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1 

 

1. UVOD 

 

Sončevo sevanje je glavni vir življenja na Zemlji (Taiz in Zeiger, 2002), je primarni vir 

energije, ki služi za sintezo organskih snovi, uravnavanje količine vode  in dovajanje toplote 

(Trošt-Sedej, 2005). Približno 47 % sončevega sevanja pride skozi ozračje in doseže 

zemeljsko površje. Preostali del sevanja, torej več kot polovica, pa se odbije nazaj v vesolje 

na račun loma svetlobe, absorpcije v oblakih, suspendiranih delcev v ozračju in uklona 

svetlobe v zgornjih plasteh atmosfere (Larcher, 2003). 

Zemeljsko podnebje se vedno spreminja. Nedavne ugotovitve kažejo, da se spremembe danes 

dogajajo hitreje kot so se v preteklosti. Glavna znanstvena skrb danes je zmožnost 

organizmov, da se spoprimejo s temi spremembami, kar zlasti velja za kopenske rastline 

(Breznik, Germ, Kreft in Gaberščik, 2009). V 20. stoletju je bila glavna sprememba v 

atmosferi zmanjšana količina ozona, posledica česar je povečanje intenzitete UV-B sevanja na 

zemeljski površini (Chipperfield in sod., 2015). Naravno UV sevanje je pomemben dejavnik 

za normalen razvoj rastlin, povečana intenziteta UV-B sevanja pa škodljivo vpliva na različne 

funkcije v rastlinah (Teramura, 1983). 

Pogosto poleg UV sevanja na rastline hkrati vpliva tudi suša. Hkratno delovanje suše in UV-B 

sevanja ima lahko resne posledice za razvoj rastlin, saj ta dva dejavnika vplivata na različne 

fiziološke procese v rastlinah (Ciríaco da Silva, Nogueira, Almeida da Silva, Bandeira de 

Albuquerque, 2011). 

Silicij (Si) je drugi najpogostejši element v tleh ter pomemben element za rastline (Epstein, 

1994). S kopičenjem silicija v celicah nastanejo Silicijeva telesca oz. »fitoliti« (Shakoor, 

2014).  Nalaganje silicijevega dioksida je ena najpomembnejših značilnosti trav, ki ga v 

svojih tkivih zlahka nalagajo v obliki SiO2.nH2O (Jones in Handreck, 1967). Tretji 

najpomembnejši element v tleh, ki je bistven za rastline, pa je kalcij (Ca) (D’Imperio in sod., 

2016). Kalcij za rastline predstavlja bistveno hranilo, saj opravlja veliko osnovnih funkcij v 

celičnem metabolizmu (He in sod., 2014). 

Ječmen (Hordeum vulgare L.), ki je naša raziskovalna vrsta in spada v družino trav (Poaceae), 

je zelnata rastlina. Trave so zanimive za raziskovalce predvsem z vidika njihovega pomena za 

prehrano ljudi (Schaller, Carsten, Bäucher in Dudel, 2013). 

Ker globalno segrevnje ozračja in suša močno vplivata na rastline, ječmen pa je rastlina, ki je 

zelo pomembna v prehrani smo se odločili raziskati vpliv omenjenih dveh dejavnikov na 

prisotnost dveh biomineralov v rastlinah silicija in kalcija. Predvsem želimo s to raziskavo 

ugotoviti učinke razpoložljivosti vode in naravnega UV sevanja na kopičenje silicija in kalcija 

v listih navadnega ječmena, ter raziskati učinek teh dveh elementov na funkcionalne 

značilnosti listov ječmena.   
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1.1 RAZISKOVALNI CILJI 

 

1. Ugotoviti, kako naravno UV sevanje in suša vplivata na vsebnost biomineralov Ca in 

Si v listih ječmena. 

 

2. Ugotoviti, kako naravno UV sevanje in suša vplivata na biokemijske in morfološke 

značilnosti listov ječmena. 

 

3. Ugotoviti, kako vsebnost biomineralov Ca in Si vpliva na funkcionalne značilnosti 

listov ječmena in na vitalnost rastlin. 

1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

1. Predvidevamo, da bo vsebnost biomineralov Ca in Si v listih navadnega ječmena 

večja pri optimalno zalitih rastlinah, vplivala pa bo tudi raven UV sevanja. 

 

2. Predvidevamo, da bo naravno UV sevanje ublažilo negativne učinke suše pri 

privzemu biomineralov.  

 

3. Predvidevamo, da lahko vsebnost biomineralov Ca in Si značilno vpliva na 

presevnost in odbojnost listov ječmena. 
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2. PREGLED OBJAV 

2.1 UV SEVANJE IN SUŠA 

2.1.1. UV SEVANJE V ATMOSFERI 

 

Sončevo sevanje ne dovaja le toplote na zemeljsko površje, ampak predstavlja tudi primarni 

vir energije za izgradnjo organskih molekul in vpliva na kroženje vode. Do Zemlje prodira 

sevanje z valovnimi dolžinami med 290 nm in 10
5
 nm. Sevanje, ki doseže Zemljino površje, 

je sestavljeno iz vidnega, ultravijoličnega in infrardečega dela spektra. Zemeljsko površje tako 

dosežejo valovne dolžine med 290 in 4000
 
nm (Larcher, 2003). Ultravijolično sevanje je 

kratkovalovno sevanje in je razdeljeno na več območij: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 

nm) in UV-C (100-280 nm). S krajšanjem valovne dolžine se energija valovanja povečuje. 

Ozon, ki se nahaja v stratosferi, popolnoma zadrži UV-C in delno UV-B sevanje, UV-A 

sevanje pa nemoteno prodira do zemeljskega površja (Yoshimura in sod., 2010). Za zaščito 

pred UV-B sevanjem so rastline razvile različne mehanizme. S sintezo flavonoidov, 

karotenoidov in antocianov, debelejšimi listi in večjo gostoto trihomov se rastline lahko 

zaščitijo pred UV-B sevanjem (Fielella in Peñuelas,1999). 95% UV sevanja list absorbira, 

predvsem na račun UV-absorbirajočih snovi, kot so flavonoidi. Ti rastlino varujejo pred UV 

sevanjem. Kopičijo se v epidermalnih celicah in kutikuli, s tem pa zmanjšujejo intenziteto UV 

sevanja, ki pride v mezofil (Yoshimura in sod., 2001). 

2.1.2. UV SEVANJE IN VPLIV NA RASTLINE 

 

Stratosferske ozonske spremembe so povzročile povečano intenziteto UV-B sevanja na 

površini Zemlje. To je bila ena najbolj očitnih sprememb od leta 1980 dalje. Učinek 

povečanega UV-B sevanja na rastline je bil široko raziskan. UV-B sevanje lahko škodljivo 

vpliva na rastline, saj povzroča npr. poškodbe DNA, spremembo transpiracije, fotosinteze in 

dihalnega potenciala, motnje v rasti, razvoju in morfologiji. Intenziteta učinka je odvisna od 

vrste in ravnovesja med potencialno poškodbo in indukcijo zaščitnih mehanizmov (Breznik, 

Germ, Kreft in Gaberščik, 2009). Rastlinske vrste zmernega podnebja so bolj dovzetne za 

takšne spremembe v primerjavi s tistimi iz visokih nadmorskih višin in ekvatorialnih regij 

(A.H. Mackerness, 1999). Vse spremembe, ki se zgodijo v rastlinah pod vplivom UV-B 

sevanja, so odvisne od trajanja, valovnih dolžin in jakosti UV sevanja. Odziv rastlin na UV-B 

sevanje je odvisen od tega, kako je rastlina prilagojena na določene vrste sevanja. Raziskava 

na več kot 200 vrstah rastlin je pokazala, da je 30 % rastlin popolnoma neobčutljivih na 

povečano UV-B sevanje, 50 % je srednje občutljivih, 20 % rastlin pa je na to obliko sevanja 

zelo občutljivih (Teramura, 1983). Kot kaže so rastline še bolj občutljive na območjih 

dolgotrajnega žlahtnjenja. Nove kmetijske prakse za proizvodnjo hrane upoštevajo današnje 

podnebne spremembe, saj ima UV-B sevanje lahko negativne učinke na manj odporne rastline 

(Breznik, Germ, Kreft in Gaberščik, 2009). 

Rastline zaradi odvisnosti od fotosintezno aktivnega sevanja (PAR) prejemajo tudi relativno 

visoke odmerke UV-B sevanja. Količina UV-B sevanja, ki doseže rastlino, je odvisna od 

prostorskih in časovnih dejavnikov, kot so čas dneva, sezonsko obdobje, zemljepisna širina, 
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nadmorska višina, pokrovnost z oblaki, raven aerosolov in pokrovnost z rastjem. Odzivi 

rastlin na UV-B so ponavadi vrstno specifični, še posebej kadar se raziskave izvajajo le v 

določenih delih spektra. Najpogostejši odziv rastlin na povišane in naravno raven UV-B je 

povečanje koncentracije fenolov, ki absorbirajo UV in ublažijo potencialne škodljive učinke 

UV-B sevanja, preden ta doseže občutljive celice (Ruhland, Fogal, Buyarski in Krna, 2007). 

Raziskava na lišajih vrste Cladonia arbuscula, ki so jih izpostavili povečanemu UV-B 

sevanju, je pokazala, da so lišaji izpostavljeni UV-B žarkom kopičili večje količine fenolov 

kot tisti, ki so bili izpostavljeni le vidnemu delu svetlobnega spektra. Poleg tega se je 

razlikovala tudi porazdelitev fenolnih spojin pri enih in drugih lišajih (Lipiec, Doussan, 

Nosalewicz in Kondracka, 2013). 

 

 

Preučili so vpliv UV-B sevanja na rast in številne fiziološke procese pri ovsu (Avena sativa). 

Šlo je za 52-dnevni poskus na lončnih rastlinah, nad katerimi so postavili filtre, ki so raven 

UV-B sevanja zmanjšali za 71 %. Rastline, ki so rasle pod UV-B, so proizvedle 38 % manj 

biomase kot tiste pod zmanjšano intenziteto UV-B sevanja. Rastline pod zmanjšano 

intenziteto UV-B sevanja so imele 17 % nižje vrednosti fotokemične učinkovitosti (Fv/Fm), ta 

učinek pa se je manjšal s starostjo rastline (Ruhland, Fogal, Buyarski in Krna, 2007). 

Raziskave različnih avtorjev glede vpliva UV-B sevanja na rastline kažejo zelo različne 

rezultate. Razloga za to sta predvsem različen način izvedbe poskusov in različne časovne 

razmere. Veliko raziskav je bilo opravljenih tudi s pomočjo umetnih virov svetlobe v rastnih 

komorah ali toplih gredah. Sončna svetloba in umeten vir svetlobe se med seboj razlikujeta v 

spektralni sestavi (Hollosy, 2002). Poznamo dva različna pristopa za preučevanje vpliva UV 

sevanja na rastline. Pri prvem pristopu s pomočjo posebnih filtrov zmanjšamo ali pa 

odstranimo naravno UV sevanje, pri drugem pristopu pa s pomočjo dodatnih virov svetlobe 

povečamo jakost UV-B sevanja (Kataria in sod., 2014b). Če poskuse izvajamo v notranjosti 

pod umetno svetlobo ali zunaj s pomočjo omenjenih dveh pristopov, lahko dobimo različne 

rezultate (Hollosy, 2002). 

2.1.3. SUŠA 

 

Suša je ekstremno okoljsko stanje, ki negativno vpliva na rast in razvoj rastlin. Rastline, ki 

lahko iz okolja pridobijo več vode, in tiste z večjo učinkovitostjo rabe vode, sušo prenašajo 

bolje (Ciríaco da Silva, Nogueira, Almeida da Silva, Bandeira de Albuquerque, 2011). Do 

stresa zaradi suše pride zaradi nezadostne razpoložljivosti vode v tleh. Do sušnega stresa v 

rastlinah lahko pride tudi zaradi pretirane izgube vode s transpiracijo ali izhlapevanjem. Stres 

zaradi suše povzroča pomembne fiziološke spremembe, kot so zapiranje listnih rež, 

zmanjšana fotosintezna aktivnost in spremembe v elastičnosti celičnih sten (Duman, 2012). 

Odziv rastlin na stres je odvisen predvsem od oblike suše, trajanja stresa in stopnje rasti 

rastline. Pri tem pride do različnih fizioloških in biokemijskih sprememb raznih procesov. To 

so npr. spremembe v izmenjavi plinov, fotosintezi, metabolizmu ogljikovih hidratov, 

beljakovin, aminokislin in drugih organskih spojin (Ciríaco da Silva, Nogueira, Almeida da 

Silva, Bandeira de Albuquerque, 2011; Duman, 2012). 

 

Suša lahko pripelje do zmanjšane mobilnosti posameznih hranil iz tal, ki so ključna za rast in 

razvoj rastlin. Mobilnost večine hranil je namreč odvisna od vlažnosti v tleh. Ob pomanjkanju 

vode rastline iz tal ne morejo privzeti veliko hranil zaradi zmanjšanja koreninske aktivnosti in 

difuzije ionov ter hitrosti gibanja vode (Ciríaco da Silva, Nogueira, Almeida da Silva, 
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Bandeira de Albuquerque, 2011).Voda v tekoči obliki omogoča difuzijo in masni pretok 

različnih snovi, zato je bistvenega pomena za prenos in distribucijo hranil ter metabolitov po 

rastlini. Pomembno vlogo pri pretoku vode skozi rastlino igra transpiracija. V razmerah suše 

pride do zmanšanja privzema hranil v korenine. Suša povzroča tudi zapiranje listnih rež, kar 

zmanjšuje transpiracijo in s tem tudi prenos hranil po rastlinah (Ciríaco da Silva, Nogueira, 

Almeida da Silva, Bandeira de Albuquerque, 2011). 

 

Poleg tega suša povzroča motnje prehranskega statusa rastlin na račun spreminjanja 

koncentracij različnih ionov v tkivih. Ker se vlaga v tleh tekom suše zmanjšuje, se zmanjšuje 

tudi difuzija hranilnih snovi iz tal v korenine ter zaradi zmanjšane stopnje transpiracije tudi 

prenos hranil iz korenin v poganjke. Kalcij je ključen element za odpornost proti suši, saj v 

listih povečuje sposobnost zadrževanja vode, spreminja pa tudi stopnjo hidriranosti plazemske 

membrane in izboljša kohezijo celičnih sten, kar povečuje viskoznost protoplazme in s tem 

odpornost celic na dehidracijo. Drugi pomemben element za osmoregulacijo pri rastlinah v 

času suše pa je kalij (K), katerega kanali so pomembni za uravnavanje vodnega stanja rastlin 

(Duman, 2012). 

Listne reže so ključne pri uravnavanju izgube vode iz listov. Na vsako oddano molekulo 

ogljikovega dioksida (CO2) skozi listne reže prehaja 200-400 molekul vode. Rastlina mora 

tako s pomočjo uravnavanja delovanja listnih rež ves čas optimizirati učinkovitost rabe vode 

(Pittermann, 2009).  

Vsi našteti dejavniki, ki delujejo skupaj, imajo posledice za razvoj rastlin, saj vplivajo na 

različne fiziološke procese (Ciríaco da Silva, Nogueira, Almeida da Silva, Bandeira de 

Albuquerque, 2011). 

 

2.1.4. VPLIV UV SEVANJA IN SUŠE NA RASTLINE 

 

Suša in UV sevanje v okolju pogosto delujeta sočasno. Hkratno delovanje suše in UV-B 

sevanja ima lahko resne posledice za razvoj rastlin, saj ta dva dejavnika vplivata na različne 

fiziološke procese (Ciríaco da Silva, Nogueira, Almeida da Silva, Bandeira de Albuquerque, 

2011). Izpostavljenost rastlin UV-B sevanju lahko bistveno zmanjša njihovo rast in 

fotosintezo ob zadostni preskrbi z vodo. Pomanjkanje vode v nekaterih primerih lahko ublaži 

učinke delovanja UV-B sevanja (Duan, Xuan, Zhang, Korpelainen in Li, 2008).  

Kopičenje UV-B absorbirajočih spojin in povišana raven abscizinske kisline (ABA) zarad i 

suše lahko zmanjšata negativni učinek UV-B sevanja. ABA je rastni hormon in regulator rasti, 

saj vpliva na rast in diferenciacijo celic. Nahaja se v vseh tkivih višjih rastlin. ABA deluje kot 

signalna molekula v sušnem stresu in se iz koreninskega sistema prenaša v liste s 

transpiracijskim tokom po ksilemu (Duan, Xuan, Zhang, Korpelainen in Li, 2008). Pri 

rastlinah pride do stresa zaradi suše, ko sta vlažnost tal in relativna vlažnost zraka nizki, 

temperatura okolja pa je visoka (Lipiec,  Doussan, Nosalewicz and Kondracka, 2013). 

V prihodnjih desetletjih napovedujejo nekoliko povečane jakosti UV sevanja in zmanjšanje 

količine padavin. Visoka stopnja UV sevanja in pomanjkanje vode lahko povzročita 

fotooksidativni stres v rastlinah. Ob preučevanju učinkov povečanega UV sevanja in 

interakcije z nizko razpoložljivostjo vode pri sklerofilni zimzeleni vrsti Laurus nobilis so bile 

sadike obravnavane s tremi različnimi jakostmi UV sevanja (naravno UV sevanje, povečano 

UV-A sevanje in povečano UV-A + UV-B sevanje) ter z dvema ravnema dostopnosti vode 
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(zadostna in zmanjšana oskrba z vodo). Rezultati kažejo, da rastline proizvedejo več biomase 

ob izpostavljenosti naravnemu UV-A sevanju ali povečanemu UV-A + UV-B sevanju, še 

posebej pri nizki razpoložljivosti vode. UV-A sevanje ima spodbujevalen učinek na 

proizvodnjo biomase, dodajanje UV-B sevanja pa te učinke ublaži (Bernal in sod., 2014). 

 

Več raziskovalcev je poročalo o tem, da so rastline, ki rastejo pod povečano jakostjo UV-B 

sevanja, bolj odporne proti sušnemu stresu. Malo je znanega o mehanizmih, ki bi razložili 

povezavo med razpoložljivostjo vode in UV-B sevanjem (Bernal in sod., 2014). 
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2.2 SILICIJ 

2.2.1  KEMIJSKE LASTNOSTI SILICIJA 

 

Kemijski element silicij (Si) je leta 1824 odkril švedski tehnik Jöns Jacob Berzeliusm in je 

drugi najbolj razširjen element v naravi, takoj za kisikom (O). Poleg Sonca se nahaja tudi v 

zvezdah in meteoritih, kjer predstavlja glavno sestavino. Njegov delež v zemeljski skorji je 26 

% (Hrast in Obreza, 2010). Silicij je kemijski element z vrstim številom 14Si in masnim 

številom 
28

Si,  kovinsko sive barve, njegovo elementarno stanje je trdno (Silicion (Si), 2018). 

Obstajajo trije naravni izotopi Si: 
28

Si, 
29

Si in 
30

Si (Silicon, Chemical element, b.d.). 

Najpogostejši od teh treh je z 92,2 % 
28

Si (Silicion (Si), 2018). Elementarnega silicija v naravi 

ne najdemo, saj ima zelo veliko afiniteto do kisika, pri čemer nastanejo silicijev dioksid 

(SiO2) in silikati (Hrast in Obreza, 2010). V naravi ga najdemo v obliki gline, peska, v skalah 

in prsti v obliki silicijevega dioksida (SiO2) ali pa v obliki silikatov v kombinaciji z drugimi 

elementi, npr. s kalcijem (Ca), natrijem (Na), magnezijem (Mg), itd. (Silicion (Si), b.d.). 

Silicijev dioksid je sestavni del granita, gnajsa in kremenčevega peska, silikati pa so prisotni v 

steklu, keramiki in cementu (Hrast in Obreza, 2010). 

 

2.2.2 SILICIJ V TLEH 

 

Silicij je drugi najpogostejši element v tleh ter mineralni substrat za večino rastlin (Epstein, 

1994).  Silicij v zemeljski skorji predstavlja 26 %. Rezultat velikega razpona glede vsebnosti 

omenjenega elementa v pedosferi je posledica različnega razporejanja silicija v tleh (Sommer,  

Kaczorek,  Kuzyakov in  Breuer, 2006). Prst vsebuje med 50 in 400 g silicija na kg prsti. Več 

se ga nahaja v peščenih tleh v primerjavi z glinenimi (Balakhnina in Borkowska, 2013). Talna 

raztopina vsebuje silicij predvsem v obliki silicijeve kisline. Silicij se zlahka absorbira, zato 

ga kopenske rastline vsebujejo v znatnih koncentracijah, ki segajo od 1 % suhe snovi do nekaj 

odstotkov (Epstein, 1994). Silicij v tleh najdemo v trdni, tekoči in adsorbirani obliki. Največji 

delež silicija v trdni fazi predstavlja kristalna oblika, najdemo pa tudi amorfno, delno 

kristalizirano in mikrokristalno obliko (Matichenkov in Bocharnikova, 2001). V tleh se silicij 

večinoma nahaja v obliki različnih aluminosilikatov in kremena (SiO2) (Liang et al., 2015; 

Meharg in Meharg, 2015). Silicij predstavlja osnovni element za nastanek različnih 

mineralov. Silicijeva gnojila izboljšajo kakovost tal in vodni režim. Ti učinki vplivajo na 

mineralno sestavo tal. Na račun velike površine lahko absorbirajo vodo, fosfor (P), kalij (K), 

dušik (N), aluminij (Al) in toksične kovine (Matichenkov in Bocharnikova, 2001).  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sommer%2C+Michael
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kaczorek%2C+Danuta
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kaczorek%2C+Danuta
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kuzyakov%2C+Yakov
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Breuer%2C+J%C3%B6rn
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928342001800173#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928342001800173#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928342001800173#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928342001800173#!
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   2.2.3 SILICIJ V RASTLINAH 

 

Silicij se v rastlinah pojavlja v pomembnih deležih, predvsem pri travah, saj predstavlja med 1 

in 10 ali celo več % njihove suhe snovi (Epstein,1994). 

Čeprav gre za element, ki ga najdemo v vseh rastlinah, je prezrt s strani mnogih rastlinskih 

ekologov, zato večina rastlinskih raziskav na tem področju izhaja iz agronomije, arheologije, 

paleontologije in biogeokemije (Cooke in Leishman, 2011). Rastline v naravnih razmerah ne 

trpijo pomanjkanja silicija (Pereira et al., 2004). Povečana oskrba s silicijem izboljša 

odpornost rastlin na bolezni, sušo in toksičnost kovin (Ma, 2004). Silicij je v rastlinah 

vključen v veliko funkcij in jim predvsem omogoča preživetje v prisotnosti različnih tako 

biotskih kot abiotskih stresnih dejavnikov (Cooke in Leishman, 2011). 

Rastline silicij iz tal prevzemajo v obliki monosilicijeve kisline (H4SiO4) (Nikolic in sod., 

2007). Privzem silicija je lahko aktiven ali pasiven (Takahashi in sod., 1990). Enako 

ugotavljajo tudi Cornelis in sod. (2011), ki menijo tudi, da nekatere vrste aktivno izločajo 

silicij iz rastlin. Primeri rastlin z aktivnim načinom privzema silicija so pšenica (Triticum 

aestivum), riž (Oryza sativa) in ječmen (Hordeum vulgare). Pasivno silicij privzemajo kumara 

(Cucumis sativus), melona (Cucumis melo) in jagodnjak (Fragaria vesca) (Liang in sod., 

2006). 

Aktivni transport silicija omogočajo različni prenašalci, in sicer Lsi1, Lsi2 ter Lsi6 (Peleg in 

sod., 2010). Prvi tip prenašalcev omogoča prenos silicija od tal do skorje korenin, drugi tip pa 

sodeluje pri prenosu silicija iz skorje do ksilema. Po ksilemu se silicij prenaša s pomočjo 

transpiracijskega toka do nadzemnih delov rastlin (Guntzer in sod., 2012). 

Raziskava na pšenici je pokazala, da je črpanje silicija iz tal pri tej vrsti zelo hitro. Ko so jo 

prestavili iz gojitvenega medija brez silicija v medij s silicijem, je koncentracija silicija v 

ksilemskem soku v nekaj minutah močno narasla (Casey in sod., 2003). Količina silicija se pri 

različnih rastlinskih vrstah v nadzemnih delih močno razlikuje (Epstein, 1994). 

Silicij kot makroelement igra ključno vlogo v rastlinah, saj je osmi najpogostejši element v 

naravi in drugi najpogostejši element v tleh, takoj za kisikom. Ena od glavnih funkcij silicija 

je izboljšanje rasti rastlin zlasti v stresnih razmerah, saj ščiti rastline pred patogeni in 

objedanjem ter pred škodljivimi učinki toksičnih kovin, suše in izjemno visokih in nizkih 

temperatur. Skrbi tudi za mineralno ravnovesje v rastlinah. Rast rastlin je odvisna od več 

elementov, ki se nahajajo v tleh. Te elemente delimo v koristne, nujne in toksične. Sahebi in 

sod., (2015) so mnenja, da je silicij vsesplošno pomemben element tako rastlin kot tudi tal, saj 

ima veliko koristnih vlog. Fawe in sod. (1998 v Sahebi in sod., 2015) navaja, da silicij med 

drugim spodbuja proizvodnjo fitoaleksinov v kumari in s tem onemogoči razvoj plesni. Gunes 

in sod. (2007 v Sahebi in sod., 2015) so raziskali tudi, da se zaradi silicija zmanjšajo 

poškodbe membran celic pri paradižniku in špinači. Pri pšenici so Gong in sod. in R ́emus-

Borel (2005 v Sahebi in sod., 2015) ugotovili, da silicij pomaga pri preprečevanju oksidativnih 

poškodb zaradi suše in plesni. Pri koruzi silicij poveča toleranco na kadmij (Cd) in zmanjša 

toksičnost aluminija Liang in sod. (2005 v Sahebi in sod., 2015). Pri ječmenu in kumari 

omogoča povečanje tolerance na sol Liang in sod. (2003 v Sahebi in sod., 2015). Vsi ti 

koristni učinki silicija na koncu vodijo do večje produktivnosti rastlin (Sahebi in sod., 2015). 

Vse kopenske rastline v svojih tkivih vsebujejo silicij. Kljub visoki vsebnosti silicija v 

številnih rastlinskih vrstah tega elementa do sedaj niso obravnavali kot zelo pomembnega. 



Dobravc M. Vpliv ultravijol. sevanja in suše na prisotnost biomineralov v listih navadnega ječmena. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2019  

 

 

9 

 

Silicij v obliki silicijevega dioksida rastlinam omogoča veliko prednosti z vidika njihove 

strukture in funkcije. Znanstveniki so prišli do ugotovitve, da silicij ne deluje samo 

neposredno, temveč tudi preko interakcij z drugimi biominerali (Perry in Keeling-Tucker, 

1998). Mnoge raziskave so pokazale, da silicij igra zelo pomembno vlogo pri povečevanju 

odpornosti rastlin na številne abiotske in biotske stresne okoljske dejavnike, kot so npr. 

toksične kovine, suša, slanost in patogeni (Sacala, 2009). Poleg tega silicij lahko npr. izboljša 

stanje tal, ki vsebujejo povišano raven toksičnih kovin. Silicij zmanjša toksičnost železa (Fe), 

aluminija (Al) in mangana (Mn), povečuje pa razpoložljivost fosforja (P).  Koncentracija 

silicija v rastlinah je odvisna od samega rastlinskega genotipa. 

Rastline s silicijevimi biominerali so bolj uspešne v skrajnih okoljih v primerjavi s tistimi, ki 

silicijevih inkrustacij nimajo. Pri preučevanju pomena silicija za blaženje negativnih vplivov 

podnebnih sprememb so Zancan in sod. (2008 v  Shakoor, 2014) v raziskavi z listi 

sladkornega trsa prišli do ugotovitve, da silicij igra pomembno vlogo pri zaščiti listov pred 

poškodbami UV sevanja. Dokazali so tudi, da naj bi silicij ublažil škodo na sadikah, 

izpostavljenih tako suši kot UV sevanju. Pri številnih kulturnih rastlinah, kot so pšenica, riž in 

ječmen, so ugotovili, da silicij poveča trdnost stebla in listov (Shakoor, 2014).  

 

2.2.4 BIOMINERALIZACIJA 

 

Biomineralizacija je proces nalaganja mineralov v žive organizme. Razširjena je med 

fotosinteznimi organizmi tako v oceanih in celinskih vodah kot na kopnem. Najpogostejša 

biominerala v fotosinteznih organizmih sta silicijev dioksid in kalcijev karbonat (Raven in 

Giordano, 2008). Biomineralizacija ima velik evolucijski pomen in daje močno selektivno 

prednost organizmom, ki so tega procesa sposobni. Rastlinam namreč omogoča izgradnjo 

strukture in pridobivanje mase z manjšimi energetskimi stroški (Shakoor, 2014). Bauer in 

sod., 2011, omenjajo, da imajo rastlinski biominerali pomembno mehansko in strukturno 

vlogo, npr. trni za odvračanje rastlinojedcev. Nalaganje biomineralov v rastlinah poveča 

njihovo toleranco na biotske in abiotske stresne dejavnike. Biomineralizacija v rastlinah lahko 

ublaži vpliv toplogrednih plinov v smislu globalnih klimatskih sprememb. Fiziološki pomen 

biomineralizacije je regulacija ravni kalcija, razstrupljanje toksičnih kovin, pršenje svetlobe 

za optimizacijo fotosinteze, pomoč pri sproščanju cvetnega prahu, izboljšanje stopnje 

kalivosti in rasti rastlin (He in sod., 2014). 

Trave vsebujejo veliko biomineralov kot sta kalcij in silicij. Inkrustacije listov z biominerali 

vplivajo na prehajanje in odboj sevanja ter s tem posledično na fiziološke, anatomske in 

biokemijske lastnosti listov, na energijsko bilanco rastlin in njihovo strukturno trdnost ter 

nudijo zaščito proti herbivorom in patogenom. Prisotnost biomineralov na ta način ugodno 

vpliva na uspevanje žit (Shakoor, 2014). 
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2.2.5 FITOLITI 

 

Rastline imajo edinstveno sposobnost za odlaganje silicija v celicah ali med njimi. S 

kopičenjem silicija v celicah nastanejo silcijeva telesca oz. »fitoliti« (Shakoor, 2014). Fitoliti 

so mikroskopska telesa opalinskega silicijvega dioksida, ki se razvijajo v rastlinskih celicah. 

Ko rastline odmrejo, se te biogene strukture sproščajo nazaj v okolje in se prenašajo z vetrom 

(Piperno, 2006). Silicij je v rastlinah prisoten v podobnih količinah kot kalcij, magnezij, in 

fosfor. Kljub njegovi pomembni vlogi, razen pri nekaterih algah in praprotnicah, silicija ne 

prištevamo med esencialne elemente rastlin (Shakoor, 2014). 

Sprejeti sta bili dve hipotezi o tem, zakaj rastline kopičijo silicij v obliki fitolitov. Prva govori 

o tem, da fitoliti povečajo mehansko trdnost rastlinskih tkiv, zagotavljajo dodatno oporo in 

odvračajo rastlinojede živali od objedanja. Razvoj fitolitov je povezan tudi z dejstvom, da 

silicijev dioksid pomaga zmanjšati toksične učinke nekaterih kovin, kot je npr. aluminij. Zato 

imajo rastline s fitoliti veliko prednost v ekološkem smislu (Piperno, 2006). Motomura in 

sod., (2002), so delali raziskavo na dolgoživih listih vrste Sasa veitchii. Prišli so do 

ugotovitve, da je kopičenje silicijevega dioksida v splošnem hitrejše spomladi in v poletnih 

mesecih kot pozimi. Listi neprestano kopičijo silicijev dioksid tekom življenja. Kopičenje 

silicijevega dioksida v rastlinskih tkivih je povezano s transpiracijo. Silicijeva kislina se na 

račun transpiracije koncentrira v celicah, kjer poteče njena polimerizacija. Rastline nadzirajo 

nalaganje silicijevega dioksida, da bi s tem povečale mehansko stabilnost tkiv in se s tem 

zaščitile pred mikroorganizmi in rastlinojedci  (Motomura in sod., 2002). Podobno ugotavlja 

tudi Piperno, (2006), v svoji raziskavi (Piperno, 2006). Pri drugi hipotezi pa so prišli do 

ugotovitev, da rastline odlagajo silicij v celicah v namen obrambe (Motomura in sod., 2002). 

Nalaganje silicijevega dioksida je ena najpomembnejših značilnosti trav. Trave zlahka 

absorbirajo silicij v obliki silicijeve kisline iz tal. V rastlinskih tkivih se večinoma nalaga v 

trdni amorfni hidrirani obliki silicijevega dioksida (SiO2 × nH2O) (Jones in Handreck, 1967). 

Več raziskav je preučevalo proces nalaganja silicijevega dioksida pri različno starih rastlinah. 

Glede na to, da je kopičenje silicija povezano s prehajanjem vode po rastlini, lahko 

pričakujemo, da se silicij nalaga tako v fazi rasti, kot tudi po zorenju rastline. Po drugi strani 

pa silicij igra aktivno vlogo pri zaščiti rastlin, zato lahko pričakujemo, da se nalaganje silicija 

v rastlinah vrši predvsem v času razvoja rastlinskih tkiv in se preneha ob njihovi zrelosti. 

Ishizuka in Tanaka (1952) sta mnenja, da rastline prenehajo z nalaganjem silicija v fazi 

zrelosti. 
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2.3 KALCIJ 

2.3.1 KEMIJSKE LASTNOSTI KALCIJA 

 

Kemijski element kalcij (Ca) z vrstnim številom 20Ca in masnim številom 
40

Ca  je peti 

element v periodnem sistemu in tretja najbolj zastopana kovina v zemeljski skorji. Je težji od 

natrija in mehkejši od aluminija ter kemijsko manj reaktiven od alkalnih kovin in drugih 

zemeljskoalkalijskih kovin. V industriji kovinski kalcij od staljenega kalcijevega klorida 

(CaCl2) ločujejo s pomočjo elektrolize (Calcium (Ca), 2018). Kalcij predstavlja 3,64 % 

zemeljske skorje in 8 % lunine skorje. Kot kalcit (CaCO3) se kalcij na Zemlji pojavlja v 

apnencih, kredi, marmorju, dolomitu, biserih, koralah, jajčnih lupinah in lupinah številnih 

morskih živali. Kalcij je bistven za življenje rastlin in živali, saj deluje kot pomembna 

signalna molekula in kofaktor encimov. Številni organizmi v svojih lupinah ali okostjih 

kopičijo kalcij, zato je veliko pomembnih karbonatnih (in fosfatnih) nanosov nastalo prav iz 

odmrlih živih organizmov (Calcium, Chemical element, 2018). 

 

2.3.2  KALCIJ V RASTLINAH 

 

Kalcij je tretji najpomembnejši element v tleh in je bistven za rastline. Viri kalcija v tleh so 

predvsem minerali in kamnine. Kalcij je sestavni del mnogih spojin, kot so kalcijev karbonat 

(CaCO3), kalcijev fosfat (CaPO4), kalcijev sulfat (Ca2SO4), kalcijev klorid (CaCl2) in ostale. 

Nekatere spojine so topne, večina pa je netopnih, zaradi česar kalcij pogosto ni dostopen 

rastlinam (D’Imperio in sod., 2016). 

 

Nekatere rastlinske vrste kopičijo velike količine kalcija. Raven kalcija v celicah narašča s 

starostjo listov. Razporeditev kalcija je pri različnih vrstah različna (Storey in Leight, 2004). 

Nižje koncentracije kalcija najdemo v plodovih, npr. v jabolkih, zelenih paprikah, 

paradižnikih, višje koncentracije pa so prisotne v listnati zelenjavi, npr. špinači. 

Biorazpoložljivost kalcija v zelenjavi je povezana tudi z oksalatom (D’Imperio in sod., 2016). 

Kalcij ima kot dvovalentni kation (Ca
2+

) pomembno strukturno vlogo v celičnih stenah in 

membranah. Pomanjkanje kalcija v naravi je redko, prekomerna količina kalcija pa omejuje 

uspevanje rastlinskih združb na apnenčastih tleh. Korenine privzemajo kalcij iz talne 

raztopine, ki se prenaša naprej do listov in drugih rastlinskih organov preko ksilema. V 

rastlinske celice kalcij vstopa skozi Ca
2+

 ionske kanale v membranah. Rastline, ki rastejo na 

tleh z ustrezno vsebnostjo kalcija v svojih naravnih habitatih, v svojih tkivih vsebujejo med 

0,1 in 5 % kalcija. Simptomi pomanjkanja se navadno pojavijo pri mladih listih (White in 

Broadley, 2003). 

 

Analize številnih poljščin so pokazale, da kalcij predstavlja več kot odstotek suhe snovi listov 

stročnic, paradižnika in tobaka. Pri travah in žitih pa je kalcij zastopan v nekoliko nižjih 

koncentracijah, in sicer 0,2-0,5 % suhe snovi (Why Jones in Lunt, 1967). 

 

V žitih je kalcija največ v povrhnjici. Pri ječmenu je fosfor  v veliki meri omejen na mezofilne 

celice, kalcij pa se nahaja večinoma v celicah povrhnjice. Kalij in dušik sta razporejena bolj 

enakomerno. Tudi pri pšenici je porazdelitev elementov podobna (Storey in Leight, 2004). 
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Kalcij je bistveno hranilo za rastline v celičnem metabolizmu. Rastline pogosto kopičijo večje 

količine kalcija, kot ga potrebujejo (He in sod., 2014). Kot omenjajo Honghua in sod., (2014), 

je prosti kalcij v visokih koncentacijah strupen za celice. Najpomembnejša oblika kalcija kot 

biominerala v rastlinah so kalcijevi oksalati. Najdemo jih v rastlinah kot so fižol in murve. 

Proces nastanka kristalov kalcijevega oksalata je hiter in reverzibilen. Pomembno vlogo pri 

uravnavanju koncentracije kalcija v rastlinah ima tudi biomineral kalcijev sulfat, ki je v 

visokih koncetracijah prisoten pri nekaterih vrstah akacij na severozahodu Avstralije (Wu, 

2006 v Honghua in sod., 2014). Raziskan je bil tudi vpliv svetlobe na tvorbo kristalov 

kalcijevega oksalata. Položaj kristalov kalcijevega oksalata se spreminja z intenziteto 

svetlobe. Ti kristali namreč sodelujejo pri enakomernem razporejanju svetlobnega sevanja na 

kloroplaste. Pri visokih ravneh sevanja kristali nastajajo na vrhu palisadnih celic (He in sod., 

2014). 

2.4 TRAVE 

 

Predstavniki družine trav (Poaceae) so najpomembnejši vir hrane na svetu. Uvrščamo jih med 

prvih pet družin cvetnic po številu vrst. Rastejo na vseh kontinentih, najdemo jih tako v 

puščavah kot tudi v sladkovodnih in morskih habitatih. Rastlinske združbe, kjer prevladujejo 

trave, predstavljajo približno 24 % celotne svetovne vegetacije. Obstaja okoli 10.000 vrst trav, 

pri čemer jih je večina omejena na eno celino. Izjema je kozmopolitska vrsta navadni trst 

(Phragmites australis), ki ima najširše geografsko območje med vsemi cvetnicami (Campbell, 

2018). 

Trave so zelnate rastline. Steblo je izrazito kolenčasto, nerazraslo in votlo. Listi so nameščeni 

dvoredno, listno dno tvori listno nožnico. Listna ploskev je črtlasta do suličasta ter razločno 

vzporedno žilnata. Socvetja gradijo številna delna socvetja ali klaski. Ob zrelosti plodov 

klaski navadno razpadejo. Socvetja trav so navadno treh tipov: latasta, klasasta ali prstasta 

(Jogan, 1999).  

V družini trav najdemo pomembne kmetijske rastline, ena izmed teh je tudi ječmen. Ječmen je 

med vsemi žiti geografsko zelo razširjen, saj ima sposobnost uspešnega prilagajanja različnim 

podnebnim razmeram. Ima krajšo rastno dobo kot pšenica in se dobro prilagaja na toploto in 

dolžino osvetlitve. Suša ga lahko prizadane, če nastopi v začetnih stadijih razvoja ali če traja 

več kot 14 dni. Posledice se kažejo na pridelku, saj je zrnje drobno. Škodujejo mu tudi obilne 

padavine v obdobju kolenčenja in klasenja (Klemenčič, 2010). Najbolje uspeva v globokih, 

srednje težkih in rodovitnih tleh. Slabše pa na njegovo uspešno rast vplivajo kisla, težka in 

peščena tla (Kocjan Ačko, 1999). 

 

 

 

 

 

https://www.britannica.com/contributor/Christopher-S-Campbell/3917
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2.4.1  RAZISKOVALNA VRSTA 

 

Naša raziskovalna vrsta je bila navadni ječmen (Hordeum vulgare L.), ki spada v družino trav 

(Poaceae). Ječmen je četrta najpomembnejša poljščina za pšenico, koruzo in rižem. 

Zgodovinsko gledano je ječmen predstavljal glavno hranilno zrnje v mnogih delih sveta 

(Vasanthan and Hoover, 2009). Ječmen v primerjavi z drugimi žiti pred klasenjem zlahka 

prepoznamo po ušescih, ki obdajata bil v obliki ovratnika. V primerjavi s pšenico in ržjo ima 

vsak klasek ječmena samo en cvet. Resaste, pokončne oz. povečane klase sestavljajo po trije 

klaski. Ozimni ječmen dozori že konec junija, jarega pa se žanje v času žetve poznih sort 

ozimne pšenice (Kocjan Ačko, 2015). 

V primerjavi z drugimi žiti je ječmen bolj odporen proti mrazu. Bolje kot pšenica in oves pa 

prenaša tudi visoke temperature, saj npr. med razvojem zrnja zdrži tudi pri temperaturah do 

38 ºC (Kocjan Ačko, 1999). 

Seme ječmena je enosemenski zaprt plod, ki ob zrelosti odpade kot celota. Za večino sort je 

značilno, da je zrno tudi po žetvi pokrito s krovno plevo ali predplevo. Za nekatere sorte pa 

velja, da ob mlačvi pleva in predpleva odpadeta. Takšno zrnje imenujemo golec (Tajnšek, 

1980).  

Za ječmen so značilne šopaste korenine s šibko črpalno močjo za hranila in vodo (Kocjan 

Ačko, 2015). Listi so sestavljeni iz listne ploskve, listne nožnice, jezička in ušesca. Steblo 

ječmena imenujemo bil in je okroglo ter votlo. Sestavljen je iz kolenc, med katerimi je 5 do 7 

členov. Socvetje ali klas je sestavljeno iz klaskov, ki jih pri ječmenu tvori po en sam cvet 

(Tajnšek, 1980). 
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3. MATERIALI IN METODE 

 

3.1 IZVEDBA POSKUSA 

 

Korita z ječmenom(Hordeum vulgare L.; trave Poaceae) smo postavili v ograjeno zunanjo 

testno površino ob Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Polovica korit je 

bila postavljenih pod prozornimi strešniki, ki prepuščajo celoten svetlobni spekter (UV+), 

druga polovica korit pa je stala pod prozornimi strešniki, ki prepuščajo celoten vidni del 

spektra in le okrog 10 % UV sevanja (UV–). V fazi cvetenja smo pričeli polovico testnih 

rastlin iz obeh UV obravnavanj zalivati manj, s čimer smo vzpostavili štiri končna 

obravnavanja, in sicer: 

- V+UV+ (zadostna količina vode ter prisotnost naravnega UV sevanja; kontrolne 

razmere), 

- V+UV– (zadostna količina vode ter zmanjšana raven naravnega UV sevanja), 

- V–UV+ (pomanjkanje vode ter prisotnost naravnega UV sevanja), 

- V–UV– (pomanjkanje vode ter zmanjšana raven naravnega UV sevanja). 

Poskus je potekal v drugi polovici maja in prvi polovici junija 2017. Vzorce so predstavljali 

listi navadnega ječmena, ki so bili izpostavljeni različnim obravnavanjem. Na vzorcih smo po 

končanem poskusu opravili različne meritve, in sicer meritve količine silicija in kalcija v 

listih, odbojnosti in presevnosti listov, vsebnosti nekaterih pigmentov, debeline različnih tkiv 

in struktur na površini listov. V času poskusa smo preverjali tudi fiziološko stanje rastlin 

(dejanska in potencialna fotokemična učinkovitost FSII in prevodnost listnih rež) ter zunanje 

okoljske dejavnike (vlažnost in temperatura tal, raven PAR ter UV-B sevanja). 

 Za fiziološke parametre listov in okoljske dejavnike smo opravili po 5 meritev na korito, torej 

25 za vsako od štirih obravnavanj in skupno 100 meritev.  

Za ostale analize smo vzeli po 4 liste na korito, torej 20 za vsako od štirih obravnavanj in 

skupno 80 meritev. Podatke smo statistično obdelali, ter izdelali ustrezne grafe in tabele. 

3.1.1 NAČRTOVANJE POSKUSA 

 

Semena ozimnega ječmena so bila v korita posejana 19. oktobra 2016. Korita so bila 

postavljena zunaj na prostem (slika 1). Prva semena ječmena so vzklila 26. oktobra 2016 (po 

1 tednu). Rastline ječmena so do 4. maja 2017 rasle v koritih na prostem, ta dan pa smo korita 

postavili pod strešnike (slika 2). Vse rastline ječmena smo zalivali enako dokler nismo opazili 

nastavkov za cvetenje na prvih rastlinah ječmena. 23. maja 2017 smo izmerili izhodiščni nivo 

vlažnosti tal v koritih. Pomanjkanje vode na polovici korit smo pričeli izvajati 24. maja 2017, 

s čimer smo vzpostavili 4 končna obravnavanja. Rastline smo do konca poskusa zalivali vsake 

2-3 dni, pri čemer so rastline ječmena v sušnih koritih skupno dobile skoraj 5-krat manjšo 

količino vode kot rastline ječmena v koritih z zadostno količino vode. Strešnike smo ob 

padavinah pokrili s prozorno folijo, da smo lahko vzdrževali ustrezne nivoje vlažnosti tal v 

koritih. Po enem in po dveh tednih pomanjkanja vode v določenih koritih smo izvedli 

fiziološke meritve ter meritve zunanjih okoljskih dejavnikov. Po treh tednih pa smo vzeli 
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vzorce za morfološke, biokemijske in optične analize listov ter za elementno analizo listov. S 

tem je bil poskus končan. Ob koncu poskusa smo vzeli tudi vzorce tal iz korit za analizo 

teksture tal (slika 3), ki smo jih sušili na zraku približno 45 dni in nato presejali skozi sito s 

porami velikosti 0,5 x 0,5 mm. 

 

Slika 1: Korita ječmena med poskusom (foto: Mateja Grašič). 

 

 

 

Slika 2: Plastični strešniki z različno zaščito pred UV sevanjem (foto: Mateja Grašič). 
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Slika 3: Trikotnik teksture tal 
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3.3  MORFOLOŠKE IN ANATOMSKE MERITVE LISTOV 

 

3.3.1 ZGRADBA LISTA 

 

Z britvico smo prečno odrezali tanko rezino lista ječmena in pripravili svež mikroskopski 

preparat. S pomočjo svetlobnega mikroskopa Olympus CX41, povezanega z digitalno kamero 

Olympus XC30 in računalniškim programom CellSens (Olympus, Japonska) smo izmerili 

debeline celotnega lista, mezofila, zgornje in spodnje povrhnjice ter zgornje in spodnje 

kutikule (slika 4). Meritve smo opravili na 80 preparatih za vseh 80 listov ječmena, pri čemer 

smo se izogibali žilam in robnim delom. 

 

 

Slika 4: Preprat prečnega prereza lista ječmena z merjenimi deli pod svetlobnim 

mikroskopom Olympus CX41: A- debelina celotnega lista, B- debelina mezofila, C- debelina 

zgornje kutikule, D- debelina spodnje kutikule, E-debelina zgornje povrhnjice in F-debelina 
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3.3.2  SPECIFIČNA LISTNA POVRŠINA 

 

Iz svežih listov smo z luknjačem za liste izrezali krožce z znano površino 38,48 mm
2
 (d = 7 

mm). Krožce smo zavili v aluminijasto folijo in jih dali sušit v laboratorijski sušilnik na 105  

°C za 24 h. Po sušenju smo krožce stehtali in jim določili specifično listno površino (SLA), ki 

jo predstavlja količnik med površino krožca in njegovo suho maso [cm
2
 mg

-1
]. 

 

3.3.3 GOSTOTA IN VELIKOST LISTNIH REŽ TER BODIČK 

 

Za namen merjenja gostote in velikosti listih rež ter bodičk smo najprej premazali zgornji in 

spodnji del listov ječmena s prozornim lakom za nohte. Ko se je lak posušil, smo premazan 

del lista prelepili s prozornim lepilnim trakom. Lepilni trak smo nato previdno odlepili ter ga 

nalepili na objektno stekelce. Tako smo dobili preparate z odtisi povrhnjic listov ječmena. 

Preparate smo pregledali pod svetlobnim mikroskopom Olympus CX41, pri čemer smo 

prešteli listne reže ter bodičke na petih različnih vidnih poljih za vsak preparat (slika 5). 

Izmerili smo tudi dolžino in širino petih listnih rež in petih bodičk na vsakem preparatu. Vse 

meritve so bile opravljene na srednjem delu lista.  

 

Slika 5: Primer preparata rež (B) in bodičk (A) pri 100 kratni povečavi (lasten vir). 
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3.4  PRESEVNOST IN ODBOJNOST LISTOV 

 

Presevnost in odbojnost smo merili na sveže nabranih listih ječmena, in sicer za vsako 

obravnavanje po 20 listov. Skupaj smo tako meritve opravili na 80 različnih listih rastlin 

ječmena. Izbrali smo popolnoma razvite in lepe liste. Pri vseh listih smo meritve opravili na 

srednjem delu listne ploskve. Za merjenje odbojnosti in presevnosti smo uporabili prenosni 

spektrometer Jaz Modular Optical Sensing Suite (Ocean Optics, Inc., Dunedin, USA), ki je bil 

preko optičnega kabla povezan z integracijsko sfero (ISP-30-6 19). Napravo smo najprej 

ustrezno umerili. S pomočjo bele referenčne ploščice smo dosegli 100% odbojnost. Pod sfero 

smo list za merjenje odbojnosti položili tako, da smo izmerili odbojnost na zgornji površini 

lista, presevnost pa smo s sfero izmerili na spodnji površini lista. Merili smo pri ločljivosti 0,3 

nm v valovnih dolžinah med 280 in 880 nm. Podatke smo pridobili s pomočjo programa 

OceanView. Datoteke smo sproti shranjevali in jih nato uporabili za statistične izračune.  

 

3.5  FIZIOLOŠKE MERITVE LISTOV 

3.5.1  PREVODNOST LISTNIH REŽ 

 

Prevodnost listnih rež smo merili med rastjo ječmena v koritih vsakih sedem dni s pomočjo 

porometra (model SC-1; Decagon Devices, Inc. Pullman, WA, ZDA). Meritve smo izvedli 

tako, da smo na pet izbranih listov v vsakem koritu pripeli ščipalke s senzorjem za merjenje. 

Porometer nam je nato izpisal podatke o prevodnosti listnih rež. Iz meritev smo kasneje 

izračunali povprečja. 

 

3.5.2 FOTOKEMIČNA UČINKOVITOST 

 

Za merjenje fotokemične učinkovitosti FSII smo uporabili fluorometer (PAM 2500 Portable 

Chlorophyll Fluorometer; Heinz Walz GmbH, Nemčija). Meritve potencialne in dejanske 

fotokemične učinkovitosti smo izvajali vsakih sedem dni. Za merjenje potencialne 

fotokemične učinkovitosti smo 20 minut pred samimi meritvami na liste pritrdili ščipalke, da 

smo dosegli njihovo temotno adaptacijo. Liste smo nato osvetlili s saturacijskim pulzom bele 

svetlobe, pri čemer se je fluorescentni signal povečal in nato hitro upadel. Potencialno 

fotokemično učinkovitost izražamo kot Fv/Fm, dejansko fotokemično učinkovitost pa 

izražamo kot yield (Y). Dejansko fotokemično učinkovitost smo merili pri danih svetlobnih 

razmerah. Potencialno in dejansko fotokemično učinkovitost FSII smo nato ocenili po metodi, 

ki so jo opisali Schreiber in sod. (1996). 
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3.6 BIOKEMIJSKE MERITVE LISTOV 

 

3.6.1  VSEBNOST KLOROFILOV IN KAROTENOIDOV 

 

Vsebnost klorofilov a in b ter karotenoidov smo določali po metodi, ki sta jo opisala 

Lichtenthaler in Buschmann (2001). V terilnici smo strli vzorce, ki smo jih ekstrahirali v 6 

mL acetona (100 % (v/v)) in jih 4 minute centrifugirali pri 4000 obratih na minuto in 4 °C v 

centrifugi (Sigma 2-16 PK, Nemčija). Po končanem centrifugiranju smo odčitali prostornine 

ekstraktov. Ekstinkcije vzorcev smo nato izmerili z UV/VIS spektrofotometrom (Lambda 25, 

Perkin-Elmer, Norwalk, CT, ZDA) pri valovnih dolžinah 470, 645 in 662 nm. Vsebnost 

klorofilov (Kl a in Kl b) in karotenoidov (Kar) smo izrazili na površino vzorca. 

Za izračun smo uporabili naslednje formule: 

  

Kl a [mg g ֿ ¹ P] = ca * V/P = (11.24 E662- 2.04 E645) * V/ss 

Kl b [mg g ֿ ¹ P] = cb * V/P = (20.13 E645- 4.19 E662) * V/P 

Kar [mg g ֿ ¹ P] = (1000 E470-1.9 ca-63.14 cb) * V/P/214 

 

ca,cb = koncentracija klorofila a oz. b 

V = volumen ekstrakta [ml] 

P = površina vzorca [cm ֿ ²] 

E = ekstinkcija pri izbrani valovni dolžini 

 

3.6.2 VSEBNOST ANTOCIANOV 

 

Po enačbi, ki sta jo objavila Drumm in Mohr (1978), smo določali vsebnost antocianov. 

Površino vzorcev, ki smo jih najprej strli v terilnici, smo ekstrahirali v 6 mL ekstrakcijskega 

medija (metanol:HCl (37 %) = 99:1 (v/v)) in jih 4 minute centrifugirali pri 4000 obratih na 

minuto in 4°C v centrifugi (Sigma 2-16 PK, Nemčija). Centrifugiranim vzorcem smo nato 

odčitali prostornine in jih shranili v temi 24 ur na 3-5 °C. Z UV/VIS spektrofotometrom 

(Lambda 25, Perkin-Elmer, Norwalk, CT, ZDA) smo po 24 urah pri valovni dolžini 530 nm 

izmerili ekstinkcije vzorcev. Vsebnost antocianov smo izrazili z relativnimi enotami. 
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Za izračun smo uporabili naslednjo formulo: 

 Ant (relativna enota) = E 530 · V · P  ̄¹ 

 

E530 = ekstinkcija pri valovni dolžini 530 nm 

V = prostornina ekstrakta [mL] 

P = površina vzorca [cm ֿ ²] 

 

3.6.3 VSEBNOST UV-ABSORBIRAJOČIH SNOVI 

 

Vsebnost UV-B– in UV-A–absorbirajočih snovi (UV-A, 320-400 nm; UV-B, 280-320 nm) 

smo določili po metodi, ki jo je opisal Caldwell (1968). V terilnici smo strli površino svežih 

vzorcev te smo nato ekstrahirali v 6 mL ekstrakcijskega medija (metanol:destilirana voda:HCl 

(37%) = 79:20:1 (v/v)). Vzorce smo nato 20 minut inkubirali v temi. Sledilo je 10-minutno 

centrifugiranje  pri 4000 obratih na minuto in 10 °C v centrifugi (Sigma 2-16 PK, Nemčija). 

Po centrifugiranju smo odčitali prostornine ekstraktov. Spektrofotometrično smo z UV/VIS 

spektrometrom (Lambda 25, Perkin-Elmer, Norwalk, CT, ZDA) določili ekstinkcije vzorcev 

pri valovnih dolžinah od 280 do 400 nm, pri čemer smo uporabili kvarčne kivete. Po integral 

ekstinkcijskih vrednostih od 280 do 320 nm, ter 320 do 400 nm smo vsebnost UV-

absorbirajočih snovi izračunali s pomočjo integrala ekstinkcijskih vrednosti med 280 in 320 

nm (UV-B–absorbirajoče snovi) ter med 320 in 400 nm (UV-A–absorbirajoče snovi) in jih 

izrazili v relativnih enotah. 

 

Za izračun smo uporabili naslednjo formulo: 

 UV abs (relativna enota) = I ·V ̄ ¹ · P ̄ ¹ 

 

I = integral ekstinkcijskih vrednosti v intervalu 280 – 320 nm (UV-B abs) oz. 320 – 400 nm 

(UV-A abs) 

V = prostornina ekstrakta [ml] 

P = površina vzorca [cm ֿ ²] 
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3.7  OKOLJSKE MERITVE 

 

V času poteka poskusa smo spremljali vlažnost in temperaturo tal v koritih s pomočjo 

vlagomera za tla (MPM-160-B; ICT International Pty Ltd, Armidale, NSW, Avstralija) in 

»data loggerjev« za temperaturo (UTBI-001 TidbiT v2; Onset Computer Corporation, 

Bourne, MA, ZDA). Vlažnost tal smo merili na petih točkah v vsakem koritu, temperaturo tal 

v koritih pa cca. 3 cm globoko v dveh od petih korit na obravnavanje vsako uro, v času poteka 

poskusa. Sevalne razmere in temperaturo ozračja smo merili z UV-B radiometrom (RM-22; 

Opsytec Dr. Gröbel GmbH, Ettlingen, Baden-Württemberg, Nemčija) ter z merilnikom ravni 

PAR sevanja (LI-1000; LI-COR, Inc., Lincoln, NE, ZDA), s kvantnim senzorjem (LI-190SA; 

LI-COR, Inc.) na petih točkah nad koriti, za vsako obravnavanje posebej, večkrat tekom 

poteka poskusa. Za vse meritve okoljskih dejavnikov smo na koncu izračunali povprečja.  

 

       3.8 ELEMENTNA ANALIZA LISTOV 

Po koncu poskusa smo vitalne liste ječmena pobrali in jih 24 ur sušili v laboratorijskem 

sušilniku na 105 °C. Posušene liste smo zmleli v fin prah in vzorce stisnili v tabletke s 

pomočjo preše. Tabletke smo stehtali iz vsebnost silicija s pomočjo rentgenske fluorescenčne 

spektroskopije (Vekemans in sod., 1994; Nečemer in sod., 2008). Uporabili smo spektrometer 

Peduzo T01 z Rh cevjo in SDD detektorjem. Dobljene spektre smo analizirali s pomočjo 

programa Labview (Kump in sod., 2011). 

Dodatno je bila opravljena tudi analiza tal v Infrastrukturnem centru za pedologijo in varstvo 

okolja na Katedri za agronomijo Biotehniške fakultete. 

 

                  3.9 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

 Pridobljene osnovne podatke smo uredili v programu Microsoft Excel 2016. 

 

Urejene podatke smo nato statistično obdelali s programom IBM SPSS statistics 25.0 na 

podlagi enosmerne analize variance (Duncanovi testi) za ugotavljanje razlik med 

obravnavanji za vsako merjeno lastnost posebej, na podlagi faktorske analize variance za 

natančnejšo analizo vpliva naravnega UV sevanja, razpoložljivosti vode in njune interakcije 

na vsako posamezno merjeno lastnost, ter na podlagi korelacijske analize za analizo odnosov 

med različnimi merjenimi lastnostmi. V programu Microsoft Excel 2016 smo izrisali ustrezne 

grafe. 
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4. REZULTATI 

4.1 MORFOLOŠKE IN ANATOMSKE LASTNOSTI LISTOV 

 

Naravno UV sevanje je imelo statistično značilen vpliv tako na debelino lista (p ≤ 0,05) kot tudi mezofila (p ≤ 0,01), saj je bila njuna debelina v 

njegovi prisotnosti večja ( Tabela 1). Razpoložljivost vode je imela statistično značilen vpliv na specifično listno površino (p ≤ 0,05), ki je bila v 

sušnih razmerah manjša. 

 

Tabela 1: Rezultati enosmerne analize variance, ki kažejo učinke posameznega dejavnika (razpoložljivosti vode in naravnega UV sevanja) ali 

njune interakcije na morfološke in anatomske lastnosti listov. 

Parameter Enote Obravnavanje Faktorska ANOVA 

  V+UV+ V+UV– V–UV+ V–UV– V UV V×UV 

Debelina lista µm 183 ± 11
ab

 182 ± 9
ab

 190 ± 13
b
 170 ± 8

a
 ns * ns 

 Debelina mezofila µm 141,5 ± 12,3
b
 136,3 ±7,0

ab
 145,1 ± 10,8

b
 124,0 ± 9,0

a
 ns ** ns 

 Specifična listna površina cm
2
 mg

-1
 0,243 ± 0,015

ab
 0,261 ± 0,025

b
 0,231 ± 0,017

a
 0,224 ± 0,019

a
 * ns ns 

Podatki so podani kot povprečje ± standardni odklon; različne nadpisane črke v posamezni vrsti kažejo statistično značilne razlike (p ≤ 0,05; 

Duncanovi testi); n = 5. Za faktorsko ANOVO: *, p ≤ 0,05; **, p ≤ 0,01; ns, ni statistično značilnih razlik. 
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Na zgornji listni površini je interakcija med obema preučevanima dejavnikoma (V×UV) statistično značilno vplivala na debelino kutikule (p ≤ 

0,01), kutikula je bila debelejša pri vodnem obravanju ob prisotnosti naravnega UV sevanja. Pri  dolžini bodičk (p ≤ 0,05) pa so bile bodičke 

daljše ob prisotnosti naravnega UV sevanja, tako pri vodnem, kot tudi pri sušnem obravnavanju. Naravno UV sevanje pa je imelo statistično 

značilen vpliv na dolžino listnih rež (p ≤ 0,01). Reže so bile namreč krajše ob zmanjšani ravni naravnega UV sevanja (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Rezultati enosmerne analize variance, ki kažejo učinke posameznega dejavnika (razpoložljivosti vode in naravnega UV sevanja) ali 

njune interakcije na morfološke in anatomske lastnosti listov. 

Parameter Enote Obravnavanje Faktorska ANOVA 

  V+UV+ V+UV– V–UV+ V–UV– V UV V×UV 

Zgornja listna površina         

Kutikula µm 3,7 ± 0,2
b
 2,6 ± 0,3

a
 2,7 ± 0,1

a
 2,8 ± 0,0

a
 ** ** ** 

Povrhnjica µm 13,5 ± 0,8
a
 14,3 ± 1,7

a
 14,7 ± 1,9

a
 14,4 ± 0,9

a
 ns ns ns 

Gostota listnih rež mm
-2

 67 ± 4
a
 70 ± 7

ab
 71 ± 4

ab
 75 ± 6

b
 ns ns ns 

Dolžina listnih rež µm 45,3 ± 1,4
b
 42,6 ± 1,0

a
 44,7 ± 1,6

b
 41,9 ± 1,5

a
 ns ** ns 

Gostota bodičk mm
-2

 26 ± 3
a
 27 ± 5

ab
 28 ± 2

ab
 32 ± 3

b
 ns ns ns 

Dolžina bodičk µm 33,4 ± 1,4
b
 32,9 ± 0,4

b
 30,8 ± 2,1

a
 33,5 ± 1,4

b
 ns ns * 

Podatki so podani kot povprečje ± standardni odklon; različne nadpisane črke v posamezni vrsti kažejo statistično značilne razlike (p ≤ 0,05; 

Duncanovi testi); n = 5. Za faktorsko ANOVO: *, p ≤ 0,05; **, p ≤ 0,01; ns, ni statistično značilnih razlik. 
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Interakcija med obema dejavnikoma je statistično značilno vplivala na debelino kutikule (p ≤ 0,01) (Tabela 3). Razpoložljivost vode je imela 

statistično značilen vpliv na debelino povrhnjice (p ≤ 0,05), in sicer so bile ob zadostni oskrbi z vodo povrhnjice debelejše. Naravno UV sevanje 

je statistično značilno vplivalo na gostoto tako listnih rež kot bodičk (p ≤ 0,05), ki sta bili ob zmanjšani ravni naravnega UV sevanja večji, ter na 

dolžino listnih rež (p ≤ 0,01), ki je bila ob zmanjšani ravni naravnega UV sevanja manjša. 

Tabela 3: Rezultati enosmerne analize variance, ki kažejo učinke posameznega dejavnika (razpoložljivosti vode in naravnega UV sevanja) ali 

njune interakcije na posamezne merjene parametre spodnje listne površine; *, p ≤ 0,05; **, p ≤ 0,01; ns, ni statistično značilnih razlik. 

Parameter Enote Obravnavanje Faktorska ANOVA 

  V+UV+ V+UV– V–UV+ V–UV– V UV V×UV 

Spodnja listna površina         

Kutikula µm 3,7 ± 0,1
c
 2,5 ± 0,2

a
 2,7 ± 0,1

b
 2,7 ± 0,1

b
 ** ** ** 

Povrhnjica µm 13,7 ± 1,1
a
 14,5 ± 0,7

ab
 15,3 ± 0,9

b
 15,0 ± 0,6

b
 * ns ns 

Gostota listnih rež mm
-2

 70 ± 5
a
 73 ± 6

ab
 70 ± 6

a
 79 ± 6

b
 ns * ns 

Dolžina listnih rež µm 45,9 ± 2,1
b
 44,6 ± 1,4

a
 47,9 ± 1,6

b
 42,5 ± 1,5

a
 ns ** ns 

Gostota bodičk mm
-2

 20 ± 1
a
 21 ± 3

ab
 20 ± 2

a
 24 ± 3

b
 ns * ns 

Dolžina bodičk µm 34,2 ± 2,4
a
 32,2 ± 2,3

a
 31,6 ± 1,9

a
 31,4 ± 2,6

a
 ns ns ns 

Podatki so podani kot povprečja ± standardni odklon; različne nadpisane črke v posamezni vrsti kažejo statistično značilne razlike (p ≤ 0,05; 

Duncanovi testi); n = 5. Za faktorsko ANOVO: *, p ≤ 0,05; **, p ≤ 0,01; ns, ni statistično značilnih razlik. 
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4.2 OPTIČNE LASNOSTI LISTOV 

 

Razpoložljivost vode je statistično značilno vplivala na odbojnost listov ječmena v celotnem vidnem delu spektra vključno z NIR pasom (p ≤ 

0,05), pri čemer je bila odbojnost višja ob pomanjkanju vode (Tabela 4). Ob znižani ravni naravnega UV sevanja je bila odbojnost v UV-B delu 

svetlobnega spektra statistično značilno višja (p ≤ 0,05). V NIR delu spektra je na presevnost listov ječmena statistično značilno vplivala 

interakcija med razpoložljivostjo vode in naravnim UV sevanjem (p ≤ 0,05). Ob pomanjkanju vode je bila presevnost v UV delu spektra 

statistično značilno nižja (p ≤ 0,01), ob znižani ravni naravnega UV sevanja pa statistično značilno višja (p ≤ 0,01). Razpoložljivost vode je 

statistično značilno vplivala tudi na presevnost v zelenem delu spektra (p ≤ 0,05), pri čemer je bila presevnost v tem delu spektra višja ob 

pomanjkanju vode. 

 

Tabela 4: Rezultati enosmerne analize variance, ki kažejo učinke posameznega dejavnika (razpoložljivosti vode in naravnega UV sevanja) ali 

njune interakcije na optične lastnosti. 

Parameter Enote Obravnavanje Faktorska ANOVA 

  V+UV+ V+UV– V–UV+ V–UV– V UV V×UV 

Odbojnost %        

UV-A  7,94 ± 0,33
a
 8,21 ± 0,61

a
 8,10 ± 0,31

a
 8,81 ± 0,44

b
 ns * ns 

UV-B  5,71 ± 0,16
a
 5,71 ± 0,33

a
 5,68 ± 0,22

a
 6,09 ± 0,30

b
 ns ns ns 

Vijolična  6,19 ± 0,27
a
 6,37 ± 0,23

a
 6,56 ± 0,48

a
 7,17 ± 0,67

b
 * ns ns 

Modra  7,07 ± 0,24
ab

 6,75 ± 0,36
a
 7,60 ± 0,49

bc
 7,91 ± 0,75

c
 ** ns ns 

Zelena  15,62 ± 0,67
ab

 15,21 ± 1,08
a
 16,30 ± 0,95

ab
 16,75 ± 1,38

b
 * ns ns 

Rumena  13,04 ± 0,70
a
 12,53 ± 1,10

a
 13,64 ± 1,02

a
 14,01 ± 1,30

a
 * ns ns 

Rdeča  8,65 ± 0,44
a
 8,22 ± 0,69

a
 9,22 ± 0,61

b
 9,35 ± 0,93

b
 * ns ns 

NIR  39,41 ± 0,83
ab

 38,57 ± 0,67
a
 39,47 ± 0,43

ab
 40,17 ± 1,16

b
 * ns ns 

Presevnost %        

UV-A  0,07 ± 0,07
b 

0,19 ± 0,06
c 

-0,15 ± 0,06
a 

0,00 ± 0,07
b 

** ** ns 

UV-B  0,05 ± 0,04
c 

0,13 ± 0,05
d 

-0,09 ± 0,03
a 

-0,02 ± 0,04
b 

** ** ns 

Vijolična  0,88
 
± 0,10

a 
1,06 ± 0,15

a 
0,76 ± 0,26

a 
1,01 ± 0,33

a 
ns ns ns 
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Modra  2,06 ± 0,22
a 

2,37 ± 0,30
a 

2,13 ± 0,58
a 

2,45 ± 0,74
a 

ns ns ns 

Zelena  13,48 ± 0,88
a 

15,64 ± 1,45
ab 

15,86 ± 2,01
ab 

17,04 ± 2,50
b 

* ns ns 

Rumena  11,70 ± 0,85
a
 13,89 ± 1,60

ab 
13,72 ± 2,29

ab 
14,81 ± 2,47

b 
ns

 
ns ns 

Rdeča  6,48 ± 0,49
a
 7,96 ± 1,10

a 
7,33 ± 1,82

a 
8,25 ± 1,77

a 
ns

 
ns ns 

NIR  55,04 ± 1,32
a
 54,73 ± 1,41

a 
55,44 ± 1,96

a 
59,12 ± 1,80

b 
**

 
* * 

Podatki so podani kot povprečje ± standardni odklon; različne nadpisane črke v posamezni vrsti kažejo statistično značilne razlike (p ≤ 0,05; 

Duncanovi testi); n = 5. Za faktorsko ANOVO: *, p ≤ 0,05; **, p ≤ 0,01; ns, ni statistično značilnih razlik. Spektre odbojnosti in presevnosti smo 

povprečili znotraj 5-nm intervalov. 
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Slika 6 prikazuje povprečno relativno odbojnost listov ječmena pri vseh štirih obravnavanjih 

(V+UV+, V+UV–,V–UV+, V–UV–). Relativna odbojnost je pri vseh štirih obravnavanjih 

podobna. Pri krajših valovnih dolžinah, torej v UV delu spektra (280-400 nm), je nizka. V 

vidnem delu spektra (400-700 nm) se odbojnost poveča. Najvišja je v območju (500-600 nm), 

ki ustreza zelenemu pasu vidne svetlobe. Nato začne padati in se zopet zelo dvigne v NIR 

območju (700-1400 nm). 

 

 

 

Slika 6: Povprečna relativna odbojnost listov ječmena pri vseh štirih obravnavanjih (V+UV+, 

V+UV–,V–UV+, V–UV–). 
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Slika 7 prikazuje povprečno relativno presevnost listov ječmena pri vseh štirih obravnavanjih 

(V+UV+, V+UV–,V–UV+, V–UV–). Relativna presevnost je pri vseh štirih obravnavanjih 

podobna. Pri krajših valovnih dolžinah, torej v UV delu spektra (280-400 nm), je nizka. V 

vidnem delu spektra (400-700 nm) se presevnost poveča. Najvišja je v območju (500-600 

nm), ki ustreza zelenemu pasu vidne svetlobe. V tem delu je presevnost najvišja pri 

obravnavanju V–UV–, najnižja pa pri obravnavanju V+UV+. Nato začne padati in se zopet 

zelo dvigne v NIR območju (700-1400 nm). 

 

 

Slika 7: Povprečna relativna presevnost listov ječmena pri vseh štirih obravnavanjih  

(V+UV+, V+UV–,V–UV+, V–UV–). 
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 4.3 FIZIOLOŠKE LASTNOSTI LISTOV 

 

V primeru fizioloških parametrov je statistično značilen vpliv imela le razpoložljivost vode, in 

sicer na prevodnost listnih rež (p ≤ 0,01), ki je bila znatno nižja v sušnih razmerah (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Rezultati enosmerne analize variance, ki kažejo učinke posameznega dejavnika 

(razpoložljivosti vode in naravnega UV sevanja) ali njune interakcije na fiziološke lastnosti 

listov. 

Parameter Enote Obravnavanje Faktorska 

ANOVA 

  V+UV+ V+UV– V–UV+ V–UV– V UV V×UV 

¹Potencialna 

fotokemična 

učinkovitost 

relativne 

enote 

0,72 ± 

0,07a
 

0,71 ± 

0,06a
 

0,77 ± 

0,06a
 

0,73 ± 

0,05a
 

ns ns ns 

¹Dejanska 

fotokemična 

učinkovitost 

relativne 

enote 

0,21 ± 

0,01a
 

0,22 ± 

0,02a
 

0,23 ± 

0,03a
 

0,23 ± 

0,03a
 

ns ns ns 

¹Prevodnost 

listnih rež 

mmol m
-2

 

s
-1

 

89,6 ± 

30,0
b
 

96,0 ± 

29,6
b
 

41,2 ± 

26,5
a
 

48,3 ± 

23,7
a
 

** ns ns 

Podatki so podani kot povprečja ± standardni odklon; različne nadpisane črke v posamezni 

vrsti kažejo statistično značilne razlike (p ≤ 0,05; Duncanovi testi); n = 5. Za faktorsko 

ANOVO: p ≤ 0,01; ns, ni statistično značilnih razlik. 
¹Povprečja meritev, izvedenih en teden in dva tedna po začetku izvajanja poskusa. 

 

4.4  BIOKEMIJSKE MERITVE 

 

Med merjenimi biokemijskimi parametri se je statistično značilen učinek pokazal le v primeru 

UV-A–absorbirajočih snovi (Tabela 6). Učinek sta imela tako naravno UV sevanje (p ≤ 0,01) 

kot tudi razpoložljivost vode (p ≤ 0,05), vendar ne njuna interakcija. Vsebnost UV-A–

absorbirajočih snovi v listih ječmena je bila manjša ob pomanjkanju vode ter ob zmanjšani 

ravni naravnega UV sevanja. 
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Tabela 6: Rezultati enosmerne analize variance, ki kažejo učinke posameznega dejavnika 

(razpoložljivosti vode in naravnega UV sevanja) ali njune interakcije na biokemijske lastnosti 

listov. 

Parameter Enote Obravnavanje Faktorska 

ANOVA 

  V+UV+ V+UV– V–UV+ V–UV– V UV V×UV 

Klorofil a mg cm
-2

 0,012 ± 

0,001
a
 

0,013 ± 

0,002
a
 

0,011 ± 

0,002
a
 

0,013 ± 

0,003
a
 

ns ns ns 

Klorofil b mg cm
-2

 0,008 ± 

0,001
a
 

0,008 ± 

0,001
a
 

0,010 ± 

0,003
a
 

0,012 ± 

0,004
a
 

ns ns ns 

Karotenoidi mg cm
-2

 0,003 ± 

0,000
a
 

0,004 ± 

0,001
a
 

0,003 ± 

0,001
a
 

0,004 ± 

0,001
a
 

ns ns ns 

Antociani relativne 

enote cm
-2

 

0,613 ± 

0,116
a
 

0,599 ± 

0,121
a
 

0,699 ± 

0,194
a
 

0,661 ± 

0,081
a
 

ns ns ns 

UV-B–

absorbirajoče 

snovi 

relativne 

enote cm
-2

 

1,68 ± 

0,20
b
 

1,54 ± 

0,07
ab

 

1,55 ± 

0,15
ab

 

1,42 ± 

0,12
a
 

ns ns ns 

UV-A–

absorbirajoče 

snovi 

relativne 

enote cm
-2

 

3,37 ± 

0,36
b
 

2,98 ± 

0,14
a
 

3,03 ± 

0,29
ab

 

2,69 ± 

0,22
a
 

* ** ns 

Podatki so podani kot povprečje ± standardni odklon; različne nadpisane črke v posamezni 

vrsti kažejo statistično značilne razlike (p ≤ 0,05; Duncanovi testi); n = 5. Za faktorsko 

ANOVO: *, p ≤ 0,05; **, p ≤ 0,01; ns, ni statistično značilnih razlik. 
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4.5 OKOLJSKE MERITVE 

 

Pri obeh obravnavanjih z manj vode je bila vlažnost tal statistično značilno nižja v primerjavi z V+ obravnavanjima (Tabela 7). Prav tako je bila 

raven UV-B sevanja statistično značilno nižja pri UV– obravnavanjih od tiste pri UV+ obravnavanjih. Temperatura tal je bila pri vseh štirih 

obravnavanjih podobna. Raven fotosintezno aktivnega sevanja se je statistično značilno razlikovala le med obravnavanjima V+UV– in V–UV–. 

Tabela 7: Rezultati enosmerne analize variance, ki kažejo učinke posameznega dejavnika (razpoložljivosti vode in naravnega UV sevanja) ali 

njune interakcije na okoljske lastnosti. 

Parameter Enote Obravnavanje 

  V+UV+ V+UV– V–UV+ V–UV– 

Vlažnost tal¹ % 24,5 ± 4,5
b
 22,8 ± 4,4

b
 7,0 ± 3,4

a
 8,3 ± 3,4

a
 

Temperatura tal °C 22,1 ± 4,4
a
 22,1 ± 4,7

a
 23,4 ± 5,7

a
 23,6 ± 6,6

a
 

Fotosintezno aktivno 

sevanje 

µmol s
-1

 m
-

2
 

1627 ± 4
ab

 1619 ± 7
a
 1638 ± 17

b
 1628 ± 16

ab
 

UV-B sevanje mW cm
-2

 0,091 ± 

0,002
b
 

0,005 ± 

0,001
a
 

0,091 ± 

0,002
b
 

0,005 ± 

0,002
a
 

Podatki so podani kot povprečja ± standardni odklon; različne nadpisane črke v posamezni vrsti kažejo statistično značilne razlike (p ≤ 0,05; 

Duncanovi testi); n = 5. 

¹Povprečja meritev, izvedenih en teden in dva tedna po začetku izvajanja poskusa. 

²Povprečna temperatura zraka, 31,9 °C; povprečna raven fotosintezno aktivnega sevanja na prostem, 1865 µmol s
-1

 m
-2

; povprečna raven 

naravnega UV-B sevanja na prostem, 0,125 mW cm
-2

. 
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4.6 VSEBNOST ELEMENTOV V LISTIH 

 

Slika 8 prikazuje vsebnost silicija (Si), kalcija (Ca), fosforja (P), žvepla (S), klora (Cl) in 

kalija (K) v listih ječmena pri vseh štirih obravnavanjih. Razpoložljivost vode je imela 

statistično značilen vpliv na vse elemente razen kalija (p ≤ 0,01; faktorska ANOVA). 

Vsebnost silicija (Si), kalcija (Ca), fosforja (P), žvepla (S), klora (Cl) v listih ječmena je torej 

veliko večja pri obeh V+ obravnavanjih kot pri obeh V– obravnavanjih, vsebnost kalija (K) pa 

je bila pri vseh štirih obravnavanjih podobna. 
 

 

Slika 8: Vsebnost silicija (Si), kalcija (Ca), fosforja (P), žvepla (S), klora (Cl) in kalija (K) v 

listih ječmena pri štirih različnih obravnavanjih. Podatki so podani kot povprečja ± standardni 

odklon. Različne nadpisane črke pri posameznih stolpcih iste barv 

 

 

4.7 KORELACIJE MED RAZLIČNIMI LASTNOSTMI LISTOV IN OKOLJA 

 

Izračunali smo korelacije med optičnimi lastnostmi listov ječmena ter morfološkimi, 

biokemijskimi, fiziološkimi lastnostmi listov ječmena, njihovo vsebnostjo posameznih 

elementov in okoljskimi dejavniki, posebej za odbojnost in presevnost. Sivo obarvane 

vrednosti kažejo statistično značilne korelacije (svetlo sivo obarvane vrednosti, p ≤ 0,05; 

temno sivo obarvane vrednosti, p ≤ 0,01). Negativne vrednosti pomenijo negativno korelacijo 

oz. povezanost (več kot je enega, manj bo drugega), pozitivne vrednosti pa pomenijo premo 

sorazmerje med merjenima parametroma (več kot je enega, več bo drugega). 
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Rezultati korelacijske  analize odbojnosti in posameznih merjenih parametrov kažejo, da 

vsebnost silicija statistično značilno negativno kolerira (p ≤ 0,05) z odbojnostjo v celotnem 

svetlobnem spektru (Tabela 8). Fosfor, žveplo in kalcij kažejo močno negativno korelacijo z 

odbojnostjo v vijoličnem in modrem delu spektra (p ≤ 0,01), pri čemer fosfor in žveplo 

negativno korelacijo z odbojnostjo kažeta tudi v UV-A delu spektra (p ≤ 0,05). Dolžina listnih 

rež spodnje povrhnjice je v močni negativni korelaciji z UV-B delom spektra (p ≤ 0,01). 

Gostota listnih rež zgornje povrhnjice močno pozitivno korelira z odbojnostjo listov ječmena 

v UV, vijoličnem in NIR delu svetlobnega spektra (p ≤ 0,01) ter nekoliko manj še v modrem 

delu spektra (p ≤ 0,05). Z odbojnostjo v UV delu spektra sta v močni pozitivni korelaciji tudi 

gostota bodičk zgornje povrhnjice ter gostota listih rež spodnje povrhnjice (p ≤ 0,01). Slednja 

kaže tudi nekoliko šibkejšo pozitivno korelacijo z odbojnostjo v vijoličnem delu spektra (p ≤ 

0,05). Specifična listna površina negativno korelira z odbojnostjo od vključno UV-B do 

modrega dela svetlobnega spektra ter dodatno še v NIR delu spektra (p ≤ 0,05). 

Tabela 8: Vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki prikazujejo stopnjo 

korelacije med odbojnostjo listov ječmena v določenih spektralnih pasovih in ostalimi 

merjenimi lastnostmi listov ječmena ter okoljskimi dejavniki. 

Odbojnost v delu spektra 

Lastnost UV-B UV-A Vijolična Modra Zelena Rumena Rdeča NIR 

Vsebnost Si/maso -0,530
*
 -0,541 -0,668 -0,730 -0,520

*
 -0,484 -0,566 -0,544 

Vsebnost P/maso -0,402 -0,450 -0,615 -0,604 -0,279 -0,186 -0,288 -0,300 

Vsebnost S/maso -0,438 -0,487 -0,684 -0,617 -0,288 -0,200 -0,307 -0,385 

Vsebnost Cl/maso -0,295 -0,279 -0,470 -0,541 -0,371 -0,345 -0,422 -0,382 

Vsebnost K/maso 0,280 0,342 0,284 0,359 0,389 0,404 0,420 0,120 

 Vsebnost Ca/maso -0,312 -0,351 -0,597 -0,579 -0,308 -0,250 -0,347 -0,317 

Debelina lista -0,341 -0,271 -0,332 -0,175 -0,105 -0,057 -0,022 0,050 

Debelina mezofila -0,391 -0,302 -0,396 -0,226 -0,199 -0,145 -0,104 0,014 

Debelina zgornje kutikule -0,137 -0,031 -0,327 -0,150 -0,162 -0,120 -0,118 0,110 

Debelina zgornje 
povrhnjice 

0,015 -0,007 0,151 0,187 0,297 0,315 0,330 -0,084 

Debelina spodnje kutikule -0,118 -0,012 -0,265 -0,049 -0,021 0,020 0,025 0,208 

Debelina spodnje 
povrhnjice 

0,159 0,136 0,162 0,227 0,163 0,196 0,252 0,235 

Dolžina listnih rež zgoraj -0,508 -0,409 -0,502 -0,268 -0,318 -0,278 -0,252 -0,077 

Dolžina bodičk zgoraj 0,220 0,258 0,043 -0,087 -0,030 -0,031 -0,109 0,073 

Dolžina listnih rež spodaj -0,585 -0,413 -0,315 -0,048 -0,228 -0,205 -0,103 -0,037 

Dolžina bodičk spodaj -0,326 -0,233 -0,306 -0,268 -0,166 -0,131 -0,159 -0,160 

Gostota listnih rež zgoraj 0,753 0,693 0,635 0,561 0,372 0,333 0,395 0,570 

Gostota bodičk zgoraj 0,710 0,582 0,406 0,329 0,258 0,233 0,228 0,361 

Gostota listnih rež spodaj 0,733 0,631 0,561 0,397 0,226 0,182 0,206 0,470 

Gostota bodičk spodaj 0,219 0,044 0,078 -0,048 -0,140 -0,129 -0,150 0,044 

Specifična listna površina -0,535 -0,570 -0,468 -0,565 -0,296 -0,262 -0,358 -0,712 

Vsebnost klorofila a 0,185 0,227 0,175 0,020 -0,027 -0,056 -0,062 0,000 

Vsebnost klorofila b 0,238 0,268 0,438 0,464 0,450 0,426 0,452 0,206 

Vsebnost karotenoidov 0,218 0,269 0,216 0,072 0,021 -0,010 -0,005 0,024 

Vsebnost UV-B– -0,339 -0,263 -0,400 -0,294 -0,280 -0,240 -0,211 0,043 
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absorbirajočih snovi 

Vsebnost UV-A–
absorbirajočih snovi 

-0,383 -0,260 -0,419 -0,289 -0,320 -0,286 -0,245 0,022 

Vsebnost antocianov -0,155 -0,140 -0,140 -0,089 -0,105 -0,127 -0,145 -0,081 

Fotosintezno aktivno 
sevanje 

0,020 0,056 0,021 0,199 0,059 0,108 0,203 0,354 

UV-B sevanje -0,509 -0,364 -0,372 -0,003 -0,010 0,032 0,096 0,038 

Vlažnost tal -0,496 -0,473 -0,668 -0,742 -0,502 -0,445 -0,541 -0,478 

Dejanska fotokemična 
učinkovitost 

0,168 0,147 0,415 0,428 0,182 0,142 0,228 0,405 

Potencialna fotokemična 
učinkovitost 

0,305 0,393 0,454 0,460
*
 0,053 -0,032 0,086 0,439 

Prevodnost listnih rež -0,533 -0,556 -0,707 -0,773 -0,471 -0,393 -0,496 -0,510 

 

Rezultati korelacijske analize med presevnostjo listov ječmena in posameznimi merjenimi 

parametri kažejo, da vsebnost silicija močno pozitivno korelira s presevnostjo v UV-B in UV-

A delu spektra (p ≤ 0,01) (Tabela 9). Podoben odnos s presevnostjo listov kaže tudi vsebnost 

kalcija (p ≤ 0,05). Debelina zgornje kutikule negativno korelira s presevnostjo v zelenem in 

rumenem delu vidnega dela spektra (p ≤ 0,05). Vsebnost klorofila b je v pozitivni korelaciji s 

presevnostjo v zelenem in NIR delu spektra (p ≤ 0,05). Vsebnost UV-A–absorbirajočih snovi 

je v negativni korelaciji s presevnostjo od vključno zelenega do NIR dela svetlobnega spektra 

(p ≤ 0,05). Podoben odnos kaže tudi vsebnost UV-B–absorbirajočih snovi (p ≤ 0,05), pri 

čemer je izvzet rdeči del svetlobnega spektra. 

 

Tabela 9: Vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki prikazujejo stopnjo 

korelacije med presevnostjo listov ječmena v določenih spektralnih pasovih in ostalimi 

merjenimi lastnostmi listov ječmena ter okoljskimi dejavniki. 

Presevnost v delu spektra 

Lastnost UV-B UV-A Vijolična Modra Zelena Rumena Rdeča NIR 

Vsebnost Si/maso 0,618 0,607 0,224 0,056 -0,321 -0,215 -0,073 -0,517 

Vsebnost P/maso 0,470 0,543 0,380 0,220 -0,128 -0,011 0,158 -0,057 

Vsebnost S/maso 0,454 0,507 0,249 0,112 -0,271 -0,157 -0,008 -0,208 

Vsebnost Cl/maso 0,651 0,655 0,152 -0,045 -0,435 -0,347 -0,207 -0,474 

Vsebnost K/maso -0,089 -0,001 0,132 0,128 0,116 0,104 0,131 0,414 

Vsebnost Ca/maso 0,549 0,595 0,315 0,139 -0,292 -0,187 -0,021 -0,242 

Debelina lista 0,032 -0,033 -0,201 -0,221 -0,308 -0,273 -0,223 -0,412 

Debelina mezofila 0,024 -0,039 -0,316 -0,340 -0,432 -0,391 -0,347 -0,480 

Debelina zgornje kutikule 0,064 0,178 -0,156 -0,265 -0,564 -0,530 -0,438 -0,118 

Debelina zgornje povrhnjice -0,066 -0,161 -0,066 -0,012 0,157 0,164 0,147 -0,066 

Debelina spodnje kutikule -0,047 0,039 -0,143 -0,226 -0,544 -0,517 -0,435 -0,168 

Debelina spodnje povrhnjice -0,259 -0,273 -0,135 -0,055 0,200 0,183 0,114 0,314 

Dolžina listnih rež zgoraj -0,222 -0,237 -0,408 -0,358 -0,440 -0,415 -0,432 -0,365 

Dolžina bodičk zgoraj 0,199 0,349 0,394 0,286 0,147 0,168 0,218 0,394 

Dolžina listnih rež spodaj -0,530 -0,540 -0,518 -0,367 -0,337 -0,351 -0,415 -0,379 

Dolžina bodičk spodaj 0,033 0,137 0,252 0,222 -0,014 0,045 0,137 -0,063 
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Gostota listnih rež zgoraj 0,037 -0,070 -0,184 -0,222 0,024 -0,039 -0,089 0,305 

Gostota bodičk zgoraj -0,002 -0,003 0,069 0,067 0,255 0,212 0,175 0,517 

Gostota listnih rež spodaj 0,149 0,082 -0,012 -0,096 0,075 0,028 0,009 0,388 

Gostota bodičk spodaj -0,060 -0,052 0,148 0,163 0,296 0,288 0,264 0,529 

Specifična listna površina 0,440 0,416 0,224 0,164 0,080 0,174 0,242 -0,257 

Vsebnost klorofila a 0,212 0,308 0,245 0,117 0,064 0,053 0,118 0,235 

Vsebnost  klorofila b -0,367 -0,266 0,203 0,297 0,470 0,418 0,382 0,572 

Vsebnost karotenoidov 0,257 0,342 0,171 0,040 0,018 0,007 0,068 0,183 

Vsebnost UV-B–absorbirajočih 
snovi 

0,087 0,147 -0,083 -0,159 -0,503 -0,459 -0,374 -0,507 

Vsebnost UV-A–absorbirajočih 
snovi 

0,079 0,131 -0,175 -0,260 -0,610 -0,569 -0,487 -0,575 

Vsebnost antocianov -0,392 -0,341 0,048 0,131 0,185 0,142 0,071 0,082 

Fotosintezno aktivno sevanje -0,381 -0,394 -0,359 -0,283 -0,177 -0,193 -0,228 0,027 

UV-B sevanje -0,472 -0,432 -0,445 -0,316 -0,393 -0,389 -0,408 -0,353 

Vlažnost tal 0,682 0,741 0,283 0,055 -0,336 -0,218 -0,042 -0,358 

Dejanska fotokemična 
učinkovitost 

-0,194 -0,291 -0,429 -0,327 -0,029 -0,084 -0,178 0,022 

Potencialna fotokemična 
učinkovitost 

-0,337 -0,405 -0,473 -0,381 -0,236 -0,336 -0,453 -0,196 

Prevodnost listnih rež 0,565 0,637 0,312 0,138 -0,178 -0,057 0,104 -0,275 

 

Rezultati korelacijske analize med vsebnostjo nekaterih elementov v listih ječmena in 

določenimi drugimi merjenimi parametri kažejo, da je vsebnost vseh elementov v listih, razen 

kalija v pozitivni korelaciji tako z vlažnostjo tal kot s prevodnostjo listnih rež (p ≤ 0,05). 

Vsebnost silicija v listih ječmena pozitivno korelira z vsebnostjo UV-absorbirajočih snovi (p 

≤ 0,05). Vsi obravnavani elementi, razen kalija,  so v pozitivni korelaciji en z drugim (p ≤ 

0,05). 

 

Tabela 10: Vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki prikazujejo stopnjo 

korelacije med vsebnostjo nekaterih elementov v listih ječmena in določenimi drugimi 

merjenimi parametri. 

Lastnost 
Vsebnost 

Si 
Vsebnost 

P 
Vsebnost 

S 
Vsebnost 

Cl 
Vsebnost 

K 
Vsebnost 

Ca 

UV-B–absorbirajoče snovi 0,465 0,331 0,445 0,494 -0,121 0,483 

UV-A–absorbirajoče snovi 0,520 0,293 0,448 0,559 -0,071 0,512 

Vlažnost tal 0,837 0,823 0,794 0,794 -0,069 0,797 

Prevodnost listnih rež 0,643 0,875 0,739 0,536 -0,141 0,632 

Vsebnost Si/maso   0,615 0,738 0,868 -0,237 0,870 

Vsebnost P/maso 0,615   0,866 0,536 0,048 0,747 

Vsebnost S/maso 0,738 0,866   0,771 0,102 0,902 

Vsebnost Cl/maso 0,868 0,536 0,771   0,042 0,866 

Vsebnost K/maso -0,237 0,048 0,102 0,042   0,064 

Vsebnost Ca/maso 0,870 0,747 0,902 0,866 0,064   
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4.8 ANALIZA TAL 

 

Rezultati analize tal opredeljujejo delež peska, grobega melja, finega melja, skupnega melja in 

gline v prsti za vsa štiri obravnavanja (Tabela 11). Razlike so majhne. Največ peska je 

vsebovala prst pri obravnavanju V+UV–, skupnega melja je bilo največ v prsti pri 

obravnavanju V–UV–, delež gline pa je bil skoraj enak pri vseh 4 obravnavanjih. Prst pri 

obravnavanju V+UV– spada v teksturni razred peščena ilovica, pri ostalih treh obravnavanjih 

pa v teksturni razred ilovica.  

Tabela 11: Sestava prsti, uporabljene v poskusu, in uvrstitev v teksturni razred. 

Obravnavan

je 
Pesek (%) 

Melj, grobi 

(%) 

Melj, fini 

(%) 

Melj, 

skupni (%) 
Glina (%) 

Tekstur

ni 

razred 

V+UV+ 49,0 16,7 21,1 37,8 13,2 Ilovica 

V+UV– 53,0 12,7 20,6 33,3 13,7 
Peščena 

ilovica 

V–UV+ 47,5 17,2 21,4 38,6 13,9 Ilovica 

V–UV– 47,2 14,8 24,3 39,1 13,7 Ilovica 

Povprečje ± 

SD 

49,2 ±  

2,7 

15,4 ± 

 2,0 

21,9 ±  

1,7 

37,2 ± 

 2,7 

13,6 ±  

0,3 
Ilovica 

 

 

Rezultati za pH, količino izmenljivega fosforja in kalija ter električno prevodnost tal, 

uporabljenih v poskusu, so predstavljeni v Tabeli 12. Našteti parametri se med obravnavanji 

le malo razlikujejo. pH je v povprečju znašal 7,1, P2O5 je bilo največ pri obravnavanju 

V+UV–, K2O pa pri obravnavanju V–UV–. Največjo električno prevodnost tal smo izmerili 

pri obravnavanju V–UV–. 

Tabela 12: Vrednost pH, količina izmenljivega fosforja in kalija ter električna prevodnost tal, 

uporabljenih v poskusu. 

Obravnavanje pH v CaCl2 P2O5 (mg / 100 g) K2O (mg / 100 g) 
Električna 

prevodnost(mScm
-1

) 

V+UV+ 7,1 163,4 40,3 0,16 

V+UV– 7,2 180,9 45,1 0,24 

V–UV+ 7,1 172,0 50,5 0,23 

V–UV– 7,1 178,1 54,2 0,30 

Povprečje ± 

 SD 

7,1 ±  

0,1 

173,6 ±  

7,7 

47,5 ± 

 6,1 

0,23 ±  

0,06 
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Delež karbonatov je bil največji pri obravnavanjih V+UV+ in V+UV– (Tabela 13). Deleža 

ogljika in dušika sta bila največja v tleh pri obravnavanju V+UV–. Največji delež organske 

snovi so imela tla pri obravnavanju V–UV+.  

Tabela 13: Delež karbonatov, C, N, razmerje C/N, delež organske snovi ter skupni C v tleh, 

uporabljenih v poskusu. 

 

Obravnavanje 
Karbonati 

(%) 
C (%) N (%) C/N 

Organska snov 

(%) 

C, skupni 

(%) 

V+UV+ 16,5 10,2 0,73 14,0 18,1 12,15 

V+UV– 16,5 12,6 0,77 16,4 17,6 14,55 

V–UV+ 12,4 10,6 0,73 14,5 18,5 12,07 

V–UV– 12,4 10,3 0,71 14,5 18,2 11,76 

Povprečje ± 

SD 

14,5 ±  

2,4 

10,9 ± 

1,1 

0,74 ± 

0,03 

14,9 ± 

1,1 

18,1 ±  

0,4 

12,63 ± 

1,29 

 

 

Kationska izmenjevalna kapaciteta je bila največja v tleh pri obravnavanju V+UV– (Tabela 

14), Ca
2+

 ionov je bilo največ v tleh pri obravnavanju V+UV–, Mg
2+

 ionov pri obravnavanju 

V+UV–, K
+
 ionov pri obravnavanju V–UV–, Na

+
 ionov pa v tleh pri obravnavanjih V+UV+ 

in V+UV–. 

Tabela 14: Kationska izmenjevalna kapaciteta, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, vsota bazičnih 

kationov ter zasičenost tal z bazičnimi kationi v tleh, uporabljenih v poskusu. 

Obravnavan

je 

Kationska 

izmenjevalna 

kapaciteta 

(mmolc / 100 

g) 

Ca
2+

 

(mmolc 

/ 100 g) 

Mg
2+

 

(mmo

lc / 

100 g) 

K
+
 

(mmol

c / 100 

g) 

Na
+
 

(mmol

c / 100 

g) 

Vsota 

bazičnih 

kationov 

(mmolc / 

100 g) 

Zasičenost 

z bazičnimi 

kationi (%) 

V+UV+ 43,12 36,63 6,42 0,86 0,09 44,00 100 

V+UV– 43,25 36,78 6,95 0,87 0,09 44,69 100 

V–UV+ 39,43 32,95 5,69 0,95 0,06 39,65 100 

V–UV– 41,15 32,86 5,69 1,09 0,06 39,70 96 

Povprečje ± 

SD 

41,74 ±  

1,81 

34,81 ± 

2,20 

6,19 ± 

0,61 

0,94 ± 

0,11 

0,08 ± 

0,02 

42,01 ± 

2,71 

99 ± 

 2 
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5. RAZPRAVA 

 

V magistrskem delu smo preučevali vpliv naravnega UV sevanja in razpoložljivosti vode na 

vsebnost biomineralov v listih ječmena. Pri tem smo se osredotočili predvsem na dva 

biominerala, in sicer silicij in kalcij. Müller (2003) ugotavlja, da imajo trave izredno velik 

potencial za kopičenje silicija, saj ga vsebujejo v zelo visokih koncentracijah v primerjavi z 

večino drugih rastlin. Med trave med drugim spada tudi ječmen. Poskus je potekal v času faze 

cvetenja ječmena. Nekatere meritve so bile opravljene že med poskusom, druge pa po 

končanem poskusu.  

 

5.1 ANALIZA MORFOLOŠKIH LASTNOSTI LISTOV 

 

Do znatnih razlik v debelini lista prihaja pod vplivom naravnega UV sevanja. Največja 

odstopanja so pri sušnem obravnavanju ob prisotnosti naravnega UV sevanja (V–UV+). UV 

sevanje ima na rastline lahko različen vpliv. Germ, (2006), opisuje, da so ob vplivu UV-B 

sevanja lahko rastline nižje in bolj razvejane, imajo manjšo suho maso nadzemnih in 

podzemnih delov, njihovi listi pa so lahko debelejši in manjši. Naravno UV sevanje ima vpliv 

tudi na debelino mezofila. Najdebelejši mezofil so imeli listi pri obeh obravnavanjih s 

prisotnostjo naravnega UV sevanja (V–UV+ ter V+UV+). Do statistično značilnih razlik pri 

parametru specifična listna površina prihaja predvsem na račun razpoložljivosti vode, saj je 

bila pri obeh sušnih obravnavanjih (V–UV+ ter V–UV–) specifična listna površina manjša. 

To je razumljivo, saj se zaradi pomanjkanja vode zmanjša stopnja rasti, zaradi česar so deli 

rastlin manjši. 

Pri meritvah različnih parametrov na zgornji listni površini smo prišli do naslednjih 

ugotovitev. Na debelino kutikule vplivata tako razpoložljivost vode kot tudi naravno UV 

sevanje. Pri vseh obravnavanjih je bila debelina kutikula približno enaka. Nekoliko večja je 

bila v povprečju pri obravnavanju V+UV+. Pri povrhnjici in gostoti listnih rež ni prišlo do 

statistično značilnih razlik pri nobenem od obravnavanj. Dolžina listih rež se je zmanjšala 

tako pri sušnem kot pri vodnem obravnavanju, ob zmanjšani ravni naravnega UV sevanja. 

Kakani in sod., 2003, so na primeru bombaža (Gossypium hirsutum) izmerili večjo dolžino 

listih rež na zgornji in spodnji strani listov ob povečani intenziteti UV-B sevanja. Pri gostoti 

bodičk nismo ugotovili statistično značilnih razlik, na dolžino bodičk zgornje listne površine 

pa sta vplivala tako razpoložljivost vode kot naravno UV sevanje. Do največjih odstopanj je 

prišlo ob pomanjkanju vode in zmanjšani ravni naravnega UV sevanja (V–UV–). 

Na spodnji listni površini smo merili iste parametre kot na zgornji. Do statistično značilnih 

razlik je prišlo pri kutikuli na račun razpoložljivosti vode in naravnega UV sevanja. Kutikule 

so bile najdebelejše ob prisotnosti vode in naravnega UV sevanja (V+UV+). Pri pšenici so 

ugotovili, da UV-B sevanje povzroči odebelitev kutikule (Sharma in sod., 1997). Na debelino 

povrhnjice je vplivala razpoložljivost vode. Debelina spodnje povrhnjice je najbolj odstopala 

ob prisotnosti vode in naravnega UV sevanja. Pri sušnih obravnavanjih se je debelina 

povrhnjice povečala. Lahko sklepamo, da je do povečanja prišlo zaradi obrambe pred sušo. 

Na gostoto in dolžino listnih rež ter gostoto bodičk spodnje povrhnjice je imelo statistično 

značilen vpliv naravno UV sevanje, saj so bile ob zmanjšani ravni naravnega UV sevanja 

listne reže krajše, gostota bodičk pa se je povečala. 
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5.2 ANALIZA OPTIČNIH LASTNOSTI LISTOV 

 

Raziskave optičnih lastnosti listov ječmena so pokazale, da sta si krivulji odbojnosti in 

presevnosti med seboj dokaj podobni. Vrednosti se najbolj povečajo v vidnem delu spektra 

med 400 in 700 nm. To dejstvo je najverjetneje, posledica tega, da se v spektralnem območju 

med 400 in 700 nm nahaja 45% celotne Sončeve energije, ki doseže Zemljo (Larcher, 2003). 

Ta vidni del svetlobnega spektra, ki ga rastline v največji meri izrabljajo za fotosintezo, zato 

imenujemo fotosintezno aktivno sevanje (Larcher, 2003). V UV delu spektra med 280 in 400 

nm je tako presevnost kot odbojnost nizka. List absorbira 95 % UV sevanja predvsem na 

račun UV-absorbirajočih snovi, kot so flavonoidi, ki rastlino varujejo pred UV sevanjem. 

Nahajajo se v povrhnjici in kutikuli, kjer zmanjšujejo UV jakost sevanja (Yoshimura in sod., 

2001). V NIR delu spektra (700-1400 nm) se tako odbojnost kot presevnost listov zopet zelo 

povzpneta. To lahko pripišemo različnim biokemijskim in morfološkim lastnostim listov, ki 

vplivajo na interakcijo svetlobe z različnimi plastmi celic. Del svetlobe se od listov odbije, del 

se je preseva skozi liste, preostala svetloba pa se v tkivih absorbira (Liew in sod., 2008). 

Na odbojnost v UV-A delu svetlobnega spektra je statistično značilno vplivalo naravno UV 

sevanje. Največjo odbojnost v tem delu spektra smo izmerili pri sušnem obravnavanju ob 

zmanjšani ravni naravnega UV sevanja (V–UV–). V UV-B delu spektra ni prišlo do 

statistično značilnih razlik v odbojnosti listov ječmena. Na odbojnost v vidnem in NIR delu 

spektra je statistično značilno vplivala razpoložljivost vode. Med glavna vira energije za 

biosfero štejemo vidno svetlobo in IR sevanje. Plast ozona v stratosferi v celoti zadrži 

škodljive valovne dolžine pod 280 nm, del sevanja pa ta plast izseva mimo Zemlje. Okoli 

valovne dolžine 500 nm (vidni del svetlobnega spektra) ima svetlobno sevanje še vedno 

dovolj energije, a ni več nevarno, zato so te valovne dolžine najpomembnejše za proces 

fotosinteze (Tome, 2006). 

Statistično značilen vpliv na presevnost v UV-A in UV-B delu spektra sta imela tako 

razpoložljivost vode kot naravno UV sevanje. V vidnem delu spektra ni prišlo do statističnih 

razlik, razen v zelenem delu spektra presevnosti, na katero je vplivala razpoložljivost vode. 

Na presevnost v NIR delu spektra je statistično značilno vplivala interakcija med obema 

preučevanima dejavnikoma (V×UV). 

Preučili smo tudi korelacije med odbojnostjo in posameznimi merjenimi parametri listov 

ječmena ter okoljskimi dejavniki. Vsebnost silicija v listih ječmena je negativno korelirala z 

odbojnostjo skozi celotnen svetlobni spekter. To pomeni, da več kot so listi vsebovali silicija, 

manj svetlobe se je odbilo od listov. 

Gostota listnih rež na zgornji povrhnjici je pozitivno korelirala z odbojnostjo v UV-B, UV-A, 

vijoličnem ter NIR delu spektra. V pozitivni korelaciji z odbojnostjo v UV delu spektra sta 

bili tudi gostota bodičk na zgornji povrhnjici ter gostota listnih rež na spodnji povrnjici. Pri 

slednji se je pozitivna korelacija kazala tudi z odbojnostjo v vijoličnem delu spektra. Torej, 

večja kot je bila gostota bodičk na zgornji povrhnjici, več svetlobe v UV-B in UV-A delu 

spektra se je odbilo od lista. Vsebnost silicija v listih je močno vplivala na odbojnost svetlobe. 

Razlog za to je, da silicij v rastlinah opravlja veliko funkcij tako v strukturnem kot 

fiziološkem smislu. Si izboljša delovanje različnih rastlinskih procesov in s tem rastlinam 

omogoča izredno prilagodljivost številnim okoljskim dejavnikom (Cooke in Leishman, 2011). 

Vsebnost silicija v listih je pozitivno korelirala s presevnostjo v UV-B in UV-A delu spektra. 

To pomeni, da več kot so listi vsebovali silicija, več UV-B in UV-A sevanja je prešlo skozi 
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liste. Vsebnost kalcija v listih je bila v pozitivni korelaciji s presevnostjo v UV-A delu 

spektra. Vsebnost UV-A–absorbirajočih snovi v listih je bila v negativni korelaciji s 

presevnostjo v zelenem in rumenem delu vidnega spektra svetlobe ter s presevnostjo v NIR 

delu spektra. Manj kot so listi vsebovali UV-A–absorbirajočih snovi, več svetlobe v zelenem, 

rumenem in NIR delu spektra je prešlo skozi liste. Raziskava na togem šašu, navadnem trstu, 

pisani čužki, rušnati masnici in modri stožki je pokazala pozitivno korelacijo med vsebnostjo 

silicija v zgornji povrhnjici, kutikuli in laski ter odbojnostjo. To kaže, da silicijeve strukture 

pršijo sevanje in s tem zmanjšujejo prodiranje svetlobe v globlje ležeča tkiva listov. Podobno 

smo ugotovili tudi v naši raziskavi. Strukture na površini listov vplivajo tudi na odbojnost 

svetlobe v UV delu spektra, debelina spodnje kutikule in gostota bodičk na spodnji povrhnjici 

pa vplivata na presevnost svetlobe (Klančnik in sod., 2014b). 

 

5.3 ANALIZA FIZIOLOŠKIH LASTNOSTI LISTOV 

 

Fiziološke parametre smo izmerili z namenom ugotavljanja vitalnosti rastlin v času poskusa 

pri vseh štirih obravnavanjih. Parameter potencialna fotokemična učinkovitost (Fv/Fm) je 

pokazal, da med obravnavanji ni bilo statističnih razlik. Vrednosti okoli 0,77 kažejo na to, da 

rastline niso bile pod stresom, temveč vitalne in neprizadete. Flourescenca nam daje vpogled 

v razpon tolerance rastlin za stres oziroma obseg delovanja stresa, v okviru katerega se 

fotosintezni aparat rastlin še ne poškoduje (Li in sod., 2004). Trošt-Sedej, (2005), ugotavlja, 

da znižanje potencialne fotokemične učinkovitosti daje vpogled v dejanski stres rastline. 

Trenutni stres pa predstavlja znižanje dejanske fotokemične učinkovitosti. Tudi meritve 

dejanske fotokemične učinkovitosti niso pokazale statistično značilnih razlik med 

obravnavanji. 

 

Razpoložljivost vode je imela statistično značilen vpliv na prevodnost listih rež. Z njo smo 

ugotavljali, koliko vode je izhajalo iz listov. Več vode so oddajali listi pri obravnavanjih z 

zadostno razpoložljivostjo vode (V+UV+ in V+UV–). Tako premalo kot preveč vode lahko 

povzroča stres pri rastlinah in s tem zapiranje listnih rež (Larcher, 2003). Ob izpostavitvi 

rastlin vodnemu stresu se listne reže hitro zaprejo, s tem pa se upočasni tudi transpiracija in 

vsi ostali z njo povezani procesi (Pagter in sod., 2005). Do tega procesa je prišlo tudi v našem 

poskusu, saj je bila prevodnost listnih rež pri obeh sušnih obravnavanjih (V–UV– ter V+UV–) 

precej nižja. 

 

5.4 ANALIZA BIOKEMIJSKIH LASTNOSTI LISTOV 

 

Pri analizi biokemijskih parametrov smo prišli do ugotovitev, da na vsebnost klorofila a in b, 

karotenoidov in antocianov ne vplivata ne razpoložljivost vode ne naravno UV sevanje, saj ni 

prišlo do statistično značilnih razlik med različnimi obravnavanji. Vsebnost UV-A–

absorbirajočih snovi se je zmanjšala pri obeh obravnavanjih z zmanjšano ravnijo naravnega 

UV sevanja (V–UV– ter V+UV–). Proizvodnja in kopičenje UV-absorbirajočih snovi je en 

najbolj značilnih odzivov rastlin na UV sevanje. Te spojine rastlinam poleg zaščite pred UV 
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sevanjem nudijo tudi zaščito pred različnimi poškodbami, okužbami patogenov in toksičnimi 

kovinami (Golob, Kavčič, Stibilj, Gaberščik, Vogel-Mikuš in Germ, 2017). 

 

5.5 ANALIZA VSEBNOSTI ELEMENTOV V LISTIH 

 

Razpoložljivost vode je imela statistično značilen vpliv na vsebnost vseh preučenih elementov 

v listih ječmena razen kalija. Pri obeh obravnavanjih z zadostno razpoložljivostjo vode 

(V+UV+ in V+UV–) je bila torej vsebnost silicija, kalcija, fosforja, žvepla in klora precej 

višja kot pri obeh sušnih obravnavanjih (V–UV+ in V–UV–). Razlog za to najverjetneje tiči v 

procesu transpiracije. Faisal in sod., (2012), opisujejo odvisnost privzema silicija v rastline od 

razpoložljivosti vode. Če je vode premalo, je privzem silicija v rastline manjši na račun 

manjšega transpiracijskega toka, ki poganja privzem in prenos silicija po rastlini. Pri pšenici 

so dokazali, da so imeli listi z visoko vsebnostjo silicija višjo vsebnost vode in izboljšan vodni 

potencial. V razmerah stresa zaradi povišane slanosti silicij ublaži nezaželene učinke povišane 

slanosti preko preprečevanja privzema Na
+
 ionov v korenine ter prenosa teh ionov iz korenin 

proti poganjkom. Silicij pripomore tudi k višji relativni vsebnosti vode v listih (Daoqian in 

sod., 2018). Kalij se je v približno enakem deležu pojavljal pri vseh štirih obravnavanjih. Ta 

element ima namreč zelo pomembno funkcijo vzdrževanja osmotskega tlaka v celicah in 

uravnava oskrbo rastline z vodo. Pomemben je tudi za odpornost rastlin proti različnim 

boleznim, škodljivcem in mrazu (Rojc Polanec in sod., 2014). Tudi D’Imperio in sod., (2016), 

v svoji raziskavi na listnati zelenjavi ugotavljajo, da je kalij bistven makronutrient, pomemben 

za zdravje rastlin, predvsem za njihovo rast in razvoj ter predstavlja kar 10 % suhe mase 

rastlin. 
 

5.6 ANALIZA TAL 

 

Pri vseh štirih obravnavanjih (V+UV+, V+UV–, V–UV+ in V–UV–) nas je zanimal delež 

peska, grobega melja, finega melja, skupnega melja ter gline v prsti, uporabljeni v poskusu. 

Ugotovili smo, da se je pri vseh štirih obravnavanjih v prsti pojavljalo največ peska in da so 

ostali parametri podobni, saj je bil vir tal za vsa obravnavanja isti. Delež peska je bil največji 

v tleh pri obravnavanju V+UV–, in sicer 53 %. 

Glede na dobljene deleže smo določili tudi teksturne razrede za prst pri vsakemu od 

obravnavanj. Za določitev teksturnih razredov smo uporabili teksturno piramido (Slika 3), s 

katero lahko določimo, ali so tla lahka, težka ali srednje težka. Prst pri obravnavanju V+UV– 

smo uvrstili v teksturni razred peščena ilovica, prst ostalih treh obravnavanj pa v teksturni 

razred ilovica. Zaključimo lahko, da je prst pri obravnavanju V+UV– spadala med lahka tla, 

prst preostalih treh obravnavanj pa med srednje lahka tla. 

Največ P2O5 smo izmerili v tleh pri obravnavanju V–UV–, in sicer 178,1 mg/100 g. 

Električna prevodnost nam pove, kako slana so tla. Če je slanost tal previsoka, se poveča 

osmotski tlak okrog korenin, kar prepreči absorpcijo vode in s tem škodljivo vpliva na 

rastline. Nekatere vrste rastlin so bolj občutljive na visoko električno prevodnost kot druge 

(Hanna service, 2015). Električna prevodnost tal v našem poskusu je bila pri vseh štirih 
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obravnavanjih v optimalnem območju. Meja, nad katero je električna prevodnost že visoka, je 

1,5 mS/cm
-1

. Električna prevodnost je največja v tleh pri obravnavanju V–UV–. 

Izmerili smo tudi delež ogljika, dušika, karbonatov, organskih snovi ter razmerje C/N v tleh. 

Delež organskih snovi je bil največji pri obravnavanju V–UV+, in sicer 18,5 %. Merili smo 

tudi koncentracijo Ca
+2

, Mg
+2

, K
+
 in Na

+
 ionov. Pri vseh štirih obravnavanjih je bilo v tleh 

največ Ca
+2

 ionov. Kationi si v splošnem sledijo po naslednjem vrstnem redu: Al
3+

 > Ca
2+

 > 

Mg
2+

 > K
+
 > H

+
 > Na

+
.  
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6. SKLEPI 

 

Hipoteza 1: Predvidevamo, da bo vsebnost biomineralov Ca in Si v listih navadnega ječmena 

večja pri optimalno zalitih rastlinah, vplivala pa bo tudi določena raven UV sevanja. 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da razpoložljivost vode statistično značilno vpliva tako 

na vsebnost kalcija kot tudi silicija v listih. Poleg kalcija in silicija smo merili tudi vsebnost 

fosforja,žvepla, klora in kalija v listih in ugotovili, da ima razpoložljivost vode statistično 

značilen vpliv na vse elemente razen na kalij. Naravno UV sevanje ni imelo statistično 

značilnega vpliva na vsebnost obravnavanih elementov v listih. Pri obeh obravnavanjih z 

zadostno razpoložljivostjo vode (V+UV+ in V+UV–) je bila torej vsebnost silicija in kalcija 

znatno višja kot pri obeh sušnih obravnavanjih (V–UV+ in V–UV–). Našo hipotezo tako 

lahko delno potrdimo. 

Hipoteza 2: Predvidevamo, da bo naravno UV sevanje ublažilo negativne učinke suše pri 

prevzemu biomineralov. 

Rezultati morfoloških meritev so pokazali, da je do največjih odstopanj prihajalo pri 

specifični listni površini, na kar je najbolj vplivala razpoložljivost vode. Dolžina listnih rež 

zgornje povrhnjice se je zmanjšala ob znižani ravni naravnega UV sevanja tako ob zadostni 

kot ob nezadostni preskrbi z vodo (V+UV– in V–UV–). Debelina spodnje povrhnjice je 

najbolj odstopala ob prisotnosti vode in naravnega UV sevanja. Pri sušnih obravnavanjih se je 

debelina povrhnjice povečala. Biokemijske meritve so pokazale, da na vsebnost klorofila a in 

b, karotenoidov in antocianov v listih ni vplivala ne razpoložljivost vode ne naravno UV 

sevanje. Vsebnost UV-A–absorbirajočih snovi se je zmanjšala pri obeh obravnavanjih z 

zmanjšano ravnjo naravnega UV sevanja (V–UV– ter V+UV–). Ker naravno UV sevanje ni 

ublažilo negativnih učinkov  pri prevzemu biomineralov našo hipotezo po teh rezultatih lahko 

zavrnemo. 

Hipoteza 3: Predvidevamo, da lahko vsebnost biomineralov Ca in Si značilno vpliva na 

presevnost in odbojnost listov ječmena. 

 

Vsebnost silicija v listih je negativno korelirala z odbojnostjo skozi celoten svetlobni spekter. 

Večja kot je bila torej vsebnost silicija v listih, manj svetlobe se je od listov odbilo. Vsebnost 

kalcija je bila v negativni korelaciji z odbojnostjo v vijoličnem in modrem delu vidnega dela 

svetlobnega spektra, kar prav tako pomeni nižjo odbojnost v omenjenih dveh pasovih 

svetlobnega spektra ob višjih vsebnostih kalcija v listih. Presevnost v UV delu spektra je 

pozitivno korelirala z vsebnostjo Si v listih. To pomeni, da je ob višjih vsebnostih silicija v 

listih skozi list prešlo več svetlobe v UV delu spektra. Vsebnost kalcija je pokazala pozitivno 

korelacijo s presevnostjo v UV-A delu spektra, kar podobno kaže na to, da je ob višjih 

vsebnostih kalcija v listih skoznje prešlo več svetlobe v UV-A delu svetlobnega spektra. 

Vsebnost silicija in kalcija je torej značilno vplivala na funkcionalne značilnosti listov 

ječmena, zato tudi tretjo hipotezo lahko potrdimo.  
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7. POVZETEK 

  

UV sevanje in suša sta okoljska dejavnika, ki pogosto delujeta sočasno in pri tem vplivata na 

različne fiziološke procese v rastlinah. Ob zadostni preskrbi rastlin z vodo UV sevanje 

povzroči zmanjšanje stopnje rasti in fotosinteze pri rastlinah. Tudi prisotnost suše pri rastlinah 

povzroči spremembe tako na fiziološki kot na biokemijski ravni. 

Silicij je zelo pomemben element vseh rastlin, predvsem trav, saj izboljšuje njihovo rast in jih 

ščiti pred različnimi vrstami stresa. Drug pomemben biomineral za trave je poleg silicija tudi 

kalcij. Omenjena biominerala predstavljata glavni raziskovalni vidik naše raziskave. 

V tem magistrskem delu nas je zanimal vpliv naravnega UV sevanja in razpoložljivosti vode 

na vsebnost biomineralov v listih navadnega ječmena. Na zunanjo testno površino ob Oddelku 

za biologijo Biotehniške fakultete smo v korita posejali navadni ječmen. Polovico korit z 

ječmenom smo postavili pod prozorne strešnike, ki prepuščajo celoten svetlobni spekter 

(vključno z UV), drugo polovico korit pa pod prozorne strešnike, ki prepuščajo vidni del 

svetlobnega spektra in le okoli 10 % UV sevanja. Polovico korit obeh UV obravnavanj smo v 

fazi cvetenja pričeli zalivati manj, s čimer smo vzpostavili štiri končna obravnavanja, in sicer 

V+UV+ (zadostna količina vode ter prisotnost naravnega UV sevanja; kontrolne razmere), 

V+UV– (zadostna količina vode ter zmanjšana raven naravnega UV sevanja), V–UV+ 

(pomanjkanje vode ter prisotnost naravnega UV sevanja) ter V–UV– (pomanjkanje vode ter 

zmanjšana raven naravnega UV sevanja). Na listih smo opravili različne meritve, in sicer 

najprej smo opravili morfološke meritve: meritve debeline različnih tkiv in struktur listov 

ječmena, določili smo specifično listno površino in gostoto, ter velikost listnih rež in bodičk. 

Izmerili smo odbojnost in presevnost listov, pri fizioloških meritvah smo spremljali fiziološko 

stanje rastlin (potencialno in dejansko fotokemično učinkovitost FSII ter prevodnost listnih 

rež). Pri biokemijskih meritvah smo določili vsebnost klorofilov in karotenoidov, antocianov 

in UV-absorbirajočih snovi. Merili smo tudi razmere v okolju (vlažnost in temperatura tal in 

raven fotosintezno aktivnega ter UV-B sevanja), dodatno pa smo opravili še analizo tal. 

Uporabili smo različne materiale in metode. Morfološke in anatomske meritve smo preučili na 

svežih prečnih prerezih listov s svetlobnim mikroskopom in sicer smo izdelali preparate iz 

svežih listov, potem pa smo izmerili debeline celotnega lista, mezofila, zgornje in spodnje 

povrhnjice, ter zgornje in spodnje kutikule. Pripravili smo tudi krožce iz svežih listov z znano 

površino, ter jih po sušenju v laboratorijskem sušilniku stehtali, ter določili specifično listno 

površino. Gostoto in velikost listnih rež in bodičk smo izmerili tako, da smo zgornji in spodnji 

del listov ječmena premazali s prozornim lakom. Ko se je posušil smo premazan del prelepili 

s prozornim lepilnim trakom. Trak smo nato previdno nalepili na objektno stekelce in pod 

svetlobnim mikroskopom izmerili gostoto in velikost listnih rež, ter bodičk. 

 Meritve presevnosti in odbojnosti smo opravili na srednjem delu listne ploske. Za merjenje 

smo uporabili prenosni spektrometer, ta je bil preko optičnega kabla povezan z integracijsko 

sfero. Z ustrezno umeritvijo naprave smo nato pod sfero izmerili odbojnost in presevnost 

listov.  
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Pri fizioloških meritvah smo prevodnost listnih rež merili s pomočjo porometra in sicer smo 

na liste pripeli ščipalke s senzorjem za merjenje. Fotokemično učinkovitost pa smo merili s 

pomočjo fluorometra. Potencialno fotokemično učinkovitost smo merili tako, da smo 20 

minut pred merjenjem pritrdili na liste ščipalke s tem smo zagotovili temotno adaptacijo. 

Dejansko fotokemično učinkovitost pa smo merili pri danih svetlobnih razmerah.  

Pri biokemijskih meritvah je bil za vse vrste barvil podoben postopek. V terilnici smo strli 

sveže liste ječmena, katere smo ekstrahirali v acetonu/ ekstrakcijskem mediju in jih nato 

centrifugirali pri določeni temperaturi v centrifugi. Po končanem centrifugiranju smo odčitali 

prostornine ekstraktov. Ekstinkcije pa smo nato izmerili s pomočjo spektrofotometra. 

Vsebnost barvil smo izrazili na površino vzorca. Za določitev vsebnosti barvil smo uporabili 

različne metode in sicer vsebnost klorofilov a in b ter karotenoidov smo določali po metodi, 

ki sta jo opisala Lichtenthaler in Buschmann (2001). Po enačbi, ki sta jo objavila Drumm in 

Mohr (1978), smo določali vsebnost antocianov. Vsebnost UV-B– in UV-A–absorbirajočih 

snovi (UV-A, 320-400 nm; UV-B, 280-320 nm) smo določili po metodi, ki jo je opisal 

Caldwell (1968). 

V času poteka poskusa smo spremljali tudi vlažnost tal s pomočjo vlagomera za tla in 

temperaturo s pomočjo »data loggerjev« za temperaturo. Merili smo tudi sevalne razmere in 

temperaturo ozračja. Za vse meritve okoljskih dejavnikov smo na koncu izračunali povprečja. 

Pri elementni analizi listov smo po koncu poskusa vitalne liste ječmena pobrali in jih posušili 

v laboratorjskem sušilniku. Posušene liste smo zmleli v fin prah in vzorce stisnili v tabletke s 

pomočjo preše. S pomočjo  rentgenske fluorescenčne spektroskopije smo izmerili vsebnost 

silicija.  

Rezultati naše raziskave so pokazali, da je imela razpoložljivost vode vpliv na vsebnost 

biomineralov silicija in kalcija v listih. Pri obeh obravnavanjih z zadostno razpoložljivostjo 

vode (V+UV+ in V+UV–) je bila vsebnost silicija in kalcija v listih precej višja kot pri obeh 

sušnih obravnavanjih (V–UV+ in V–UV–). UV sevanje ni imelo statistično značilnega vpliva 

na vsebnost teh dveh elementov v listih. Pri morfoloških parametrih je do največjih odstopanj 

prihajalo pri specifični listni površini, na kar je najbolj vplivala razpoložljivost vode. Dolžina 

listnih rež zgornje povrhnjice in vsebnost UV-A–absorbirajočih snovi se je zmanjšala ob 

znižani ravni naravnega UV sevanja, tako ob zadostni kot ob nezadostni preskrbi z vodo 

(V+UV– in V–UV–). Presevnost in odbojnost listov sta si bili med seboj podobni. Najvišje 

vrednosti so bile v vidnem delu spektra med 400-700 nm. Meritve potencialne in dejanske 

fotokemične učinkovitosti so pokazale, da neugodna razpoložljivost vode in raven naravnega 

UV sevanja nista imeli negativnega vpliva na vitalnost rastlin. Na vsebnost klorofila a in b, 

karotenoidov in antocianov v listih ni vplivala ne razpoložljivost vode ne naravno UV 

sevanje.  

  



Dobravc M. Vpliv ultravijol. sevanja in suše na prisotnost biomineralov v listih navadnega ječmena. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2019  

 

 

47 

 

8. VIRI 

 

A.H. Mackerness S. (2000). Plant responses to ultraviolet-B (UV-B: 280–320 nm) stress: 

What are the key regulators?. Plant Growth Regulation, 32(1): 27-39. 

Balakhnina T. in Borkowska A. (2013). Effects of silicon on plant resistance to environmental 

stresses: review. International Agrophysics, 27(2): 225-232. 

Bauer  P., Elbaumb R. in Weiss  I. (2011). Calcium and silicon mineralization in land plants: 

Transport, structure and function. Plant Science, 180: 746–756. 

Bernal M., Verdaguer D., Badosa J., Abadía A., Llusiá J., Peñuelas J., Núñez-Olivera E. in 

Llorens L. (2015). Effects of enhanced UV radiation and water availability on 

performance, biomass production and photoprotective mechanisms of Laurus nobilis 

seedlings. Environmental and Experimental Botany, 109: 264-275. 

Breznik B., Germ M., Kreft I. in Gaberščik A. (2009). Crop responses to enhanced UV-B 

radiation. Climate change and crops, Enviromental Science and Engineering, DOI 

10.1007/978-3-540-88246-612.  

Calcium- Ca. (b.d.). Pridobljeno s https://www.lenntech.com/periodic/elements/ca.htm. 

Calcium, Chemical element. (b.d.). Pridobljeno s 

https://www.britannica.com/science/calcium. 

Cabell S.C. Poaceae. Encyclopedia Britannica. Pridobljeno s      

https://www.britannica.com/plant/Poaceae 

Casey W.H., Kinrade S.D., Knight C.T.G., Rains D.W. in Epstein E. (2003). Aqueous silicate 

complexes in wheat, Triticum aestivum L. Plant, cell, and environment, 27: 51-54. 

Chipperfield M.P., Dhomse S.S., Feng W., McKenzie R.L., Velders G.J.M. in Pyle J.A. 

(2015). Quantifying the ozone and ultraviolet benefits already achieved by the Montreal 

protocol. Nature communications, 6: 1-8. 

Ciriaco de Silva, E., Nogueira, R., Almeida da Silva, M. in Bandeira de Albuquerque, M. 

(2011). Drought Stress and Plant Nutrition. Global Science Books, 1: 32-41. 

Cooke J. in Leishman R.M. (2011). Is plant ecology more siliceous than we realise?. Trends 

in plant science, 16(2): 61-68. 

Cornelis  J.T., Titeux H. in Ranger J. (2011). Indentification and destribution of the readily 

soluble silicion pool in a temperate forest soil below three distinct tree species. Plant soil, 

342: 369-378.  

D` Imperio M., Renna M., Cardinali A., Buttaro D., Serio F. in Santamaria P. (2016). Calcium 

biofortification and bioaccessibility in soilless ‘‘baby leaf” vegetable production. Food 

Chemistry, 213: 149-156. 

Daoqian C., Shiwen W., Yin, L. in Xiping D. (2018). How Does Silicon Mediate Plant Water 

Uptake and Loss Under Water Deficiency?. Frontiers in Plant Science, 19: 281. 

https://www.britannica.com/science/calcium


Dobravc M. Vpliv ultravijol. sevanja in suše na prisotnost biomineralov v listih navadnega ječmena. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2019  

 

 

48 

 

Duan B., Xuan Z., Zhang X., Korpelainen H. in Li C. (2008). Interactions between drought, 

ABA application and supplemental UV-B in Populus yunnanensis. Physiologia Plantarum,  

134: 257–269. 

Duman F. (2012). Uptake of Mineral Elements During Abiotic Stres. Productivity and 

Sustainability, 267-281. 

Epstein E. (1994). The anomaly of silicon in plant biology. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91: 

11-17. 

Epstein E. (1994). The anomaly of silicon in plant biology. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91: 

11-17. 

Faisal S., Callis K.L., Slot M. in Kitajima K. (2012). Transpiration-dependent passive silica 

accumulation in cucumber (Cucumis sativus) under varying soil silicon availability. 

Botany, 90(10): 1058-1064. 

Fielella I. in Peñuelas J. (1999). Altitudinal differences in UV absorbance, UV reflectance and 

related morphological traits of Quercus ilex and Rhododendron ferrugineum in the 

Mediterranean region. Plant Ecology, 145(1): 157-165. 

Germ M. (2006). Odziv kmetijskih rastlin na UV-B sevanje. Acta agriculturae Slovenica, 

87(2): 275-283. 

Golob A., Kavčič J., Stibilj V., Gaberščik A., Vogel-Mikuš K. in Germ M. (2017). The effect 

of selenium and UV radiation on leaf traits and biomass production in Triticum aestivum 

L. Ecotoxicology and Environmental Safety, 136:142–149. 

Guntzer F., Keller C. in Meunier J.D. (2012). Benefits of plant silicon for crops: a review. 

Agronomy for sustainable development, 32: 201-213. 

Hanna Instruments. (b.d.). Pridobljeno s   http://www.hannaservice.si/sl/kmetijstvo 

He H., Veneklaas E. J., Kuo J. in Lambers H.(2014). Physiological and ecological 

significance of biomineralization in plants. Trends in Plant Science, 19: 166-174.  

Hodson M.J., White P.J., Mead A. in Broadley M.R. (2005). Phylogenetic Variation in the 

Silicon Composition of Plants. Annals of Botany,  96: 1027-1046. 

Hollósy F. (2002). Effects of ultraviolet radiation on plant cells. Micron, 33: 179-197. 

Honghua H., Veneklaas J., Kou J. in Labers H. (2014). Physiological and ecological 

significance pf biomineralization in plants. Trends in plant Science, 19(3): 166-173. 

Hrast M. in Obreza A. (2010). Vloga silicijevih spojin v živih organizmih. Farm vestn, 61: 

37-41. 

Ishizuka Y. in Tanaka A. (1952). Biochemical studies on the life history of rice plants. 

Journal of the Science of Soil and Manure,  23: 23–28. 

Jogan N. (1999). Trave.V: Martinčič A. Idr. Mala flora Slovenije, Ljubljana: TZS. 

Jones L.H.P. in Handreck K.A. (1967). Silica in soils, plants, and animals. Advances in 

Agronomy, 19: 107–149. 



Dobravc M. Vpliv ultravijol. sevanja in suše na prisotnost biomineralov v listih navadnega ječmena. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2019  

 

 

49 

 

Kakani V.G., Reddy K.R., Zhao D. in Mohammed A.R. (2003b). Effects of ultraviolet-B 

radiation on cotton (Gossypium hirsutum L.) morphology and anatomy. Annals of botany, 

91: 817-826. 

Kataria S., Jajoo A. in Guruprasad K.N. (2014b). Impact of increasing Ultraviolet-B radiation 

on photosynthetic processes. Journal of photochemistry and photobiology B: Biology, 137: 

55-66. 

Klančnik K., Vogel-Mikuš K. in Gaberščik A. (2014b). Silicified structures affect leaf optical 

properties in grasses and sedge. Journal of photochemistry and photobiology B Biology, 

130C: 1-10. 

Klemenčič K. (2010). Razširjenost in pridelek zrnja ječmena (Hordeum vulgare L.) v 

Sloveniji in svetu (diplomski projekt). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 

Ljubljana. 

Kocjan Ačko D. (1999). Ječmen. Naša žena, 99(2): 83-84. 

Kocjan Ačko D. (2015). Poljščine. Kmečki glas,187. 

Kump, P., Nečemer, M., Rupnik, Z., Pelicon, P., Ponikvar, D., Vogel-Mikuš, K., Regvar in 

M., Pongrac, P., (2011). Improvement of the XRF quantification and enhancement of the 

combined applications by EDXRF and micro-PIXE, in: Integration of Nuclear 

Spectrometry Methods as a New Approach to Material Research. IAEA, Vienna,  101–109. 

Larcher W. (2003). Physiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology of 

functional groups. 4 th edition. Berlin; Heidelberg; New York, Springer, cop.: 32,48,53, 

363 str. 

Li S., Pezeshki S. R. in Goodwin S. (2004). Effects of soil moisture regimes of photosynthesis 

and growth in cattail (Typha latifolia). Acta Oecologica, 25:17-22. 

Liang Y., Sun W., Zhu Y.G. in Christie P. (2006). Mechanisms of silicon-mediated alleviation 

of abiotic stresses in higher plants: A review. Environmental pollution, 147(2): 422-428. 

Liang Y.C., Nikolic M., Belanger R., Gong H.J. in Song A. (2015). Silicon biogeochemistry 

and bioavailability in soil. Silicon in Agriculture, 45-68.  

Liew O.W., Chong P.C.J., Li B. In Asundi A.K. (2008). Signature optical cues: Emerging 

technologies for monotoring plant health. Sensors, 8: 3205-3239. 

Lipiec J., Doussan C., Nosalewicz A. in Kondracka K. (2013). Effect of drought and heat 

stresses on plant growth and yield: a review. International Agrophysics, 27(4):463-477. 

Ma J.F., Mitani N., Nagao S., Konishi S., Tamai K., Iwashita T. in Yano M. (2004). 

Characterization of the silicon uptake system and molecular mapping of the silicon 

transporter gene in rice. Plant Physiology, 136: 3284–3289. 

Matichenkov V.V. in Bocharnikova E.A. (2001). The relationship between silicon and soil 

physical and chemical properties. Studies in Plant Science, 8: 209-219. 

Motomura H., Mita N. in Suzuki M. (2002). Silica accumulation in long‐lived leaves of Sasa 

veitchii (Carrière) Rehder (Poaceae–Bambusoideae). Annals of botany, 90(1): 149-152. 



Dobravc M. Vpliv ultravijol. sevanja in suše na prisotnost biomineralov v listih navadnega ječmena. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2019  

 

 

50 

 

Müller W.E.G. (2003). Silicion biomineralization: biology, biochemistry, molecural biology, 

biotehnology. Berlin, Springer. 339 str. 

Nečemer M., Kump P., Ščančar J., Jaćimović R., Simčič J., Pelicon P., Budnar M., Jeran Z., 

Pongrac P., Regvar M. in Vogel-Mikuš K. (2008). Application of X-ray fluorescence 

analytical techniques in phytoremediation and plant biology studies. Spectrochimica Acta 

Part B: Atomic Spectroscopy, 63: 1240–1247. 

Nikolic M., Nikolic N., Liang Y., Kirkby E.A. in Römheld V. (2007). Germanium-68 as an 

adequate tracer for silicon transport in plants. Characterization of silicon uptake in 

different crop species. Plant physiology, 143: 495-503. 

Pagter M., Bragato C. in Brix H. (2005). Tolerance and physiological responses of Phragmites 

australis to water deficit. Aquatic botany, 81: 285-299. 

Peleg Z., Saranga Y., Fahima T., Aharoni A. in Elbaum R. (2010). Genetic control over silica 

deposition in wheat awns. Physiologia Plantarum, 140: 10–20. 

Pereira H.S., Korndörfer G.H., Vidal A.D. in de Camargo M.S. (2004). Silicon sources for 

rice crop. Scientia Agricola, 61: 522–528. 

Perry C. in Keeling-Tucker T. (1998). Aspects of the bioinorganic chemistry of silicon in 

conjunction with the biometals calcium, iron and aluminium. Journal of Inorganic 

Biochemistry, 69: 181-191. 

Piperno D.R. (2006). Phytoliths: a comprehensive guide for archaeologist and paleoecologist. 

Lanham, Altamira press: 238 str. 

Pittermann J. (2010). The evolution ofwatertransport inplants: anintegrated approach. 

Geobiology, 8: 112–139. 

Raven J.A. in Giordano M. (2008). Biomineralization by photosynthetic organisms: Evidence 

of coevolution of the organisms and their environment?. Geobiology. DOI: 

10.1111/j.1472-4669.2008.00181.x. 

Rojc Polanec A., Košuta M. in Jug T. (2014). Osnove prehrane rastlin in gnojenja. 

Agriknows. Pridobljeno s 

http://projects.ung.si/agriknows/img/KGZS_osnove_prehrane_rastlin_in_gnojenja-1.pdf. 

Ruhland T.C., Fogal J.M., Buyarski R.C. in Krna A.M. (2007). Solar Ultraviolet-B Radiation 

Increases Phenolic Content and Ferric Reducing Antioxidant Power in Avena sativa. 

Molecules, 12(6): 1220-1232. 

Sacala, E. (2009). Role of silicion in plant resistance to water stress. Wroclaw University of 

Environmental and life sciences, 14(3): 619-630. 

Sahebi M., Hanafi M.,Siti Nor Akmar A., Rafii M., Parisa A.,Tengoua F., Mayzaitul Azwa J. 

in Shabanimofrad M. (2015). Importance of Silicon and Mechanisms of Biosilica 

Formation in Plants. BioMed Research International, 1-16. 

Shakoor A.S. (2014). Silicon Biomineralisation in Plants: A Tool to Adapt Global Climate 

Change. Journal of Research in Biological Sciences, 1: 1-3. 



Dobravc M. Vpliv ultravijol. sevanja in suše na prisotnost biomineralov v listih navadnega ječmena. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2019  

 

 

51 

 

Sharma P.K., Shetye R. in Bhonsle S. (1997. Effect of supplementary ultraviolet-B radiation 

on young wheat seedlings. Current science, 72(6): 400-405. 

Silicon, Chemical element. (b.d.). Pridobljeno s https://www.britannica.com/science/silicon.  

Silicon. (b.d.). Pridobljeno s http://www.chemistryexplained.com/elements/P-T/Silicon.html. 

Sommer M., Kaczorek D., Kuzyakov Y. in  Breuer J. (2006). Silicon pools and fluxes in soils 

and landscapes. Journal of Plant Nutrition and Siol Science, 169(3): 310-329. 

Storey R. in Leigh A.R. (2004). Processes Modulating Calcium Distribution in Citrus Leaves. 

An Investigation Using X-Ray Microanalysis with Strontium as a Tracer. Plant 

Physiology, 136: 3838–3848. 

Taiz L. in Zeiger E. (2002). Plant Physiology. 3 th izd. Sunderland, Massachusetts, Sinauer 

Associates Incorporated, 690. 

Tajnšek A. (1980). Strnine in koruza v Sloveniji. Kmečki glas, 167. 

Takahashi E., Syo S. in Myake Y. (1990). The possibility of silicon as an essential element for 

higher plants. Comment on agricultural and food chemistry, 2: 99-122. 

Teramura A.H. (1983). Effects of ultraviolet-B radiation on the growth and yield of crop 

plants. Physiologia plantarum, 58: 415-427. 

Tome D. (2006). Ekologija: organizmi v prostoru in času. Ljubljana, Tehniška založba 

Slovenije: 51-55. 

Trošt Sedej  T. (2005). Ekologija rastlin. Priročnik za vaje. Ljubljana, Študentska založba: 35-

37. 

Vasanthan T. in Hoover R. (2009). Chapter 16- Barley Starch: Production, Properties, 

Modification and Uses. Food Science and Technology, 16: 601-628. 

Vekemans B., Janssens K., Vincze L., Adams F., Vanespen P., (1994). Analysis of X-ray 

spectra by iterative least squares (AXIL): new developments. X-ray Spectrometry 23, 278–

285, https://doi.org/10.1002/xrs.1300230609. 

White P. in Broadley M. (2003). Calcium in Plants. Annals of Botany,  92(4): 487–511. 

Wyn Jones R. in Lunt R. (1967). The function of calcium in plants. The Botanical Review, 

33(4): 407–426. 

Yoshimura H. (2001). Spectral properties of leaf affected by carotenoid components. Journal 

of Japanese Society of  Revegetation Technology, 26(4): 327-336. 

Yoshimura H., Zhu H., Wu Y., Ma R. (2010). Spectral properties of plant leaves pertaining to 

urban landscape design of broad-spectrum solar ultraviolet radiation reduction. Int. J. 

Biometeorol., 54: 179-191. 

 

 



 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se moji mentorici, prof. dr.  Alenki Gaberščik za prijazno in strokovno 

svetovanje, hitre odgovore in nenehno razpoložljivost. 

Posebna zahvala gre mladi raziskovalki Mateji Grašič za vso pomoč, usmerjenje, prijaznost 

in spodbudo tekom same raziskave in pri samem pisanju magistrskega dela. 

Hvalu tudi mojim strašem in možu Roku za vso podporo tekom študije, ter vse spodbudne 

besede, motivacijo in razumevanje. 

Posebna zahvala mojemu sinčku Jakobu, ki je bil moja največja motivacija za dokončanje 

tega dela. 

Hvala tudi vsem prijateljem za nasvete in pozitivno energijo, posebno se zahvaljujem Ireni in 

Alenki za pomoč pri oblikovanju naloge. 

 

Hvala vam, brez vas mi ne bi uspelo!  

 


