjost lista. Povečano aktivnost ETS so v raziskavi na radiču 

(Cichorium intybus) izmerili pri mladih rastlinah, obravnavanih s selenom, vendar kasneje 

v razvoju ni bilo več razlike med kontrolno in s Se-tretirano skupino (Germ in sod., 2007). 

Višji respiratorni potencial je lahko tudi odraz povečane potrebe po energiji za popravilo 

škode, ki jo je povzročil dodatek selena (Germ in sod., 2014). 
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5.2. VPLIV UV SEVANJA IN SELENA NA MORFOLOŠKE IN 

ANATOMSKE LASTNOSTI LISTA 

Pri testiranju vpliva UV sevanja in selena smo merili svežo in suho biomaso nadzemnih in 

podzemnih delov rastlin in cvetov ter semen. UV sevanje zavira rast pri različnih vrstah kot 

neposredna posledica poškodb na beljakovinah ali pri celičnih signalih, ki so posledica 

poškodb DNA ali oksidativnega stresa (Ballare in sod., 1996). Statistično značilne razlike 

so se v naši raziskavi pojavile samo pri masi svežih listov in sicer med rastlinami, 

obravnavanimi s Se-UV- in Se+UV+. Dejavnik, ki vpliva na razlike, je selen. Največjo 

maso svežih listov so imele rastline, obravnavane s Se-UV-, najmanjšo pa rastline, 

obravnavane s Se+UV+. Statistično pomebnih razlik, ki bi pokazale na vpliv UV sevanja na 

razlike v masi svežih listov, ni bilo med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV+ in Se-UV-. 

Raziskovalci so na primeru navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) prišli do 

rezultatov, ki kažejo, da UV-B sevanje vpliva na zmanjšanje mase nadzemnih delov rastline 

in števila semen (Breznik in sod., 2005(b)). V primeru tatarske ajde (Fagopyrum tataricum) 

so raziskave pokazale, da UV-B sevanje vpliva tudi na zmanjšanje mase podzemnih delov 

rastline (Breznik in sod., 2004).  

Rastline se na povečano UV-B sevanje prilagodijo z debeljenjem kutikule, celičnih sten in 

povečanjem dlakavosti, s čimer zmanjšajo UV-B sevanje ki doseže mezofil (Chalker- Scott, 

1999). Rezultati meritev prerezov listov ajde kažejo, da različne obravnave ne vplivajo na 

debelino celega lista, zgornje povrhnjice in na debelino gobastega ter stebričastega tkiva. 

Rezultati naše raziskave niso pokazali, da bi UV sevanje vplivalo na debelino lista, saj ni 

bilo statistično pomembnih razlik med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV+ in Se-UV-. 

Prav tako se niso pokazale statističnoznačilne razlike pri specifični listni površini, ki je 

povezana z debelino lista. Povečanje debeline lista velja za zaščitni mehanizem pred 

poškodbami zaradi UV sevanja, saj se s tem zmanjša število celic, na katere vpliva UV 

sevanje. Na primeru paprik (Capsicum longum) so ugotovili, da UV sevanje poveča 

debelino lista (Sarghein in sod., 2011). Raziskovalci so pri raziskavi na tatarski ajdi prišli 

do nasprotnega rezultata, saj se je debelina lista pri povečani izpostavljenosti UV žarkom 

zmanjšala (Yao, 2006). V naši raziskavi se vpliv UV sevanja kaže pri debelini stebričastega 

tkiva. Način obravnave je imel vpliv na debelino zgornje in spodnje povrhnjice. V debelini 

zgornje povrhnjice se statistično pomembno razlikujejo rastline, obravnavane s Se+UV-, in 

rastline, obravnavane s Se+UV+. V debelini spodnje povrhnjice se statistično pomembno 
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razlikujejo rastline, obravnavane s Se-UV-, in rastline, obravnavane s Se+UV+. Dejavnik, 

ki vpliva na razlike, pa je selen. Na primeru jagode (Fragaria x ananassa) so ugotovili 

vpliv UV sevanja na debelino gobastega tkiva, ter vpliv interakcije obeh dejavnikov na 

debelino stebričastega tkiva. Selen je pozitivno vplival na povečanje debeline spodnje 

povrhnjice (Valkama in sod., 2003). Statistično pomembne razlike so se v naši raziskavi 

pojavile tudi pri debelini kutikule in povrhnjice. Pri debelini kutikule se pojavijo statistično 

značilne razlike med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV+, in rastlinami, obravnavanimi s 

Se-UV- in Se+UV-, kar kaže na vpliv UV sevanja na debelino kutikule. Kutikula je bila 

najdebelejša pri rastlinah, obravnavanih s Se+UV-, kar pa ni vedno statistično značilno. O 

vplivu UV-B sevanja na odebelitev kutikule so poročali tudi na primeru pšenice (Sharman 

in sod., 1997). Za razliko od debeline kutikule je na debelino spodnje povrhnjice vplival 

selen, kar je v skladu z raziskavo na jagodah,  le da je v naši raziskavi vpliv selena 

negativen. 

Razlike v širini listnih rež na zgornji in spodnji povrhnjici lista med rastlinami z različnimi 

obravnavami, niso bile statistično značilne. Statistično pomebne razlike so se pojavile v 

številu listnih rež, tako na zgornji kot na spodnji povrhnjici. Rastline, obravnavane s Se-

UV-, se v število listnih rež na zgornji povrhnjici, statistično značilno razlikujejo od rastlin, 

obravnavanih s Se-UV+ in Se+UV-, ter rastlin, obravnavanih s Se-UV+ in Se+UV+. 

Dejavnik, ki vpliva na število listnih rež na zgornji povrhnjici, je interakcija obeh 

dejavnikov. Statistično značilne razlike v številu listnih rež na spodnji povrhnjici, se 

pojavljajo pri rastlinah, obravnavanih s Se-UV- in Se-UV+, in rastlinami, obravnavanimi s 

Se+UV- in Se+UV+, vendar pa sta dejavnika, ki vplivata na razlike, interakcija obeh 

dejavnikov in selen. Pri raziskavi na papriki so prišli do rezultatov, da UV sevanje poveča 

število listnih rež na povrhnjici. Prav tako so poročali o povečani dolžini celic zapiralk ob 

povečani intenziteti UV sevanja (Sarghein in sod., 2011). V skladu z raziskavami na 

papriki, so se statistično značilne razlike tudi v naši raziskavi pojavile pri dolžini celic 

zapiralk in sicer na spodnji povrhnjici. Med seboj so se razlikovale rastline, obravnavane s 

Se-UV-, z ostalimi obravnavami. Na razlike v dolžini sta vplivala oba dejavnika, selen in 

UV sevanje. Rezultati na primeru jagod ne kažejo vpliva selena, UV sevanja ali interakcije 

obeh dejavnikov na število in dolžino listnih rež (Valkama in sod., 2003). 

Tako kot listne reže smo prešteli in izmerili tudi dolžino trihomov na spodnji in zgornji 

povrhnjici. Trihome smo merili in šteli na predelih listnih žil, kjer je bila njihova gostota 

največja. V številu trihomov ni bilo statistično značilnih razlik na spodnji in zgornji 
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povrhnjici. V nasprotju z našimi rezultati, so raziskovalci na primeru navadnega 

repnjakovca (Arabidopsis thaliana) prišli do ugotovitev, da povečano UV-B sevanje vpliva 

na povečan nastanek trihomov (Yan in sod., 2012 ). Statistično značilne razlike so se na 

obeh povrhnjicah pokazale v dolžini trihomov. Na spodnji povrhnjici se statistično značilno 

v dolžini trihomov razlikujejo rastline, obravnavane s Se-UV-, in rastline z ostalimi 

obravnavami. Na njihovo dolžino vplivata selen in interakcija obeh dejavnikov. Na zgornji 

povrhnjici se pojavijo statistično značilne razlike med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV- 

in Se-UV+ in rastlinami, obravnavanimi s Se+UV- in Se+UV+. Za razliko od spodnje 

povrhnjice, ni bilo statistično pomembnih razlik med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV- 

in Se-UV+, ki bi kazale na vpliv UV sevanja na dolžino trihomov na zgornji povrhnjici. 

Dejavnik, ki vpliva na dolžino trihomov na zgornji povrhnjici je selen.  

5.3 VPLIV SELENA IN UV SEVANJA NA VSEBNOST BARVIL 

V naši raziskavi smo vpliv selena in UV sevanja proučevali tudi na koncetraciji barvil v 

listih. Izvedli smo biokemijske meritve, pri katerih smo prišli do zanimivega vzorca. 

Statistično značilne razlike smo dobili pri vseh fotosinteznih barvilih in absorbirajočih 

snoveh. Rezultati dvosmerne analize variance so pokazali statistično pomemben vpliv UV 

sevanja in interakcij obeh dejavnikov na količino klorofila a in antocianov, medtem ko na 

koncentracijo klorofila b vpliva le interakcija obeh dejavnikov, na vsebnost karotenoidov pa 

UV sevanje. Dejavnik, ki je vplival na razlike pri sintezi UV-A in UV-B absorbirajočih 

snovi, je bil selen. Pri količini klorofila a so se pojavile statistično pomembne razlike med 

rastlinami, obravnavanimi s Se+UV-, in rastlinami z ostalimi obravnavami, ki nam 

pokažejo, da je dodatek selena pri zmanjšani intenziteti UV sevanja močno povečal 

koncentracijo klorofila a. Kljub temu je koncentracija klorofila a ob normalnih sevalnih 

razmerah v prisotnosti selena nižja in sicer najnižja med vsemi obravnavami. Povečano UV 

sevanje je negativno vplivalo na količino klorofila a v času intenzivne rasti pri raziskavi na 

tatarski in navadni ajdi. Na primeru tatarske ajde (Fagopyrum tataricum) je na zmanjšanje 

klorofila a vplivala tudi prisotnost selena (Breznik in sod., 2005(a)). Ti rezultati so v skladu 

z našo raziskavo, saj je sprememba intenzitete UV sevanja v našem poskusu tudi negativno 

vplivala na koncentracije klorfila a. Interakcija obeh dejavnikov, (selena in UV sevanja) je, 

tako kot na primeru tatarske ajde, vplivala na zmanjšanje koncentracije klorofila a. Na 

primeru zimske pšenice so Yao in sodelavci (2013) poročali, da je dodatek selena povečal 
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koncentracijo klorofila (klorofila a in b) v listih pšenice, ki je uspevala v naravnih razmerah 

(naravno UV-B sevanje). Povečana jakost UV-B sevanja je koncentracijo klorofila 

zmanjšala (Yao in sod., 2013). Pri količini klorofila b pa so se pojavile statistično 

pomembne razlike le med rastlinami, obravnavanimi s Se+UV- in Se+UV+. Dejavnik, ki je 

vplival na razlike, je interakcija obeh dejavnikov. Pri vsebnosti karotenoidov, so se pojavile 

podobne, statistično pomembne razlike, kot pri klorofilu b, le da je na koncetracijo 

karotenoidov, v listih hibridne ajde vplivalo UV sevanje in ne interakcija obeh dejavnikov. 

Rastline, obravnavane s Se+UV+ imajo najnižjo koncentracijo klorofila a, b in 

karotenoidov na površino lista, medtem, ko imajo rastline, obravnavane s Se+UV-, najvišjo. 

V našem poskusu je tako kot pri koncentraciji klorofila a, dvosmerna analiza variance 

pokazala, da na koncentracijo antocianov vpliva UV sevanje in interakcija obeh dejavnikov. 

Vendar imajo najmanjšo koncentracijo antocianov rastline, obravnavane s Se-UV-, ki se 

statistično značilno razlikujejo od rastlin, obravnavanih s Se-UV+ in Se+UV+. 

Koncentracija antocianov je najnižja pri rastlinah, ki niso bile izpostavljene zmanjšanemu 

UV sevanju in niso bile tretirane s selenom. Višjo koncentracijo antocianov so imele 

rastline, ki so bile izpostavljene zmanjšanemu UV sevanju ter bile tretirane s selenom. 

Najvišjo koncentracijo antocianov imajo rastline, obravnavane s Se-UV+. 

UV absorbirajoče snovi predstavljajo zaščito pred sevanjem in njihovo biosintezo v 

rastlinah inducira UV-B sevanje (Filella in Penuelas, 1999). V naši raziskavi so imele 

rastline, obravnavane s Se-UV-, najnižjo koncentracijo UV-A in UV-B absorbirajočih snovi 

na površino lista. Koncentracije teh snovi so se v obeh primerih statistično značilno 

razlikovale od njihove koncentracije v rastlinah, obravnavanih s Se+UV- in Se+UV+. To 

kaže na vpliv selena na koncentracijo UV-A in UV-B absorbirajočih snovi, saj je 

koncentracija UV absorbirajočih snovi višja pri rastlinah, ki so bile ob naravnem in 

znižanem UV sevanju tretirane s selenom. Vpliv selena se najbolje pokaže pri rastlinah pod 

zmanjšanim UV sevanjem, saj zasledimo statistično značilne razlike med rastlinami, 

obravnavanimi s Se-UV- in Se+UV- pri UV-A in UV-B absorbirajočih snoveh. V obeh 

primerih so najmanjšo koncentracijo imele rastline, obravnavane s Se-UV-. Kopičenje UV 

absorbirajočih snovi so Breznik in sodelavci (2005(a)) spremljali na navadni in tatarski ajdi. 

V obeh primerih je bila koncentracija UV absorbirajočih snovi v času intenzivne rasti večja 

pri rastlinah, ki so bile izspostavljene povečanemu UV-B sevanju. Ob dodatku selena so 

rastline pod povečanim UV-B sevanjem tudi začele kopičiti UV absorbirajoče snovi, ampak 

njihova koncetracija ni bila značilno višja ali nižja, kot pri rastlinah, ki jim selena niso 
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dodali (Breznik in sod., 2005(a)). V našem poizkusu so imele rastline, ki so bile 

izpostavljene UV sevanju, prav tako višjo koncentracijo UV-A in UV-B  absorbirajočih 

snovi. Vendar je prisotnost selena pozitivno vplivala na koncentracijo UV-A in UV-B 

absorbirajočih snovi. 

 

5.4.  VPLIV SELENA IN UV SEVANJA NA ODBOJNOST IN 

PRESEVNOST 

Vpliv selena in UV sevanja se odraža tudi na optičnih lastnostih lista. Zdravje rastline, ki 

temelji na vplivu biotskih in abiotskih dejavnikov na list, se kaže v biokemijskih in 

anatomskih lastnostih lista, ki pa močno vplivajo tudi na optične lastnosti lista. Na samo 

odbojnost lista vplivajo trihomi, zgradba povrhnjice, zgradba notranjosti lista in 

biokemijske lastnosti (Liew in sod., 2008). Največjo odbojnost v vseh delih odbojnega 

spektra imajo listi, obravnavani s Se+UV+, in se statistično značilno v vseh delih odbojnega 

spektra razlikuje od listov, obravnavanih s Se-UV+ in Se-UV-. Listi, obravnavani s 

selenom, so imeli v vseh valovnih dolžinah večjo odbojnost, kot listi, ki niso bili tretirani s 

selenom. Statistično najnižjo odbojnost imajo v vseh odbojnih spektrih listi, obravnavani s 

Se-UV+. Rastline, obravnavane s Se-UV+, imajo najvišjo koncentracijo antocianov ter UV-

B, UV-A absorbirajočih snovi, ki vplivajo na večjo absorbcijo sevanja. Dejavniki, ki 

vplivajo na odbojnost v vseh valovnih dolžinah, razen v rumenem in oranžnem delu spektra 

(580–620 nm), so selen, UV sevanje in interakcija obeh dejavnikov, med tem, ko UV 

sevanje ne vpliva na odbojnost v rdečem, rumenem in oranžnem delu spektra. Med 

koncentracijo klorofila a in oranžnim ter rumenim delom odbojnega spektra smo ugotovili 

močne negativne korelacije. Vsebnost karotenoidov je v močni negativni korelaciji z vsemi 

svetlobnimi pasovi Največjo vsebnost karotenoidov in klorofila a ter b imajo rastline, 

obravnavane s Se+UV-. To pomeni, da več kot je klorofila a, b ali karotenoidov, manjša je 

odbojnost tega dela spektra zaradi večje absorpcije. Koncentracija barvil (klorofili, 

antociani, karotenoidi) vpliva na odbojnost v valovnih dolžinah 400-700 nm. Klorofili 

imajo absorbcijski minimum pri valovni dolžini 550 nm- zelenem delu spektra, najbolje pa 

absorbirajo v modrem in rdečem delu spektra, medtem ko karotenoidi absorbirajo predvsem 

v zelenem delu barvnega spektra (500-520 nm) (Liew in sod., 2008). Antociani se pogosto 

proizvajajo zaradi okoljskih dejavnikov, med njimi tudi UV-B sevanja, in omogočajo 
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rastlini razvoj odpornosti (Chalker-Scott, 1999). Močna pozitivna korelacija se skozi cel 

odbojni spekter (280 – 880 nm) pojavi pri UV-A in UV-B absorbirajočih snoveh. 

Koncentracije UV absorbirajočih snovi in antocianov vplivajo na spektre odbojnosti in 

prepustnosti z učinkovitim absorbiranjem visoko energijskega kratkovalovnega sevanja 

(modra in UV svetloba) (Chalker- Scott, 1999). Kot že omenjeno,  je dbojnost lista odvisna 

tudi od zgradbe povrhnjice in prisotnosti trihomov. Pri naši raziskavi se je močna pozitivna 

korelacija pokazala v razmerju dolžine trihomov na zgornji povrhnjici in številom listnih 

rež na zgornji povrhnjici s celotnim odbojnim spektrom svetlobe. To pomeni, da dolžina 

trihomov in število listnih rež pozitivno vplivata na večjo odbojnost na zgornji povrhnjici. 

Negativno korelacijo pa smo ugotovili med debelino spodnje povrhnjice in vsemi 

odbojnimi spektri.  

V povrhnjici se nahaja največ UV absorbirajočih snovi, zato se velik delež UV sevanja 

absorbira že tam, in sicer 91-95%. Nekaj UV sevanja se od lista odbije in le manj kot 1% 

sevanja pride skozi list (Qin in sod., 2010). V naši raziskavi so se statistično značilne 

razlike prepustnih spektrov pojavile pri vseh valovnih dolžinah razen v rumenem delu 

spektra. Statistično pomembne razlike se vseh valovnih dolžinah, razen NIR, pojavijo med 

listi, tretiranimi z Se-UV- in Se+UV+. Rastline, obravnavane s Se+UV+, imajo v vseh delih 

spektra največjo prepustnost, ki pa ni vedno statistično značilna. Dejavnik, ki je vplival na 

statistično značilne razlike je selen, v rdečem delu spektra pa tudi UV sevanje. Prav tako 

imajo, rastline obravnavane s Se+UV+, najmanjšo vsebnost klorofila a in b ter 

karotenoidov, kar vpliva na večjo prepustnost svetlobe skozi list. Med prepustnostjo in 

količino barvil je v območju zelenege, rumenega in oranžnega dela spektra negativna 

korelacija, kar kaže na zmanjšanje prepustnosti ob povečani koncentraciji barvil. Negativne 

korelacije se pojavijo tudi med morfološkimi lastnosti lista, kot so debelina povrhnjice in 

kutikule, ter prepustnostjo svetlobe, kar je v skladu spričakovanji. Pozitivna korelacija pa se 

pojavi med prepustnostjo in dolžino trihomov na spodnji in zgornji povrhnjici, ter dolžino 

listnih rež na spodnji povrhnjici. 

5.5.  POMEMBNEJŠI IZSLEDKI 

Način obravnave je imel v naši raziskavi največji vpliv na fiziološke in biokemijske 

lastnosti, saj so se statistične razlike pojavile pri vseh meritvah. Najmanjši vpliv je imel 

način obravnave na biomaso rastlin, saj so se statistično pomembne razlike pojavile samo 
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pri masi svežih listov. Selen je vplival na pojavljanje razlik v koncentracijah UV-B in UV-

A absorbirajočih snovi. Njegov vpliv se kaže tudi na masi svežih listov in transpiraciji. 

Selen je vplival tudi na morfološke lastnosti lista in sicer predvsem na strukture na spodnji 

povrhnjici, debelino, število listnih rež in dolžino trihomov. Vpliv UV sevanja se je izrazil 

v spremenjeni debelini kutikule, debelini stebričastega tkiva ter jakosti aktivnosti 

elektronskga transpostnga sistema. UV sevanje in selen sta vplivala  na fotosintezno 

aktivnost FS II in dolžino trihomov na spodnji povrhnjici. Interakcija obeh dejavnikov je 

imela vpliv predvsem na koncentracijo fotosinteznih barvil in sicer klorofila a, klorofila b 

in antocianov. Način obravnave je vplival tudi na število listnih rež in dolžino trihomov.  

V naši raziskavi je imel način obravnave vpliv tudi na optične lastnosti. Močan vpliv selena 

in interakcije obeh dejavnikov se kaže predvsem pri odbojnih spektrih, saj sta vplivala na 

statistične razlike med obravnavanji pri vseh barvnih pasovih. Pri prepustnih spektrih prav 

tako zasledimo značilen vpliv selena in UV sevanja, ne pa tudi interakcije obeh dejavnikov. 

Največjo odbojnost, kot tudi prepustnost, so imele rastline, obravnavne s Se+UV+ .  

6  SKLEPI 

V naši raziskavi smo preučevali vpliv selena in UV sevanja na fiziološke, morfološke in 

biokemijske lastnosti hibridne ajde. Proučevali smo tudi morebitni vpliv načina obravnave 

na optične lastnosti lista. Ugotovili smo, da je način obravnave vplival na nekatere 

fiziološke, morfološke, biokemijske in tudi optične lastnosti hibridne ajde.  

Statistične razlike so se na fiziološki ravni pojavile pri potencialni fotokemični 

učinkovitosti FS II, transpiraciji in aktivnosti terminalnega elektronskega transportnega 

sistema. Pri fotokemični učinkovitosti FS II in transpiraciji so se statistično značilne razlike 

pojavile med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV- in Se+UV+. Na razlike pri potencialni 

fotokemični učinkovitosti FS II vplivata oba dejavnika, selen in UV sevanje. Rastline 

obravnavane s Se-UV- so imele najvišjo potencialno fotokemično učinkovitost FS II. 

Transpiracija je bila pri rastlinah, obravnavanih s Se-UV-, statistično najnižja, ter nižja od 

rastlin, obravnavanih s Se+UV+. Dejavnik, ki vpliva na intenziteto transpiracije je selen. 

Aktivnost ETS je prav tako najnižja pri rastlinah, obravnavanih s Se-UV-. Dejavnik, ki 

vpliva na razlike, je UV sevanje. 

Na morfološke lastnosti je imel način obravnave manj vpliva. Nismo zaznali vpliva na suho 

in svežo maso nadzemnih in podzemnih delov rastlin, razen na maso svežih listov. Prav 
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tako način obravnave ne vpliva na specifično listno površino, debelino lista, debelino 

zgornje povrhnjice in gobastega tkiva, dolžino listnih rež na zgornji povrhnjici, ter širino 

listnih rež na zgornji in spodnji povrhnjici. 

Način obravnave je viden v spremembah mase svežih listov, saj se pojavijo statistično 

pomembne razlike med rastlinami obravnavanimi s Se-UV- in Se+UV+, pri čemer je masa 

svežih listov najnižnja pri rastlinah, obravnavanih s Se+UV. Dejavnik, ki vpliva na razlike 

v masi svežih listov, je selen. Statistično pomembne razlike se pojavijo tudi v debelini 

spodnje in zgornje povrhnjice ter kutikule. Statistično značilne razlike med rastlinami, 

obravnavanimi s Se-UV- in rastlinami, obravnavanimi s Se+UV+,so bile le pri debelini 

spodnje povrhnjice.  

Način obravnave ima vpliv tudi na listne reže in trihome in se kaže pri številu listnih rež na 

zgornji in spodnji povrhnjici. Dejavnik, ki vpliva na razlike v številu listnih rež na obeh 

povrhnjicah, je interakcija selena in UV sevanja. Število in dolžino trihomov smo merili in 

šteli na območju listnih žil, kjer so bili najgostejši. Statistično značilne razlike so se 

pojavile pri dolžini trihomov na obeh povrhnjicah, in sicer v obeh primerih zasledimo, da se 

razlikujejo rastline, obravnavane s Se-UV-, od rastlin, obravnavnih s Se+UV-. Dejavnik, ki 

vpliva na razlike na zgornji povrhnjici, je selen, na spodnji pa tudi interakcija obeh 

dejavnikov. 

Velik vpliv je imel način obravnave tudi na koncentracijo barvil, saj so se statistične razlike 

pojavile pri vseh barvilih. Koncentracija klorofila a, klorofila b in karotenoidov je bila 

najnižja pri rastlinah, obravnavnih s Se+UV+. Koncentracija antocianov in UV-A ter UV-B 

absorbirajočih snovi je bila najnižja pri rastlinah, obravnavanih s Se-UV-. Največjo 

koncentracijo klorfila a in b ter karotenoidov imajo rastline, obravnavane s Se+UV-, 

antocianov pa rastline, obravnavane s Se-UV+. Dejavnika, ki sta vplivala na koncentracijo 

klorofila a, klorofila b, karotenoidov in antocianov, sta UV sevanje in interakcija obeh 

dejavnikov. Na koncentracijo UV-B in UV-A absorbirajočih snovi pa je vplival selen. 

Naša hipoteza je bila, da bosta UV sevanje in dodan selen vpliva na fiziološke, morfološke 

in biokemijske lastnosti hibridne ajde. Hipoteze ne moremo v celoti potrditi, saj nismo 

potrdili statistično pomembnih razlik pri vseh meritvah. Pri morfoloških meritvah se 

statistično značilne razlike pojavijo pri vseh parametrih, kjer zasledimo vpliv selena in UV 

sevanja. Prav tako se statistično značilno v vseh meritvah razlikujejo rastline, obravnavane 

s Se-UV-, od rastlin, obravnavanih s Se+UV+. Pri morfoloških meritvah so rezultati bolj 

variabilni in ne zasledimo vidnega vzorca. Na razlike vplivata tako selen kot UV sevanje, 
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medtem, ko se vpliv interakcije obeh dejavnikov in selena kaže le pri velikosti listnih  rež in 

dolžini trihomov. Pri biokemijskih lastnostih se statistične razlike pojavijo pri vseh 

fotosinteznih barvilih. Statistične razlike med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV- in 

Se+UV+, se pojavijo pri količini antocianov in UV-B ter UV-A absorbirajočih snovi. Na 

razlike v koncentraciji barvil v listih so imeli vpliv vsi dejavniki: selen, UV sevanje in 

interakcija obeh dejavnikov. 

Predvidevali smo tudi, da bodo rastline, izpostavljene UV sevanju in obravnavane s 

selenom, imele drugačne optične lastnosti, kot rastline, ki bodo ispostavljene zmanjšani 

jakosti UV sevanja in ne bodo obravnavane s selenom. Hipotezo lahko potrdimo, saj so se 

pri vseh barvnih pasovih odbojnih in prepustnih spektrov, razen pri prepustnosti v NIR, 

pojavile statistično značilne razlike med rastlinami, obravnavanimi s Se-UV-, in rastlinami, 

obravnavanimi s Se+UV+. Rastline, ki so bile tretirane s selenom in izpostavljene UV 

sevanju, so imele najvišjo odbojnost in prepustnost v vseh spektrih. Rastline, ki so bile 

obravnavane s Se+UV+, so imele tudi najdaljše trihome na zgornji povrhnjici in najtanjšo 

povrhnjico. Imele so tudi najnižjo vsebnost klorofila a, karotenoidov in UV-B ter UV-A 

absorbirajočih snovi. Dejavnika, ki sta skozi celoten spekter vplivala na statistično značilne 

razlike pri odbojnosti, sta selen in interakcija med UV sevanjem in selenom. Selen je 

dejavnik, ki vpliva na razlike vprepustnosti v vseh delih spektra, razen v rumenem. Na 

prepustnost in odbojnost vpliva tudi UV sevanje, a ne skozi celoten spekter.   
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7 POVZETEK 

Naše okolje se zaradi vpliva človeka neprestano spreminja. Spremembe UV sevanja 

občutijo tudi rastline. Pomembno vlogo pri zaščiti pred stresnimi dejavniki ima element 

selen, ki povečuje antioksidativno sposobnost rastlin z odstranjevanjem reaktivnih 

kisikovih spojin iz njihovih celic. S križanjem tatarske in F. giganteum so razvili novo vrsto 

ajde- hibridno ajdo (Fagopyrum hybridum), ki je bila predmet naše raziskave. Trenutne 

raziskave na tatarski in navadni ajdi kažejo, da UV sevanje in selen vplivata na povečano 

količino antioksidantov v rastlini, kar ugodno vpliva na rastline v stresnih razmerah. 

 

V magistrski nalogi smo želeli ugotoviti, kakšen je vpliv UV sevanja in selena na izbrane 

fiziološke, morfološke, biokemijske in optične lastnosti hibridne ajde. Ajdo smo posadili v 

korita pod plošče, ki prepuščajo naravno ali znižano UV sevanje. Izvedli smo štiri različne 

obravnave in sicer Se-UV-, Se-UV+, Se+UV- in Se+UV+. Pri vsaki obravnavi smo za 

morfološke, biokemijske lastnosti in odbojnost ter presevnost uporabili po 20 rastlin, skupaj 

80. Pri fizioloških parametrih smo izmerili potencialno fotokemično učinkovitost FS II, 

intenziteto transpiracije in ETS. Izmerili smo količino fotosinteznih barvil in količino UV 

absorbirajočih snovi. Iz poltrajnih vzorcev smo izmerili debelino različnih tkiv, število in 

velikost listnih rež in trihomov. Izmerili pa smo tudi odbojnost in presevnost listov. 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da imata UV sevanje in selen največji vpliv na 

fiziološke in biokemijske lastnosti hibridne ajde, manjši pa na morfološke lastnosti. Način 

obravnave ni vplival na suho in svežo maso nadzemnih in podzemnih delov rastlin, razen 

na maso svežih listov. Način obravnave je vplival na vse fiziološke parametre, pri katerih se 

pojavijo razlike med rastlinami, obravnavanimi s Se+UV+ in Se-UV-. Pri morfoloških 

meritvah je način obravnave vplival na debelino kutikule in debelino zgornje ter spodnje 

povrhnjice. Način obravnave je vplival tudi na listne reže in trihome. Največje število 

listnih rež na zgornji povrhnjici imajo rastline, obravane s Se-UV-, najdaljše trihome pa 

rastline, obravnavane s Se+UV+. Način obravnave je močno vplival tudi na koncentracijo 

barvil in UV absorbirajočih snovi. Fotositeznih barvil je bilo največ pri rastlinah, 

obravnavanih s Se+UV-, UV absorbirajočih snovi pa pri rastlinah, obravnavanih s Se-UV+ 

in Se+UV+. Rastline, obravnavane s Se+UV+, so imele najnižjo koncetracijo fotosinteznih 

barvil, rastline, obravnavane s Se-UV-, pa najnižjo koncentracijo antocianov in UV 
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absorbirajočih snovi. Rastline, obravnavane s Se+UV+, so imele najvišjo odbojnost in 

prepustnost v vseh delih spektra. 

 

UV sevanje in selen sta pomembna dejavnika, ki posamezno kot tudi v medsebojni 

interakciji vplivata na morfološke, fiziološke in biokemijske lastnosti hibridne ajde. Vpliv 

interakcije obeh dejavnikov se kaže na fotosinteznih barvilih ter listnih režah in trihomih. 

Rezultati so nam pokazali zanimive vzorce razlik, predvsem pri fizioloških parametrih, kjer 

se pojavijo velike razlike med rastlinami, obravnavanimi s Se+UV+ in Se-UV-, ter 

biokemijskih meritvah, kjer se pojavi vpliv vseh dejavnikov. 
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PRILOGE 

 
Priloga A: Vpliv UV sevanja in Se na specifično listno površino (SLA). Grafični prikaz polovice podatkov  
predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iz stopajoče vrednosti; 
n=20. Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, 
naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

 

 
Priloga B: Vpliv UV sevanja in Se na debelino lista Grafični prikaz polovice podatkov  predstavlja okvir z 
medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iz stopajoče vrednosti; n=20. Različni 
tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV 
sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 
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Priloga C: Vpliv UV sevanja in Se na širino listnih rež naspodnji in zgornji povrhnjici. Grafični prikaz 
polovice podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za 
izstopajoče vrednosti; n=20. Črke SP označujejo podatke za spodnjo povrhnjico in ZP za zgornjo povrhnjico. 
Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, 
naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

 
Priloga D: Vpliv UV sevanja in Se na število trihomov naspodnji in zgornji povrhnjici. Grafični prikaz 
polovice podatkov  predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za 
izstopajoče vrednosti; n=20. Črke SP označujejo podatke za spodnjo povrhnjico in ZP za zgornjo povrhnjico. 
Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, 
naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 
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Priloga E: Vpliv UV sevanja in Se na svežo in suho maso stebla. Grafični prikaz polovice podatkov  
predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za izstopajoče vrednosti; 
n=20. Črke Sv označujejo podatke za svežo maso in Su za suho maso. Različni tretmaji; Se-UV-: brez 
dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan 
selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 

 

 
Priloga F: Vpliv UV sevanja in Se na svežo in suho maso korenin. Grafični prikaz polovice podatkov  
predstavlja okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iz stopajoče vrednosti; 
n=20. Črke Sv označujejo podatke za svežo maso in Su za suho maso. Različni tretmaji; Se-UV-: brez 
dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan 
selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV sevanje. 
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Priloga G: Vpliv UV sevanja in Se na svežo maso semen. Grafični prikaz polovice podatkov  predstavlja 
okvir z medijano, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke in oznaka º za iz stopajoče vrednosti; 
n=20.Kratica ZR  označuje podatke za svežo maso zrelih semen, ZE za svežo maso zelenih semen in SO za 
svežo maso socvetij. Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez 
dodanega selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, 
naravno UV sevanje. 

 
Priloga H: Vpliv UV sevanja in Se na suho maso semen. Grafični prikaz polovice podatkov  predstavlja okvir 
z medijano, ročaji predstavljajo neiztopajoče podatke in oznaka º za iztopajoče vrednosti; n=20.  Kratica ZR  
označujejo podatke za maso suhih zrelih semen, ZE za maso suhih zelenih semen in SO za maso suhih 
soctvetij. Različni tretmaji; Se-UV-: brez dodanega selena, znižano UV sevanje; Se-UV+: brez dodanega 
selena, naravno UV sevanje; Se+UV-: dodan selen, znižano UV sevanje; Se+UV+: dodan selen, naravno UV 
sevanje. 
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