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POVZETEK 

 

Z uporabo rastlinske citogenetske bioindikacije smo v letih 2004 in 2005 in situ ocenjevali 

vpliv gnojenja z dušikom na citogenetski material bioindikatorske rastline šalotke (Allium 

cepa L. var. ascalonicum). Raziskave so potekale na dveh lokacijah v Zavodnjah in v 

Velenju. Dodatne raziskave smo opravili še v laboratoriju. 

 

Šalotka z diploidnim številom kromosomov je bila izbrana kot bioindikatorska rastlina zaradi 

hitre rasti korenin, stalnega števila kromosomov, gensko enovitega materiala, hitrega odziva 

na genotoksične snovi, majhnega števila spontanih kromosomskih poškodb in velikosti celic z 

velikimi in lepo vidnimi kromosomi. 

 

Rezultati raziskav so bili zelo variabilni. V lončnem  poskusu nismo ugotovili statistično 

značilnih razlik med nivoji gnojenja na nobeni od lokacij. Prav tako nismo ugotovili razlik 

med lokacijama. V laboratorijskem poskusu s čebulicami iz lončnega poskusa v Velenju smo 

ugotovili, da se pojavljajo statistično značilne razlike v mitotskem indeksu: med 

obravnavanjem brez gnojenja in drugim nivojem gnojenja z dušikom. 

 

Med ekotoksikološkimi kazalniki smo ugotovili povečano število vseh kromosomskih 

aberacij v laboratorijskem poskusu. Rezultati so pokazali, da količina gnojenja z dušikom 

statistično značilno vpliva na delež vseh kromosomskih aberacij.  

 

Metoda citogenetske bioindikacije je dobra metoda za zaznavanje citotoksičnih in 

genotoksičnih substanc, ki so jim rastline izpostavljene, vendar glede na analizirane vrednosti 

za mitototsko aktivnost in delež kromosomskih aberacij ne moremo podati enostavnih 

zaključkov zaradi velike variabilnosti rezultatov, razmeroma majhnega vzorca ter 

multistresnega vpliva, kateremu so izpostavljene rastline v naravnem okolju. Vzrok za 

nastanek kromosomskih aberacij in mikrojeder bi bilo smiselno preveriti z večjimi vzorci in s 

posameznimi stresorji v laboratorijskih razmerah. 

 

Ključne besede:  

Šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum), citogenetska bioindikacija, mitotski indeks, 

kromosomske aberacije, gnojenje z dušikom 
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ABSTRACT 

 

The aim of my thesis was to assess the impact of nitrogen fertilization on citogenetic material 

of the biondicator plant shallot (Allium cepa L. var. ascalonicum) through cytogenetic 

bioindication, conducted beteen 2004 and 2005 in situ. The research was carried out in two 

locations in Zavodnje and Velenje as well as in the laboratory.  

 

Shallot with a diploid number of chromosomes was selected as an example of a biondicator 

plant due to its fast growing roots, a stable number of chromosomes, genetically uniform 

material, a quick response to genotoxic substances, a low number of spontaneous 

chromosome damage and the size of its cells with large and well visible chromosomes.  

 

The results of our research were variable. The pot experiment proved no statistically 

characteristic differences between various levels of fertilization in any of the locations 

researched. Besides, no significant differences between any of the locations were noticed. The 

results of our research, conducted in the laboratory on bulbs from pot experiment in Velenje, 

demonstrated statistically significant differences in the mitotic index between the absence of 

fertilization and the second level of nitrogen fertilization.  

 

Among ecotoxicological results an increased number of chromosome aberrations in the 

laboratory experiment was noticed. According to the results, the quantity of nitrogen 

fertilization exerted statistically significant effects on all chromosome aberrations. 

 

The citogenetic bioindication is an effective method to detect citotoxic and genotoxic 

substances to which the plants are exposed. However, considering the analysed values of 

mitotoxic activity and the chromosome aberrations, it is impossible to reach a simple 

conclusion due to a high variability of the results, insufficient samples and multi stressors to 

which the plants are exposed in their natural environment 

Owing to that it is essential to verify the cause of chromosome aberrations in micro nucleus 

by using more samples and different stressors in the laboratories.  

 

Key words: 

Shallot (Allium cepa L. var. ascalonicum), cytogenetic bioindication, mitotic index, 

cromosome aberrations, nitrogen fertilization 
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1 UVOD 
 

Dušik je eden glavnih esencialnih rastlinskih makrohranil, ki pospešuje rast in razvoj rastlin. 

V okolje se vnaša preko zračnega odlaganja ali z aplikacijami v kmetijski dejavnosti. Kljub 

temu, da je nujno pomemben za razvoj rastlin, pa zaradi svoje velike mobilnosti lahko 

povzroča tudi veliko nevarnost za okolje, zlasti če ga je v tleh preveč. 

 

V letu 2004 smo izpostavili šalotko (Allium cepa L. var. ascalonicum) v lončnem poskusu na 

dveh izbranih vzorčnih mestih v Zavodnjah in v Velenju. Rastline so bile izpostavljene 

kratkoročnemu vplivu gnojenja z dušikom. Po zimski dormanci, so bile rastline leta 2005 

obravnavane tudi v laboratorijskem poskusu. Cilj ekološkega monitoringa je bil ugotoviti, ali 

je metoda primerna za sledenje sprememb na citogenetskem materialu bioindikatorskih rastlin 

in določiti povezave med spremembami na genetskem materialu in gnojenjem z dušikom. 

V pedagoškem delu diplomskega dela smo ugotavljali kako lahko to temo uporabimo pri 

pouku ali raziskovalnih dejavnostih v šoli. 

 

Diplomska naloga je bila del projekta L1-6394-1007-05 z naslovom Preučevanje interakcije 

vplivov ozona in gnojenja z dušikom na indikatorske rastline, prijavljenega pri Agenciji za 

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Projekt je bil izvajan na ERICu Velenje, 

Inštitutu za ekološke raziskave; Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in na 

Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

 

1.1 DELOVNE HIPOTEZE 

 

Predvidevali smo, da gnojenje z dušikom spremeni občutljivost za poškodbe na citogenetski 

ravni bioindikatorske rastline. 

Domnevali smo, da bo v koreninskih vršičkih šalotke z višanjem nivoja gnojenja z dušikom 

mitotski indeks višji in da bo delež kromosomskih aberacij večji. 
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2 PREGLED OBJAV 
 

2.1 CELIČNI CIKEL 

 

Celični cikel obsega mitozo ali M fazo med katero poteka delitev jedra (kariokineza) in 

citokinezo, med katero poteka delitev citoplazme in s tem celice. Celični cikel pa obsega tudi 

sledečo interfazo v kateri preživi celica najdalj (Sinkovič, 2008). 

 

Celični cikel se lahko ustavi v kontrolnih točkah (restrikcijskih točkah), ki s povratnimi 

signali preprečujejo nadaljnje procese dokler prejšnji niso končani. Dve glavni kontrolni točki 

sta v G1 fazi, kratko pred vstopom v S fazo in v G2 fazi pred mitozo. Obstaja še dodatna 

kontrolna točka v metafazi, imenovana točka brez povratka. Kontrolna točka v G2 kontrolira 

nepodvojeno DNA, ki povzroča signal za ustavitev celičnega cikla, če podvojevanje DNA ni 

končano. Nadaljnji razvoj celičnega cikla v G2 se lahko ustavi tudi zaradi poškodb DNA in s 

tem omogoča čas za popravilo DNA molekul. Poškodbe DNA lahko ustavijo celični cikel tudi 

v G1 fazi. Posebna beljakovina blokira celični cikel, če je DNA poškodovana. Če je poškodba 

huda, ta beljakovina lahko povzroči celično smrt (apoptozo). Pomembno je, da se genom 

podvoji samo enkrat na celični cikel. Ko se enkrat DNA podvoji, obstajajo kontrolni 

mehanizmi, ki preprečujejo novo S fazo pred mitozo. Kontrolna točka v metafazi preiskuje 

pripenjanje niti delitvenega vretena na kromosome in s tem omogoča pravilno razporeditev 

kromosomov v hčerinske celice. Če kromosomi niso pravilno razporejeni, hčerinske celice 

odmrejo ali utrpijo genetske poškodbe in ne morejo delovati pravilno. Molekula DNA je v G1 

fazi interfaze močno odvita (despiralizirana) in organizirana s pomočjo različnih histonov 

(bazičnih beljakovin) v enote imenovane nukleosomi. Po G1 fazi se celice lahko diferencirajo 

v trajna tkiva in zgube sposobnost delitve (G0) ali nadaljujejo celični cikel (embrionalna 

tkiva) (Sinkovič, 2008 z navedbami). 
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Slika 1: Faze celičnega cikla 

(Faze interfaze (I): G1, S, G2 in mitoza(M)) (Wikimedia commons, 2010) 

 

V interfazi so vidne spremembe v naraščanju volumna jedra (nukleusa) in jedrca (nukleolusa). 

Opazne so tudi velike spremembe v razporeditvi kromatina. Interfaza se glede na sintezo 

DNA deli v tri podfaze: G1, S in G2. Faza G1 je obdobje od konca mitoze do začetka sinteze 

DNA. Faza S je obdobje podvajanja dednega materiala in sinteze kromatinskih beljakovin-

histonov. G2 je obdobje priprave celice na novo delitev (mitozo). Sintetizirajo se proteini, ki 

so potrebni za mitozo: za kondenzacijo kromosomov in formacijo delitvenega vretena. V 

interfazi se kromosomi ne vidijo, ker so zelo dolgi in tanki in zaradi razpletenih kromosomov 

ima jedro v tej fazi mrežasti izgled (slika 2). 

 

Celica lahko preide tudi v stanje G0, to je stanje mirovanja celice. 
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Slika 2: Različne faze celične delitve 

(puščica označuje mrežast izgled interfaznega jedra) (foto: Erika Glasenčnik) 

 

 

Mitoza je proces delitve telesnih celic, s katerimi se povečuje število celic in tako organizem 

raste. Celice, ki nastanejo s celično delitvijo, so kvalitativno in kvantitativno enake, zato 

imajo celice enega organizma isti dedni material. Mitoza ne poteka v vseh celicah. Pri 

rastlinah se vrši v koreninskih vršičkih, delih rasti stebla, zelenih popkih in v drugih organih, 

ki imajo meristemsko tkivo. Mitozo delimo v profazo, metafazo, anafazo in telofazo.  

 

V profazi se prične delitev jedra. Kromosomi se krajšajo z zvijanjem (spiralizacijo) znotraj 

jedrne ovojnice. Med kromosomi so že vidne razlike, sestavljeni so iz dveh kromatid. Ob 

koncu te faze se razgradi jedrni ovoj. Na tej stopnji se oblikuje tudi delitveno vreteno in 

mikrotubuli. Položaj vsakega kromosoma določa avtoorientacija. Fazo nastanka delitvenega 

vretena in mikrotubulov imenujemo prometafaza (Al-Sabti, 1993). 

 

V metafazi povlečejo mikrotubuli kromosome postopoma proti ekvatorialni ravnini celice. 

Kromosomi so v metafazi najkrajši, najbolj zgoščeni in ugodni za opazovanje pod svetlobnim 

mikroskopom. Metafazni kromosomi so dokončno razdeljeni v dve sestrski kromatidi, ki sta 

spojeni le še v centromeri.  

 

V anafazi se sestrski kromatidi dokončno ločita z nitmi delitvenega vretena. Kromosomi 

potujejo k poloma zaradi potovanja centromere vzdolž vretena. Potovanje se konča, ko se vse 

centromere zberejo blizu polov. Ob koncu anafaze se prično zbirati v ekvatorialni ravnini 

celice Golgijevi vezikli, ki tvorijo celično ploščo. Po trajanju je anafaza najkrajša. Vsak 

kromosom je od anafaze do faze S zgrajen iz ene, od S faze do konca metafaze pa iz dveh 

kromatid. Kromosomi brez centromer-acentrični kromosomi večinoma v anafazi tavajo in se 

po navadi tekom delitve izgubijo (Petrovič, 1992). 
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V telofazi se kromosomi despiralizirajo, odvijajo, podaljšajo, izgubijo ovoj in preidejo v 

kromatin. Kromatin predstavlja odvito omrežje DNA, RNA in beljakovin in ga lahko 

opazujemo v telofazi in interfazi. Niti delitvenega vretena razpadejo. Iz membran 

endoplazmatskega retikuluma se tvori jedrna ovojnica in ponovno se tvori jedrce. V telofazi 

se iz mehurčkov Golgijevega aparata tvori celična plošča (fragmoplast) in kasneje osrednja 

lamela in s tem celična stena, ki predeli novo nastali celici.  

 

Mitoza je pogosto, vendar ne vedno povezana z delitvijo celice na dve hčerinski (citokineza) 

(Sinkovič, 2008). 

 

 

 

 

Slika 3: Mitoza v rastlinski celici 

(Botany, 2000) 

 

 

Trajanje celičnega cikla je različno pri različnih organizmih in tudi pri različnih celicah istega 

organizma. Dolžina celičnega cikla je pri različnih celicah različna in je odvisna od interfaze, 

trajanja faze M (mitoze) pa je razmeroma konstantno (Veranič s sod., 2000). 
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2.1.1 MITOTSKA AKTIVNOST 

 

Metoda analize mitotske aktivnosti se pogosto uporablja za določanje citotoksičnosti izbranih 

substanc. Mitotsko aktivnost izrazimo z mitotskim indeksom (MI), ki predstavlja delež 

delečih se celic v mitozi. MI je močno odvisen od temperature in atmosferskega pritiska. 

Pomembno je tudi, da za izdelavo mečkanca uporabimo začetni del koreninskega vršička, kjer 

je največji delež meristemskih celic (0,5-1,5 mm pri čebuli (Allium cepa L.) (Glasenčnik, 

2004). 

 

 

2.2 KROMOSOMI 

 

V začetku mitoze ali delitve celičnega jedra se kromatin začne kondenzirati in doseže 

maksimalno kondenzacijo v obliki metafaznega kromosoma. Zaradi podvojenega kromatina v 

S fazi interfaze je vsak kromosom sestavljen iz sestrskih kromatid. V nadaljnjem procesu 

celične delitve se nato kromatidi kromosoma ločita in odpotujeta vsaka v novo hčerinsko 

celico. Kromatidi se v hčerinski celici ponovno dekondenzirata in podvojita. Nato se začne 

celica po določenem obdobju ponovno pripravljati na novo mitozo. Vse dedne informacije 

celotnega organizma na kromosomih predstavlja genom (Firbas, 2004; Glasenčnik, 2004 z 

navedbami). 

 

S svetlobnim mikroskopom so kromosomi najbolje vidni v metafazi mitoze. Metafazni 

kromosomi imajo centromero (imenovano tudi zožitev, zažetek ali konstrikcija), ki jo 

opazimo kot zoženje in je obarvana svetleje od ostalih delov kromosoma ter deli kromosom 

na dva kraka. Centromerni predeli imajo tudi nalogo združevanja dveh sestrskih kromatid do 

anafaze mitoze (Glasenčnik, 2004 z navedbami). 

 

Šalotka ima diploidno število kromosomov 2n = 16. Kromosomi so lepo vidni in primerni za 

opazovanje kromosomskih okvar.  
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2.3 GENOTOKSIČNI UČINKI IN MUTACIJE 

 

Genotoksičnost je skupek dejavnikov, ki povzročajo spremembe v strukturi in funkciji 

genetskega materiala.  

 

Mutacija je vsaka stabilna in dedna sprememba genetskega materiala celice. Proces nastanka 

mutacij imenujemo mutageneza. Mutacije so lahko spontane ali pa so posledica kemijskih in 

fizikalnih dejavnikov, ionizirajočega sevanja ali dejavnikov naravnega okolja ter genetskih 

vplivov (Glasenčnik, 2004 z navedbami). Mutageni povzročajo spremembe v razvoju 

organizma, lahko povzročajo različne bolezni, od katerih so najnevarnejša maligna obolenja 

(kancerogeni učinek) (Marinković s sod., 1985). 

 

V širšem smislu se genotoksičnost nanaša na vse vrste poškodb DNA, med tem ko se 

mutagenost nanaša na indukcijo mutacij v genih. Spojine, ki reagirajo z DNA in/ali z DNA 

povezanimi celičnimi sestavinami, so genotoksične. Genotoksični učinki vključujejo tvorbo 

DNA aduktov, prelome verig, zakasnjeno sintezo DNA in izmenjavo sestrskih kromatid 

(Dearfield s sod., 2002). Če se genotoksična snov veže na delitveno vreteno celice, se lahko 

zgodi, da se po celični delitvi kromosomi ne razdelijo pravilno med dve hčerinski celici (Fatur 

s sod., 2005). Motnje v delovanju delitvenega vretena in zlomi DNA verige povzročajo 

nastanek kromosomskih aberacij in mikrojeder (Majer s sod., 2003).  

 

Genotoksični učinki so lahko prehodni, med tem ko so mutageni učinki stalni (Dearfield s 

sod., 2002).  

 

2.3.1 UČINKI NA KROMOSOMIH 

 

Za citogenetiko so najpomembnejše kromosomske mutacije, ker za razliko od genskih, ki 

zajemajo molekularno strukturo, zajemajo večje predele z manj ali več geni (Veranič s sod., 

2000). Kromosomske mutacije so spremembe na ravni kromosomov, ki privedejo do mutacij 

v strukturi (strukturne mutacije) ali številu kromosomov (številčne mutacije) neke vrste. 

Kromosomske mutacije lahko zajamejo spremembe v strukturi nespolnih kromosomov 

(avtosomov)-avtosomske mutacije ali spremembe v strukturi spolnih kromosomov 

(gonosomov)-gonosomske mutacije (Sofradžija s sod., 1989). 
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2.3.1.1 SPREMEMBA V STRUKTURI 

 

Strukturne spremembe nastanejo zaradi preloma kromosomov in ponovnega zlepljanja 

nekaterih delov kromosomov. Kromosomske strukturne spremembe se lahko pojavijo v 

okviru enega kromosoma (intrakromosomske spremembe) ali pa se izmenja dedni material 

med več kromosomi (interkromosomske spremembe).  

 

Intrakromosomske spremembe so: 

 delecije (lomi in izguba dela kromosoma),  

 inverzije (lomi in obrati za 180°), 

 »shifti« (pomiki, duplikacije), 

 podvojitve dela kromsoma in 

 »gapi« (prekinitve dela kromosoma). 

 

Najpogostejše interkromosomske spremembe so translokacije (Glasenčnik, 2004 z 

navedbami). 

 

2.3.1.2 SPREMEMBA V ŠTEVILU 

 

Število kromosomov se lahko spreminja – takrat govorimo o aneuploidiji ali poliploidiji. 

Aneuploidija je povečanje ali zmanjšanje števila posameznih kromosomov. O poliploidiji pa 

govorimo takrat, ko se poveča celotna garnitura kromosomov za večkratnik n. 

 

Haploidno število kromosomov je značilno za gametofit in spolne celice, diploidno število pa 

za sporofit.  

Osnovno število kromosomov, ki je karakteristično za posamezno vrsto, je pri vrsti Allium 

cepa n = 8 (haploidno število) ali 2n = 16 (diploidno število). 
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2.3.1.3 KROMOSOMSKE ABERACIJE 

 

Maluszynska in Juchimiuk kromosomske aberacije opredelita kot spremembe kromosomov, 

ki se izrazijo kot nenormalna oblika in nastanejo zaradi izgube dela kromosoma-delecije, 

podvojitve-duplikacije, translokacije, inverzije idr. Lahko pa so posledica preloma dvojne 

vijačnice DNA, ki ni bila popravljena ali pa je bila popravljena nepravilno (Maluszynska in 

Juchimiuk, 2005).  

 

Kromosomske aberacije se izrazijo pri celicah v mitozi pri prvem celičnem ciklu po obdelavi 

z mutagenom kot: 

 zlepljena kromosomska masa (kot posledica nepravilnega gubanja kromosomskih 

vlaken v kromatide in takšni kromosomi se pritrdijo drug na drugega s 

subkromatidnimi mostički),  

 zlom kromosomov (nastanejo zaradi poškodb DNA in pri podvojitvi kromosomov),  

 c-mitoza (motnje delitvenega vretena),  

 zaostajajoči kromosomi,  

 kromosomska zanka,  

 nepravilno despiraliziranje kromosoma,  

 močno obarvana citoplazma,  

 izrazito jedro,  

 neenakomerno kondenziran kromatin,  

 pojav anafaznega mostu (kot posledica asimetrične izmenjave ali zloma kromosomov 

ki mu sledi ponovna združitev z najbližjo kromatido, lahko so tudi posledica zlepljanja 

(sticky bridges) ali pa strukturni znak formiranja dicentričnih kromosomov (structural 

bridges),  

 nastanek več kot dveh polov,  

 kromosomi, ki se v ekvatorialno ravnino razdelijo na dva dela,  

 kromosomi, ki se niso zmožni zbrati v ekvatorialni ravnini itn.  

 

V interfaznih celicah naslednjega celičnega ciklusa se večina kromosomskih aberacij izrazi 

kot mikrojedro; ne pa vse, kar je treba upoštevati, kadar primerjamo testa kromosomskih 

aberacij in mikrojeder (Klašterka s sod., 1976; Jha s sod., 1996; Babič, 2008 z navedbami).  
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2.3.1.3.1 MIKROJEDRO 

 

Uhl navaja, da je mikrojedro oz. t.i. mikronukleus izvenjedrno telo kromatinskega materiala, 

ki je posledica zloma kromosoma (klastogenost) ali motenega delovanja delitvenega vretena 

(aneugenost). V primeru klastogenosti mikrojedro vsebuje kromosomski fragment, ki mu 

manjka centromer, zato se imenuje acentrični fragment. V drugem primeru pa je v mikrojedro 

vključen celoten kromosom (Uhl, 2003). Tvorba mikrojeder za celico predstavlja izgubo dela 

dednega materiala (Smaka-Kincl, 1993). Celice z mikrojedri se običajno ne delijo in 

večinoma propadejo v F1 generaciji (Ma s sod., 1995). 

 

Uhl s sod. ugotavlja, da je test mikrojeder enako občutljiv za zaznavo genotoksinov kot test 

kromosomskih aberacij (Uhl, 2003).  

Vendar priporočamo uporabo vsaj dveh citogenetskih testov za določitev ekotoksikoloških 

kazalnikov, kajti le tako lahko dobimo natančen vpogled v cito- in genotoksičnost 

proučevanih dejavnikov (Glasenčnik, 2004). 

 

2.3.1.4 KROMATIDNE ABERACIJE 

 

Kromatidne aberacije nastanejo zaradi ionizirajočega sevanja v S in G2 fazi ali zaradi 

citotoksičnih kemičnih dejavnikov.  

Ločimo: 

 zlome, 

 kromatidne fragmente, 

 obročaste acentrične kromatide in 

 zaokrožene kromatide (Glasenčnik, 2004 z navedbami). 
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2.4 BIOINDIKACIJA, BIOTEST 

 

Bioindikacija je metoda uporabe indikatorskih organizmov za ugotavljanje kakovosti 

njihovega življenjskega okolja in je uporabna za sledenje sprememb kakovosti okolja, ki so 

naravnega ali antropogenega izvora (Batič, 1997a, 1997b). 

 

Namen raziskav na področju bioindikacije je spoznati obremenjenost različnih organizmov z 

različnimi vplivi iz okolja, reakcijo na stopnji organizmov, možnost preživetja, prizadetost 

življenjskih funkcij organizmov, kako zaščititi živa bitja pred posledicami delovanja onesnažil 

idr. (Batič 1997a, 1997b). 

 

Bioindikator je organizem, ki s svojo zgradbo, kemično sestavo, razširjenostjo in 

življenjskimi funkcijami specifično odraža vpliv delovanja enega ali več onesnažil (Schubert, 

1985; Arndt s sod., 1987).  

Z uporabo bioindikatorjev v naravnem okolju lahko direktno ovrednotimo vplive škodljivih 

snovi na živa bitja. Bioindikacija oz. biomotoring ne more nadomestiti fizikalno kemijskih 

meritev onesnažil, ampak služi zgolj za dopolnjevanje in boljšo interpretacijo le-teh (Batič 

1997a, 1997b; Glasenčnik 2007).  

 

Stres je značilno odstopanje od optimalnih razmer za življenje, ki vodi v spremembe strukture 

in funkcije organizma na molekularni in celični ravni ter na ravni celega organizma. Abiotski 

ali biotski dejavnik, ki je povzročitelj stresa, se imenuje stresor. Kopenske rastline so zaradi 

načina življenja močno izpostavljene onesnažilom iz zraka in onesnažilom iz tal. Njihova 

zgradba in razvoj sta odraz abiotskih in biotskih dejavnikov. Ob pojavu stresnih dejavnikov se 

rastlina skuša izogniti stresu z uporabo svojih obrambnih mehanizmov in ga hkrati 

nevtralizirati, ali pa ga prenaša s strpnostjo (toleranco) (Druškovič, 1994; Larcher, 1995). 

 

Na splošno so rastlinski biotesti bolj občutljivi od ostalih sistemov za zaznavo genotoksičnih 

vplivov snovi. Rastline zaradi svojih edinstvenih lastnostih lahko uporabimo pri in situ 

monitoringu toksičnih snovi iz okolja, ki se pojavljajo samostojno ali v kompleksni obliki 

(Ma, 1999). Večina biotestov višjih rastlin temelji na zaznavi kromosomskih aberacij in 

izmenjav sestrskih kromatid ter na analizi zlomov verige DNA (Maluszynska in Juchimiuk, 

2005). 
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Za analizo koreninskega vršička se najpogosteje uporabljajo vrste čebula (Allium cepa L.), 

lasasti dimek (Crepis capillaris (L.) Wallr.), navadni ječmen (Hordeum vulgare L.), navadni 

grah (Pisum sativum L.), tradeskancija (Tradescantia sp.), bob (Vicia fabia L.) in koruza (Zea 

mays L.). Za citogenetske raziskave so najbolj primerne rastline, ki imajo majhno število 

velikih kromosomov (Babič, 2008 z navedbami). 

 

Test Allium spada med najstarejše rastlinske teste biotoksičnosti. Test Allium je prvi uporabil 

Levan leta 1938, standardiziral pa ga je Fiskesjö leta 1985. 

S testom Allium ugotavljamo genotoksičnost na dveh stopnjah: 

 na osnovi kromosomskih okvar definiramo neznano mutageno snov v okolju, 

 z znanimi genotoksičnimi snovmi različnih koncentracij določamo vrsto in stopnjo 

kromosomskih okvar (Glasenčnik, 2004). 

 

Z uporabo modificiranega testa Allium so bili testirani učinki insekticidov, herbicidov ter 

drugih pesticidov, zdravil (antibiotiki, analgetiki, kontracepcijska sredstva) in drugih 

kemikalij, pa tudi odpadne vode, rečne vode, deževnice in snežnice, ki največkrat povzročajo 

naslednje genotoksične učinke na izpostavljenih rastlinah: zlepljanje kromosomov, 

»clumping« (»grudenje« kromosomske mase), c-metafaze, neurejene anafaze, multipolarne 

anafaze, kromosome zunaj delitvenega vretena, mostičke v anafazi, fragmente, zmanjšanje 

mitotskega indeksa in interfazna jedra nepravilnih oblik (Smaka-Kincl, 1993 z navedbami). 

 

Rank in Nielsen izvedeta primerjavo Allium testa z drugimi testi mutagenosti in 

karcinogenosti in dokažeta 82% občutljivost v primerjavi z drugimi rastlinskimi testnimi 

sistemi in zelo veliko občutljivost testa Allium glede na dozo izpostavitve (Rank in Nielsen, 

1997). 
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2.4.1 CITOGENETSKA BIOINDIKACIJA 

 

Citogenetika je veda, ki temelji na dveh samostojnih vedah: citologiji (preučevanje 

kromosomov in celičnih komponent) in genetiki (preučevanje dednosti) ter ju združuje. 

Citogenetika vključuje tehnike barvanja kromosomov, obravnava število in zgradbo 

kromosomov, proučuje funkcijo in delitve kromosomov in mnoge spremembe v strukturi in 

izvoru kromosomov glede na rekombinacije, transmisije in ekspresije genov (fenotip) (Sing, 

2003).  

 

Citogenetska bioindikacija sodi med metode za zgodnejše odkrivanje posledic onesnažil v 

okolju, ki temelji na obsežnih citogenetskih analizah in raziskavah rastlinskega genetskega 

materiala (kromosomov in celičnih delitev) kot kazalnika genetskih poškodb zaradi 

onesnaženosti genetskega okolja (Druškovič, 1988a, 1988b; Müllers sod., 1991; Paradiž, 

1996).  

 

Med prvimi raziskovalci v Sloveniji, ki so pričeli z uporabo citogenetske bioindikacije na 

rastlinah, je Blanka Druškovič, ki je v drugi polovico prejšnjega stoletja razvila metodo 

citogenetske bioindikacije za klasifikacijo kromosomskih poškodb in ocenjevanje genetske 

poškodovanosti smreke. Pri določanju kromosomskih napak razlikuje med nespecifičnimi 

aberacijami (zlepljanje, povezave (connections) in amorfna kromatinska masa) in specifičnimi 

aberacijami (zlomi, prekinitve, fragmenti in obroči). Druškovičeva ugotavlja, da so 

nespecifične aberacije posledica dalj časa trajajočega delovanja kemikalij, specifične pa 

posledica akutnih učinkov in radiacije (Druškovič, 1988a, 1988b, 1997; Glasenčnik, 2004). 

 

Citogenetske metode za analizo genetskega materiala, ocenitev genotoksičnosti in 

citotoksičnosti temeljijo na analizi kromosomskih aberacij (celokupen delež aberacij kot tudi 

posamezni tipi aberacij), določanju mikronukleusov in spremljanju mitotske aktivnosti 

(Glasenčnik, 2004). Rank in Nielsen pa ugotavljata, da je določanje in beleženje aberacij v 

pozni anafazi in zgodnji telofazi dovolj hiter in prav toliko zanesljiv test kot metode z 

določanjem aberacij v vseh mitotskih celicah (Rank in Nielsen, 1997). 
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2.5 GNOJENJE 

 

Razlikujemo gnojenje z organskimi gnojili in gnojenje z mineralnimi gnojili. Za gnojila je 

značilno, da vsebujejo določena hranila, v največji meri so bogata z dušikom, fosforjem in 

kalijem, nekatera pa vsebujejo tudi velik delež mikroelementov (Leskošek, 1993). Organska 

gnojila izboljšujejo delež organske snovi v tleh, mineralna gnojila pa pretežno pokrivajo le 

potrebe rastlin (Vučko, 2009 z navedbami). 

 

2.5.1 MINERALNA GNOJILA 

 

Za mineralna gnojila je značilno, da so popolnoma naravnega izvora, z izjemo nekaterih 

dušičnih gnojil. Z njimi lahko na bolj natančen in skladen način dodajamo posamezna hranila, 

za katera vemo, da nam v zemlji primanjkujejo.  

 

Mineralna gnojila so večinoma soli, ki se v tleh hitro raztopijo in so rastlinam hitro dostopne. 

Mineralna gnojila so lahko enostavna, ki vsebujejo samo eno hranilo ali sestavljena, ki 

vsebujejo dve ali več hranil. Sestavljena so lahko mešana ali spojena. Za spojene je značilno, 

da vsebujejo tudi v najmanjših delcih enako razmerje med hranili. Za mineralna gnojila je 

značilno, da vsebujejo elemente dušik (N), fosfor (P) in kalij (K), v določenem medsebojnem 

razmerju (Leskošek, 1988). 

 

2.5.1.1 DUŠIK 

 

Dušik (N) se v okolje vnaša preko zračnega odlaganja ali z aplikacijami v kmetijski 

dejavnosti. 

 

Dušika je največ v zraku, okrog 78%, vendar ga kot takega lahko izkoriščajo le redke rastline 

(npr.: metuljnice (Fabacae)). Simbiotski fiksatorji dušika v nodulih na koreninah metuljnic 

dušik iz zraka spreminjajo v mineralni dušik, ki tako postane dostopen rastlinam. S tem 

procesom tudi izboljšujejo rodovitnost tal. 
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Dušikovi oksidi, predvsem dušikov dioksid (NO2), vstopajo v rastline preko listnih rež, lahko 

difundirajo tudi skozi kutikulo. Absorbirani dušikov dioksid pride v stik z vodo (najkasneje v 

celični steni), tvorita se dušikova (III) kislina (HNO2) in dušikova (V) kislina (HNO3), ki 

disociirata v nitritne (NO2
-
) in nitratne ione (NO3

-
), ki jih lahko celica aktivno sprejme 

(Larcher, 1995; Landis in Yu, 1998).  

 

V tleh se dušik nahaja predvsem v organski obliki (humus), nekaj manj ga je tudi v mineralni 

obliki in v talni raztopini. Rastline preko korenin sprejemajo dušik, ki je v obliki amonijevega 

(NH4
+
) ali nitratnega iona (NO3

-
).  

 

V organski snovi se dušik s pomočjo humifikacije in mineralizacije spremeni v mineralno 

obliko. Najprej poteka proces amonifikacije, pri čemer se amino oblika dušika (NH2
-
) 

spremeni v amonijak (NH3), ki v vodni raztopini preide v amonij (NH4
+
), ki vstopa v proces 

nitrifikacije. Nitrifikacija je biološka oksidacija amonijevega iona (NH4
+
) do nitratnega iona 

(NO3
-
), ki je dostopen rastlinam. Nitrifikacija je predvsem odvisna od pH tal, zračnosti tal in 

temperature tal. Čim bolj so tla kisla, tem manjša je nitrifikacija v tleh. Nitrifikacija je hitrejša 

pri 26°C (Leskošek, 1988). 

 

Kljub temu, da je dušik pomembno rastlinsko hranilo, pa je tudi okoljsko onesnažilo, ki 

povzroča ekološke motnje, ker je lahko hitro zgubljen iz kmetijskega ekosistema (Tomažič, 

2007 z navedbami). 

 

2.5.2 VPLIV DUŠIKA NA RAST RASTLIN 

 

Dušik (N) je osnoven gradnik vseh nukleinskih kislin, aminokislin in proteinov in je zato 

bistven za reprodukcijo in rast vseh organizmov. Pojavlja se v tleh in je tesno povezan s talno 

organsko materijo. Dušik, ki ga lahko rastline uporabijo, je v enostavnih ionskih oblikah kot 

amonijev ion (NH4
+
) in nitratni ion (NO3

-
). Od elementov, ki so osnovni za rast kmetijskih 

pridelkov, je dušik zahtevan v največjih količinah. Izjema so pridelki, ki oblikujejo velike 

podzemne založne organe, kot je krompir, ki poleg dušika potrebuje tudi velike količine 

fosforja (P) in kalija (K) (Merrington s sod., 2002). 
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Dušik vsebujoče snovi so vključene v praktično vse biokemične procese posejanih izdelkov. 

Te snovi so klorofil, ki je osnoven za fotosintezo, nukleinske kisline, ter različni rastlinski 

proteini (od membranskih lipoproteinov do encimov kot je ribuloza 1,5 difosfat karboksilaza-

oksigenaza, ki igra glavno vlogo pri pretvorbi atmosferskega ogljikovega dioksida (CO2) v 

organski ogljik (C) v procesu fotosinteze) (Merrington s sod., 2002). 

 

Atmosferski dušikovi oksidi (NOx) so v bistvu dodaten vir dušika za rastline in lahko 

povzročijo povečanje koncentracije klorofila, njihov negativni vpliv se odraža v zakisanju 

listov, kar povzroči uničenje kutikule in izluževanje nutrientov iz celice. Toksični vpliv se 

poveča ob sočasnem delovanju žveplovega dioksida (SO2) (Larcher, 1995).  

 

Oskrba z dušikom povečuje donos pridelka. Pospešena je hitra rast nadtalne vegetacije in 

podaljšano je trajanje pokritosti s pridelkom.  

 

Rastline se zelo hitro odzovejo na pomanjkanje in na presežke dušika. Pri pomanjkanju dušika 

zaostajajo v rasti, posevek se slabo razrašča, generativna faza nastopi predčasno, kar ima za 

posledico slabo razvito zrnje in pridelek (Vučko, 2009 z navedbami). Pomanjkanje dušika se 

kaže v splošnem v rumenenju listov rastlin. Rumenenje se začne na konicah in se z 

naraščanjem pomanjkanja širi na celotne listne površine. V hujših primerih celotna rastlina 

zakrni in listi ostanejo majhni.  

 

Prekomerne količine dušika pa niso vedno dobre. Pojavi se vegetativna rast z velikimi 

mesnatimi celicami, ter tanko steno, kar povzroči, da so listi in stebla boljša tarča za insekte in 

različne bolezni. Stebla so mehansko manj močna, zaradi česar so pridelki v vlažnem in 

vetrovnem vremenu nagnjeni k rjavosti (Merrington s sod., 2002). Če je založenost tal z 

dušikom prevelika, rastline prehitro rastejo, postanejo majave in lahko poležejo (Kostić s sod., 

1991).  
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2.6 PEDAGOŠKI VIDIK 

 

Pri pouku kemije, biologije in naravoslovja so vključeni kognitivni, afektivni in konativni 

cilji. Učenci pridobijo znanje, ki jim omogoča osnovno razumevanje narave in življenja, 

hkrati pa si oblikujejo odgovoren odnos do narave in živih bitij. Pouk mora dati učencem 

uporabna znanja, ki so potrebna za normalno življenje posameznika, znanje, ki je širšega 

pomena tudi za skupnost, v kateri posameznik živi in deluje in znanje, ki je potrebno za 

njegovo intelektualno rast (Učni načrt Biologija, 1998; Učni načrt Kemija 1998; Učni načrt 

Naravoslovje, 1998). 

 

Da bi lahko uresničevali naloge kemije, biologije in naravoslovja kot šolskega predmeta, 

mora biti pouk zasnovan na eksperimentalni in problemsko-raziskovalni osnovi. Pri pouku se 

teoretične osnove prepletajo z metodami neposrednega opazovanja, laboratorijskega, 

eksperimentalnega in terenskega dela. To daje učencem možnost, da znanje aktivno 

pridobivajo, vzpostavljajo neposreden stik z živo in neživo naravo in prihajajo do določenih 

spoznanj z lastnim raziskovanjem in odkrivanjem (Učni načrt Biologija, 1998; Učni načrt 

Kemija, 1998; Učni načrt Naravoslovje, 1998). 

 

Danes so novi trendi poučevanja pomembna tema pogovorov vseh pedagogov, v širšem 

pomenu besede, kajti učenci postajajo zahtevnejši. Eden izmed pomembnih vidikov 

preučevanja poučevanja je tudi motivacija; kako motivirati učence za učenje določene snovi, 

predmeta, preučevanja znanosti. Eksperimentiranje pri pouku biologije, kemije ali 

naravoslovja pozitivno vpliva na motivacijo učencev za učenje kemije in za aktivno 

sodelovanje pri pouku. Vsakega učenca je potrebno obravnavati individualno, ter na ta način 

spoznati celotno skupino, ki ji posameznik pripada, ter na podlagi tega in glede na naravo 

eksperimenta določiti strategijo eksperimentiranja, ki bo za podajanje določene učne snovi 

najprimernejša, to je takšna, ki bo dajala ustrezne rezultate pedagoškega dela: učenca, ki je 

motiviran za učenje, pripravljen za samostojno delo - raziskovanje določenega področja ali pa 

učenca, ki ima pozitivno mnenje o določeni snovi, čeprav ga zanima drugo področje. 

 

 

 



Rizmal, D. Vpliv gnojenja z dušikom na citogenetski material šalotke (Allium cepa var. ascalonicum) z različnih območij. 

Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška in Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2012 

  18 

Medpredmetno povezovanje predstavlja didaktični pristop, kjer učitelj poskuša določeno 

vsebino ali problem podati in obravnavati čim bolj celostno, tako, da isti problem poskuša 

osvetliti z različnih vidikov. Pri medpredmetnem povezovanju povezujemo različne šolske 

predmete v celoto na osnovi skupnih ciljev in enakih ali podobnih vsebin. Celostna ali 

tematska problemska obravnava vsebin daje trajnejše in bolj kakovostno znanje.  

 

Allium test ali čebulni test so razvili z namenom, da bi spremljali vpliv določenih substanc na 

rast, razvoj in dedni material celic. Različica Allium testa, ki smo ga uporabili v diplomski 

nalogi, temelji na razvoju čebulice v določenih razmerah. Po določenem času izpostavitve 

sledi preverjanje rastnih razmer in dednih sprememb v koreninskih vršičkih.  

 

Čebulni test je mogoče uporabiti kot zanimivo popestritev pouka in poučen primer 

znanstvenega poskusa, in to celo na več načinov (Pečenko, 2010). Potrebno je poudariti, da je 

pravilno načrtovanje poskusa enako pomembno kot njegova skrbna izvedba, saj nas napačno 

zastavljen poskus lahko celo zavede v prepričanje, da smo s poskusom nekaj dokazali, čeprav 

v resnici nismo. Prav tako je interpretacija rezultatov čebulnega testa zelo pomembna, kajti 

osnovni test je enostavno izvedljiv, za ustrezno interpretacijo pa potrebujemo zelo konkretno 

znanje. 

 

Pečenko opozarja, da je čebulni test velikokrat zlorabljen. Problematična je že osnovna 

predpostavka šolske različice čebulnega testa, da je hitrost rasti in dolžina koreninic odvisna 

od stopnje onesnaženosti vode. To je sicer res, vendar velja samo za čebulo, saj različne snovi 

na rast njenih korenin učinkujejo povsem drugače kot na človeka ali živali; npr. fosfatno 

gnojilo, ki pospeši rast korenin, človeku in živalim najverjetneje ne bo koristilo (Pečenko, 

2010). Zato ne posplošujemo, ampak uporabimo ustrezen test za dokazovanje določenega 

vpliva. 

 

Če ne vemo, katere so tiste snovi, ki povzročajo, da koreninice čebul v eni vodi rastejo hitreje 

kot v drugi, na osnovi čebulnega testa ne moremo sklepati, da je ena voda za pitje boljša od 

druge, sklepamo lahko le, da se kakovost vode na nek način razlikuje in da bi jo bilo koristno 

natančneje kemijsko analizirati. To dokažemo tako, da primerjamo rast koreninic v navadni 

vodovodni vodi in vodah, ki smo jim dodali različna naravna in umetna gnojila. Poskus 

moramo izvesti tako, da vsako od vod preizkusimo v čim več epruvetah, vsaj petih, razlike 

med vodami pa ugotavljamo na osnovi povprečne dolžine koreninic.  
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Rastlinske in živalske celice se preveč razlikujejo, da bi lahko zgolj na osnovi okvarjenih 

kromosomov pri čebuli kar preprosto sklepali o genotoksičnosti vode za človeka. Lahko pa 

sklepamo, da je substanca škodljiva za oba organizma in zato uporabljamo testne baterije, kjer 

imamo več tako rastlinskih kot živalskih setov. 

 

Težava čebulnega testa v šolah je lahko tudi to, da poskus preveč poenostavijo in vsako od 

preizkušanih voda nalijejo v eno samo epruveto. Rezultat je tako bolj kot od vode odvisen od 

posamezne čebulice. Kot vsa živa bitja se namreč tudi čebule med seboj razlikujejo in v 

povsem enakih razmerah nekatere rastejo hitreje kot druge. Rezultati takšnega preprostega 

poskusa so zaradi tega povsem zavajajoči, učenci pa dobijo napačno predstavo o delovanju 

znanosti. 

 

Čebulni test lahko izkoristimo tudi za prikaz osnov statistike ali za ponazoritev dejstva, da 

meritve niso vedno popolnoma natančne in marsikdaj odvisne od tistega, ki meri. Na splošno 

je koristno, če učenci čim bolj dejavno sodelujejo ne samo pri izvedbi, ampak tudi pri 

načrtovanju poskusa. 
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3 MATERIALI IN METODE 
 

3.1 OPIS VZORČNIH MEST 

 

Izbrani sta bili dve vzorčni mesti v Šaleški dolini: Zavodnje (ZA) in Velenje (VE). Zavodnje 

(750m n. m. v.) ležijo 7400 m zračne razdalje severozahodno od Termoelektrarne Šoštanj 

(TEŠ). Poskusno mesto Velenje (400 m n. m. v.) leži 4742 m zračne razdalje jugovzhodno od 

TEŠ (slika 4). Obe poskusni mesti sta v bližini merilnih postaj ANAS, kjer se kontinuirano 

merijo glavna zračna onesnažila (ozon (O3), žveplov dioksid (SO2) in dušikovi oksidi (NOx)), 

temperatura zraka in relativna zračna vlaga. 

 

Glavni točkovni vir primarnih zračnih onesnažil v Šaleški dolini in njeni okolici predstavlja 

Termoelektrarna Šoštanj, ki proizvede za Jedrsko elektrarno Krško največ električne energije 

v Sloveniji. Onesnažen zrak pa vpliva tudi na zakisanost padavin. Zaradi problema z 

onesnaženostjo zraka v Šaleški dolini so se na tem območju že v preteklosti začele raziskave o 

vplivu onesnaženega zraka na organizme z metodami bioindikacije. 

 

V Šaleški dolini se v okviru ekološkega informacijskega sistema Termoelektrarne Šoštanj 

(EIS TEŠ) redno spremljajo koncentracije zračnih onesnažil na osmih stalnih merilnih mestih 

(Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, Graška gora, Velenje, Veliki vrh, Pesje in Škale). Vplivno 

območje TEŠ je zaradi emisij iz TEŠ najbolj obremenjeno z žveplovim dioksidom, 

koncentracije ostalih onesnažil (tudi ozona) pa so primerljive s koncentracijami na podobnih 

območjih v Sloveniji. Občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki so uvrščene glede na 

onesnaženost z žveplovim dioksidom in ozonom v razred 1, kar predstavlja največjo stopnjo 

onesnaženosti (Kopušar, 2009 z navedbami).  
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Slika 4: Geografska lega vzorčnih mest 

 

 

V nadaljevanju smo vzorčni mesti označevali z: 

 VE za Velenje, 

 ZA za Zavodnje. 
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3.2 ŠALOTKA KOT BIOINDIKATORSKA RASTLINA 

 

Za raziskovanje je bila izbrana šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum, 2n = 2x = 16). 

Čebulice so bile kupljene v prosti prodaji in niso bile tretirane ali razkužene, ker so bile 

uvožene kot izdelek namenjen prehrani ljudi. Izbrali smo na pogled zdrave in po obliki in 

velikosti enake čebulice. 

 

Šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum ali A. ascalonicum auct., non L. ali A. salota 

Dostal.) je uvrščena kot kulturna sorta navadne čebule (Allium cepa L.) v družino Alliaceae 

ali lukovke (Martinčič s sod., 1999). 

 

Raziskave na čebuli (A. cepa) so primerne predvsem zaradi hitre rasti korenin, stalnega števila 

kromosomov, hitrega odziva na genotoksične snovi, majhnega števila spontanih 

kromosomskih poškodb in velikosti celic s kromosomi, ki so dovolj veliki in obarvani lepo 

vidni pod svetlobnim mikroskopom (Smaka-Kincl, 1993; Glasenčnik, 2004). 

 

Življenjska oblika šalotke (geofit) in determinantna rast, enostavno gojenje, možnost 

razmnoževanja v večjih količinah, odpornost proti boleznim in napadom žuželk, 

standardizirano kultiviranje in metoda izpostavitve v laboratorijskih razmerah, gensko enovit 

material, enoletna izpostavitev in minimalni stroški so lastnosti, ki šalotko uvrščajo med 

rastline, primerne za citogenetsko bioindikacijo. Šalotka daje možnost ugotavljanja citoloških 

in genetskih sprememb v kratkem časovnem obdobju (vegetacijska doba) in je primerna za 

hitre in kratkotrajne teste ter za ocenitev trenutnega stanja. Šalotka razvije na čebulnem 

krožcu več čebulic, ki so gensko identične in predstavljajo klone. Pri izpostavitvi v naravno 

okolje potrebujemo zaradi mnogih različnih vplivov, ki jih ne moremo nadzorovati, čim bolj 

enoten genetski material (Glasenčnik, 2004 z navedbami). 
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3.3 NIVOJI GNOJENJA Z DUŠIKOM 

 

Rastline so bile izpostavljene trem nivojem gnojenja z dušikom (N), na obeh lokacijah: 

Velenje in Zavodnje. 

Izpostavljene rastline so bile razdeljene v tri skupine:  

 prva skupina ni bila gnojena z dušikom: nivo gnojenja 0,  

 druga skupina je bila gnojena s 30 kg dušika/ha: nivo gnojenja 1,  

 tretja pa s 120 kg dušika/ha: nivo gnojenja 2.  

Vsem rastlinam smo na lonec dodajali vsakih 14 dni 1 liter Hoaglandove hranilne raztopine 

(preglednica 1), od tega je ena tretjina poskusnih rastlin bila dodatno pognojena še s 30 kg 

N/ha, ena tretjina s 120 kg N/ha in ena tretjina loncev ni bila gnojena z mineralnim dušikom. 

Kot dušično mineralno gnojilo smo uporabili ureo (W(N) = 56 %).  

Za potrebe diplomske naloge je bilo v vsakem nivoju gnojenja 5 loncev (3 x 5) s po tremi 

šalotkami na lonec, na obeh lokacijah enako (slika 5). 

 

Preglednica1: Hoaglandovo razmerje makro in mikrohranil za poskus s šalotko 

hranilo mg/L kemično mg/L 

P 31 KH2PO4 136 

K 235 K2SO4 436 

Ca 160 Ca(NO3)2*4H2O 944 

Mg 49 MgSO4*4H2O 392 

S 64   

Na 6,5 NaCl 16,4 

Mn 0,5 MnSO4*H2O 1,54 

B 0,5 H3BO3 2,82 

Cu 0,02 CuSO4*5H2O 0,08 

Zn 0,05 ZnSO4*H2O 0,14 

Mo 0,01 MoO3 0,02 

 

 

V nadaljevanju smo nivoje gnojenja označevali z: 

 0 za obravnavanje brez dodanega dušika, 

 1 za prvi nivo gnojenja z dušikom: 30 kg/ha, 

 2 za drugi nivo gnojenja z dušikom: 120 kg/ha. 
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3.4 POTEK POSKUSA 

 

3.4.1 LONČNI POSKUS 

 

Zdrave in nepoškodovane čebulice šalotke so bile posajene na poskusnih mestih Zavodnje in 

Velenje blizu merilnih postaj ANAS. Rastline so bile posajene v 10-litrske lonce. Na vsako 

lokacijo je bilo postavljenih 3 x 5 loncev s po 3 rastlinami na lonec. Lonci so bili napolnjeni s 

substratom Klasman za gojenje rastlin. Substrat Klasman je bil mešan z mivko v razmerju 1:1. 

Lonci so bili preluknjani. Skozi luknje je bil napeljan stenj, po katerem so rastline kasneje 

črpale vodo iz spodnjega lonca. S takšnim sistemom samozalivanja je bil preprečen vodni 

stres. Lonci so bili vkopani v zemljo, da so bila tako preprečena velika temperaturna nihanja v 

koreninskem delu (slika 5). 

 

Lončni poskus smo začeli 9. 6. 2004. Izpostavljene rastline so bile redno 14 dnevno 

oskrbovane. Vsem rastlinam smo vsakih 14 dni dodajali 1 liter Hoaglandove hranilne 

raztopine (preglednica 1) na lonec. Ena tretjina rastlin je bila dodatno pognojena še s 30 kg 

N/ha, ena tretjina s 120 kg N/ha in ena tretjina loncev ni bila dodatno gnojena z mineralnim 

dušikom. Uporabljeno je bilo dušično mineralno gnojilo urea s 56% dušika. Na terenu smo 

redno beležili tudi izgled rastlin.  

Na obeh lokacijah, Velenje in Zavodnje, so bili neposredno iz loncev vzorčeni koreninski 

vršički za citogenetsko analizo 5-ih čebulic šalotke za vsak nivo gnojenja 0, 1 in 2 posebej. 

Vzorčenje korenin in fiksiranje je potekalo za obe vzorčni mesti na isti dan in sicer  

5. 8. 2004, 19. 8. 2004 in 9. 9. 2004.  

 

Po zaključeni rasti, ko so vsi listi oveneli in se je pojavil čebulni vrat, so bile šalotke pobrane 

in v temnem prostoru skladiščene pri temperaturi +4 °C.  
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Slika 5: Izpostavitev v Velenju 

(foto: Erika Glasenčnik) 

 

3.4.2 LABORATORIJSKO DELO 

 

Po zimski dormanci so bile 31. 3. 2005 približno enako velike, zdrave in nepoškodovane 

čebulice šalotke olupljene. Odstranjeni so bili suhi luskolisti in postrgana rjavkasta plast s 

posušenimi koreninami. Pri tem je bilo pomembno, da je koreninski stožec ostal 

nepoškodovan. Za analizo citogenetskega materiala so bile čebulice izpostavljene v primernih 

posodicah z vodovodno vodo (slika 6) (Fiskesjö, 1993, 1994, 1997; Glasenčnik, 2004). 

Izpostavljenih je bilo po 5 čebulic vsakega nivoja gnojenja z obeh lokacij. Zaradi uskladitve 

celičnih ciklov in frekvence posameznih faz mitoze izpostavljenih rastlin, je bil poskus 

nastavljen in zaključen med 6. in 9. uro zjutraj. Čebulice, zaščitene pred neposredno sončno 

svetlobo, so bile gojene 2 dni, pri temperaturi 19 - 21 °C. Ves čas je bila dolivana vodovodna 

voda. Po 24 urah je bila izmerjena dolžina korenin (Fiskesjö,1985; Glasenčnik, 2004) in 

fiksirani in vzorčeni koreninski vršički za citogenetske analize (Glasenčnik, 2004). 
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Slika 6: Izpostavitev šalotke v laboratoriju po zimski dormanci 

(foto: Erika Glasenčnik) 

 

Za vzorčenje so bile potrebne stekleničke, napolnjene do vrha s fiksirno raztopino (fiksativ) 

(ocetna kislina:alkohol = 1:3) in pinceta. Stekleničke so bile označene z etiketami, ki so bile 

napisane z navadnim svinčnikom. Vsaka steklenička je bila označena dvakrat: ena etiketa je 

bila potopljena v fiksirno raztopino, druga pa nalepljena na pokrovček stekleničke.  

 

Oznaka je vsebovala ime lokacije, nivo gnojenja, zaporedno številko lonca, in leto 

izpostavitve. Primer: 

VE 1 2 04 

 

lokacija nivo gnojenja  zaporedna številka lonca leto izpostavitve 
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Slika 7: Vzorčenje in fiksiranje koreninskih vršičkov v laboratoriju 

(foto: Erika Glasenčnik) 

 

 

 

Pobrani so bili vzorci, ki so bili primerne kakovosti za fiksacijo. Skupaj je bilo fiksiranih 74 

vzorcev. Število fiksiranih vzorcev na posameznem poskusnem mestu glede na nivoje 

gnojenja z dušikom in datumom vzorčenja in fiksiranja prikazuje preglednica 2. 

 

  

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=9581f935a8&view=att&th=131bdfb659c5372a&attid=0.1&disp=inline&realattid=file0&zw
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Preglednica 2: Število fiksiranih vzorcev na poskusnih mestih, glede na nivoje gnojenja in 

datume vzorčenja in fiksiranja koreninskih vršičkov 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opomba: Velenje, Zavodnje - vzorčni mesti; 0, 1, 2 – nivoji gnojenja z dušikom; 5.8.2004, 19.8.2004, 9.9.2004, 

2.4.2005 – datumi vzorčenja in fiksiranja koreninskih vršičkov 

 

 

V nadaljevanju smo serije vzorcev, ki pripadajo istemu nivoju gnojenja in isti lokaciji, 

združili in enotno označevali z datumom vzorčenja in fiksiranja koreninskih vršičkov (prilogi 

3, 4). 

 

3.5 CITOGENETSKA ANALIZA 

 

Za citogenetsko analizo poškodb genetskega materiala in določanje mitotske aktivnosti smo 

uporabili metodo določanja kromosomskih aberacij, ki jo je razvil Fiskesjö (Fiskesjö, 1993, 

1994), kasneje pa je bila modificirana in prilagojena uporabi za posamezne rastlinske vrste 

(Druškovič, 1988a, 1988b; Müller s sod., 1991; Glasenčnik s sod., 2002). Posamezne tipe 

kromosomskih aberacij smo določali pri vseh izpostavljenih čebulicah na šifriranih preparatih 

s svetlobnim mikroskopom pri 1000-kratni povečavi. Fotografije so bile posnete s 

fotoaparatom in kamero Lucida (Olympus). Citogenetske analize smo izvedli na Biotehniški 

fakulteti v Ljubljani (Oddelek za biologijo, Katedra za ekologijo in varstvo okolja). 

  

Poskus Datum VELENJE ZAVODNJE 

 vzorčenja 0 1 2 0 1 2 

lončni 5.8.2004 0 3 5 0 2 5 

lončni 19.8.2004 0 1 2 0 5 5 

lončni 9.9.2004 0 5 5 0 2 5 

laboratorijski 2.4.2005 4 5 5 5 5 5 
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3.5.1 PRIPRAVA MEČKANCEV KORENINSKIH VRŠIČKOV 

 

Koreninske vršičke smo fiksirali v fiksirni raztopini, mešanici treh delov absolutnega etanola 

in enega dela ocetne kisline. Fiksirane korenine smo do priprave citoloških preparatov hranili 

pri temperaturi -18 °C. Koreninske vršičke smo pred izdelavo preparatov hidrolizirali (0,1M 

HCl) in barvali s Schiffovim reagentom. Koreninski vršiček smo pod stereolupo prerezali 

medialno longitudinalno, odstranili koreninsko čepico in odrezali apikalni del do 1,5 do 2 

mm, kajti aktivno deleče se celice so v meristemu koreninskega vršička med 0,5 in 1,5 mm. 

Za citogenetsko analizo smo izdelali klasične preparate mečkancev iz dveh koreninskih 

vršičkov iste čebulice (Müller s sod., 1991) v kapljici 45% ocetne kisline (Glasenčnik, 2004). 

Analizirali smo dostopne vzorce, ki so bili primerne kakovosti za analizo. Pripravili smo 74 

preparatov, za analizo je bilo primernih 69 (preglednica 3). 

 

Preglednica 3: Število analiziranih vzorcev glede na vzorčna mesta, nivoje gnojenja in datume 

vzorčenja in fiksiranja koreninskih vršičkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Velenje, Zavodnje - vzorčni mesti; 0, 1, 2 – nivoji gnojenja z dušikom; 5.8.2004, 19.8.2004, 9.9.2004, 

2.4.2005 – datumi vzorčenja in fiksiranja koreninskih vršičkov 

  

Datum VELENJE ZAVODNJE 

vzorčenja 0 1 2 0 1 2 

5.8.2004 0 3 2 0 1 4 

19.8.2004 0 1 2 0 5 5 

9.9.2004 0 5 5 0 2 5 

2.4.2005 4 5 5 5 5 5 
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3.5.2 MITOTSKI INDEKS 

 

Mitotski indeks (MI) je delež delečih se celic v mitozi.  

MI smo določili glede na frekvenco posameznih faz mitoze in glede na število vseh celic za 

vsak preparat koreninskih vršičkov. Vrednosti MI smo določili v 69 vzorcih (preglednica 3). 

 

Mitotski indeks (MI) smo izračunali po formuli [1]. 

 

MI [%] =
       

         
          …[1] 

 

P…število celic v profazi 

M…število celic v metafazi 

A…število celic v anafazi 

T…število celic v telofazi 

I…število celic v interfazi 

 

 

3.5.3 KROMOSOMSKE ABERACIJE 

 

Test kromosomskih aberacij v metafazi in anafazi je test za določanje števila in vrste aberacij 

v meristemskih celicah koreninskih vršičkov izpostavljenih rastlin. 

 

Celice v metafazi in anafazi smo klasificirali v naslednje kategorije: 

 fragmenti in zlomi (slika 8, slika 9), 

 mostički (slika 10, slika 11), 

 zlepljanja (slika 12, slika 13), 

 izgubljeni oz. zaostali kromosomi oz. kromosomi zunaj delitvenega vretena (slika 14, 

slika 15), 

 večjedrne celice, 

 diagonalne postavitve celične delitve (slika 16). 
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Slika 8: Metafazni fragment 

(foto: Erika Glasenčnik) 

 

 

 

Slika 9: Anafazni fragment 

(foto: Erika Glasenčnik) 

 

 

 

Slika 10: Mostiček v metafazi 

(foto: Erika Glasenčnik) 
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Slika 11: Mostiček v anafazi 

(foto: Erika Glasenčnik) 

 

 

 

 

Slika 12: Zlepljanje v metafazi 

(foto: Erika Glasenčnik) 

 

 

 

 

Slika 13: Zlepljanje v anafazi 

foto: Erika Glasenčnik) 
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Slika 14: Zaostali kromosom v metafazi 

(foto: Erika Glasenčnik) 

 

 

 

Slika 15: Zaostala kromosoma v anafazi 

(foto: Erika Glasenčnik) 

 

 

 

 

Slika 16: Diagonalno postavljena ravnina celične delitve 

(foto: Erika Glasenčnik) 
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Delež vseh kromosomskih aberacij (KA) smo izračunali po formuli [2]. 

 

KA [%] = 
                         

   
      …[2] 

 

 ZKm …število zaostalih kromosomov v metafazah 

 ZKa …število zaostalih kromosomov v anafazah 

 Mm …število mostičkov v metafazah 

 Ma …število mostičkov v anafazah 

 Zm …število zlepljanj v metafazah 

 Za …število zlepljanj v anafazah 

 Fm …število fragmentov v metafazah 

 Fa …število fragmentov v anafazah 

 M …število celic v metafazi 

 A …število celic v anafazi 

 

 

Analiza aberantnih metafaz vključuje določanje pogostosti fragmentov, zlepljanj in mostičkov 

ter pogostost celic z izgubljenimi oz. zaostalimi kromosomi.  

 

Delež aberantnih metafaz oz. delež metafaznih kromosomskih aberacij (MKA) smo izračunali 

po formuli [3]. 

 

MKA [%] = 
            

 
        …[3] 

 

 ZKm …število zaostalih kromosomov v metafazah 

 Mm …število mostičkov v metafazah 

 Zm …število zlepljanj v metafazah 

 Fm …število fragmentov v metafazah 

 M …število celic v metafazi 
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Analiza aberantnih anafaz vključuje določanje pogostosti fragmentov, zlepljanj in mostičkov 

ter pogostost celic z izgubljenimi oz. zaostalimi kromosomi.  

 

Delež aberantnih anafaz oz. delež anafaznih kromosomskih aberacij (AKA) smo izračunali po 

formuli [4]. 

 

AKA [%] = 
            

 
        …[4] 

 

 ZKa …število zaostalih kromosomov v anafazah 

 Ma …število mostičkov v anafazah 

 Za …število zlepljanj v anafazah 

 Fa …število fragmentov v anafazah 

 A …število celic v anafazi 

 

 

3.5.4 MIKROJEDRO 

 

Test mikrojedro (MJ) predstavlja analizo interfaznih celic in določanje frekvenc celic z 

mikrojedri.  

 

Kriterije za identifikacijo mikrojeder smo povzeli po Smaka-Kincl, 1993; Majer s sod., 2003 

in Glasenčnik, 2004: 

 mikrojedro je znotraj iste citoplazme kot jedro, 

 mikrojedro mora biti popolnoma ločeno od jedra, meje so razločno prepoznavne, kar 

nakazuje prisotnost jedrne membrane, 

 mikrojedro je gladko in po obliki okroglo ali ovalno, 

 jakost obarvanja mikrojedra je enaka jakosti obarvanja mase jedra, 

 premer mikrojedra mora biti manjši od 1/5 premera glavnega jedra (slika 17). 
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Slika 17: Mikrojedra 

(foto: Erika Glasenčnik) 

 

 

Delež mikrojeder (MJ) smo izračunali po formuli [5]. 

MJ [%] = 
  

 
            …[5] 

 

MJ …število mikrojeder 

I …število interfaznih celic 

 

 

 

3.6 STATISTIČNA ANALIZA 

 

Za določitev statistično značilnih razlik smo uporabili statistični metodi t-test in ANOVA. 

ANOVA je bila narejena ločeno za lončni in laboratorijski poskus. S Post Hoc testom 

(Pairwise comparisons using t tests with pooled SD) smo ugotavljali katero obravnavanje se 

statistično značilno razlikuje od ostalih. Kot statistično značilne smo privzeli rezultate, kjer je 

bilo statistično tveganje manj kot 0,05 (p ≤ 0,05). 
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4 REZULTATI 
 

4.1 REZULTATI CITOGENETSKE ANALIZE 

 

Rezultati citogenetskih analiz so predstavljeni v prilogah 3-6. Prilogi 3 in 4 povzemata 

vrednosti vseh merjenih parametrov, medtem ko prilogi 5 in 6 predstavljata deleže 

posameznih parametrov. 

 

Zaradi boljše preglednosti v poglavju Rezultati predstavljamo le tabelo, ki prikazuje vrednosti 

mitotskega indeksa, mikrojeder in vseh kromosomskih aberacij, ugotovljenih pri pregledu 

vzorcev lončnega in laboratorijskega poskusa v Velenju in Zavodnjah (preglednica 4). 

 

Preglednica 4: Vrednosti mitotskega indeksa, mikrojeder in vseh kromosomskih aberacij pri 

vzorcih lončnega in laboratorijskega poskusa v Velenju (VE) in Zavodnjah (ZA). 

Rezultati so predstavljeni kot srednje vrednosti (± SD) v primeru če je velikost vzorca ≥ 3. 

 

Izvedba Datum Vzorčno 

mesto 

Nivo 

gnojenja 

Mitotski indeks 

(%) 

Mikrojedra 

(%) 

Vse kromosomske 

aberacije (%) 

Številov

vzorcev 

lonci 

5.8.2004 

VE 
1 

2 

5,2 ± 1,0 

4,9  

0,03 ± 0,03 

0,14  

7,4 ± 1,1 

8,7  

3 

2 

ZA 
1 

2 

7,8 
8,4 ± 0,8 

0,00 
0,03 ± 0,03 

5,2 

8,0 ± 0,7 

1 

4 

19.8.2004 

VE 
1 

2 

1,7 

5,1  

0,09 

0,05  

14,3 

8,5  

1 

2 

ZA 
1 

2 

4,7 ± 1,8 

6,4 ± 1,1 

0,02 ± 0,02 

0,08 ± 0,06 

15,3 ± 5,2 

8,8 ± 0,3 
5 

5 

9.9.2004 

VE 
1 

2 

6,1 ± 0,5 

6,0 ± 0,2 

0,00 ± 0,00 

0,00 ± 0,00 

7,1 ± 0,5 

7,1 ±0,6 
5 

5 

ZA 
1 

2 

7,1  
7,8 ± 0,9 

0,00  
0,00 ± 0,00 

6,5  
7,6 ± 0,6 

2 

5 

laboratorij 31.3.2005 

VE 

0 

1 

2 

6,6 ± 0,6**(0:2) 

 

5,4 ± 0,5 

4,2 ± 0,6 

0,00 ± 0,00 

0,02 ± 0,02 

0,05 ± 0,02 

6,0 ± 0,5*(0:1), ***(0:2) 

8,2 ± 1,4**(1:2) 

9,9 ± 0,6 

4 

5 

5 

ZA 

0 

1 

2 

5,0 ± 0,5 

5,5 ± 0,3 

4,9 ± 0,3 

0,00 ± 0,00 

0,04 ± 0,02 

0,02 ± 0,02 

6,1 ± 0,7*(0:2) 

8,1 ± 0,4 

11,7 ± 0,7 

5 

5 

5 

Statistično tveganje: 

*: p  0,05; **: p  0,01; ***: p  0,001; številke v oklepaju pomenijo primerjane nivoje 

gnojenja. 
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4.1.1 MITOTSKI INDEKS 

 

Za določanje mitotskega indeksa (MI) smo pregledali po 1000 celic na preparat, v skupno 69 

vzorcih (preglednica 3). Natančno število preštetih celic za izračun MI prikazuje priloga 3. 

Število celic v preparatu smo beležili na Popisnem listu števila celic (priloga 1). 

 

Vrednosti mitotskih indeksov ugotovljenih v lončnem in laboratorijskem poskusu so 

predstavljene v Preglednici 4. V lončnih poskusih je v prvem nivoju gnojenja najnižji mitotski 

indeks pri vzorcu iz dne 19. 8. 2004 v Velenju 1,7%, najvišji pa v vzorcih, vzorčenih 5. 8. 

2004 v Zavodnjah, 7,8%. V drugem nivoju beležimo najnižji mitotski indeks v vzorcih, 

vzorčenih 5. 8. 2004 iz Velenja, 5,0%, najvišji pa z vzorčenja 5. 8. 2004 iz Zavodenj, to je 

8,4%. Statistična analiza rezultatov lončnega poskusa ni pokazala značilnih razlik v 

mitotskem indeksu med različnimi obravnavanji. 

 

V vzorcih laboratorijskih poskusov, ki niso bili gnojeni, je mitotski indeks nižji na 

izpostavljeni lokaciji Zavodnje (5,0%) kot v Velenju (6,6%). V prvem nivoju gnojenja je 

mitotski indeks približno enak, v drugem nivoju pa je višji v Zavodnjah (4,9%) (prilogi 3 in 

5). Statistična analiza je pokazala le značilne razlike v mitotskem indeksu med 

obravnavanjem brez gnojenja in drugim nivojem gnojenja na lokaciji Velenje (preglednica 4).   

 

4.1.2 MIKROJEDRO 

 

Mikrojedra smo določili v 1000 celicah na preparat, v skupno 69 vzorcih (preglednica 3). 

Natančno število preštetih celic za izračun MJ prikazuje priloga 3. Število celic v preparatu 

smo beležili na Popisnem listu števila celic (priloga 1). 

 

Delež mikrojeder ugotovljenih pri šalotkah v lončnem in laboratorijskem poskusu je 

predstavljen v preglednici 4. V lončnih poskusih mikrojeder nismo zabeležili v vzorcih prvega 

in drugega nivoja gnojenja v Velenju, vzorčenih 9. 9. 2004. Največ mikrojeder v loncih v 

Velenju se pojavi v vzorcih iz drugega nivoja gnojenja, vzorčenih 5. 8. 2004. V 3 setih 

vzorcev izpostavljenih v lončnem poskusu v Zavodnjah nismo zabeležili prisotnosti 

mikrojeder, iz prvega in drugega nivoja gnojenja. Največ mikrojeder v Zavodnjah zabeležimo 

v vzorcih iz drugega nivoja gnojenja, vzorčenih 19. 8. 2004.  
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V laboratorijski izpostavitvi čebulic mikrojeder nismo zasledili v vzorcih, ki so bili vzorčeni v 

Velenju in v Zavodnjah in niso bili gnojeni. Največ mikrojeder smo zabeležili v vzorcih iz 

Velenja, ki spadajo v drugi nivo gnojenja (prilogi 3 in 5). Statistična analiza v primeru 

lončnega, pa tudi v primeru laboratorijskega poskusa ni pokazala značilnih razlik v deležu 

mikrojeder pri vzorcih z različnih lokacij, glede na posamezne nivoje gnojenja. 

 

4.1.3 KROMOSOMSKE ABERACIJE IN MITOTSKE NEPRAVILNOSTI 

 

Kromosomske aberacije in mitotske nepravilnosti, ki smo jih spremljali so vključevale delež 

zaostalih kromosomov v anafazi, delež mostičkov v metafazi, delež mostičkov v anafazi, 

delež zlepljanj v metafazi, delež zlepljanj v anafazi, delež fragmentov v metafazi, delež 

fragmentov v anafazi, delež metafaznih aberacij, delež anafaznih aberacij, delež vseh aberacij, 

delež diagonalnih postavitev ravnine celične delitve, ter delež večjedrnih celic (prilogi 2 in 3). 

Zaradi majhnega števila vzorcev pri nekaterih obravnavanjih in variabilnih rezultatov bomo 

komentirali samo delež vseh kromosomskih aberacij skupaj za posamezna obravnavanja. 

 

Za določanje vseh kromosomskih aberacij (KA) smo pregledali po 200 metafaz in od 50 do 

100 anafaz na preparat oz. manj pri vzorcih z manjšim številom celic. Natančno število 

preštetih celic za izračun KA prikazuje priloga 4. Kromosomske aberacije smo določili v 69 

vzorcih (preglednica 3). Število in vrsto kromosomskih aberacij v preparatu smo beležili na 

Popisnem listu število in vrste kromosomskih aberacij (priloga 2). 

 

Delež vseh kromosomskih aberacij v vzorcih, izpostavljenih v lončnem poskusu v Velenju je 

med povprečno 7,1% in 14,3 % (en vzorec) na obravnavanje (preglednica 4). Najmanj 

kromosomskih aberacij smo zabeležili v vzorcih, vzorčenih 9. 9. 2004, iz drugega nivoja 

gnojenja. Največ kromosomskih aberacij pa smo zabeležili v vzorcih iz drugega nivoja 

gnojenja, vzorčenih 19. 8. 2004. Delež vseh kromosomskih aberacij v vzorcih iz lončnega 

poskusa iz Zavodenj je med 5,2% in 15,4 % na preparat. Najmanj aberacij v Zavodnjah smo 

zabeležili v vzorcih iz prvega nivoja gnojenja, vzorčenih 5. 8. 2004, največ pa v vzorcih, 

vzorčenih 19. 8. 2004 v prvem nivoju gnojenja. Delež kromosomskih aberacij laboratorijskih 

poskusov je med 6,0% (v Velenju, brez gonjenja) in 11,7% v drugem nivoju gnojenja v 

Zavodnjah (preglednica 4). 
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Statistična analiza rezultatov lončnega poskusa ni pokazala značilnih razlik med deležem vseh 

kromosomskih aberacij pri primerjavi vzorcev istih obravnavanj na posameznih lokacijah in 

ne med različnimi nivoji gnojenja (preglednica 4).  

Ugotovili pa smo značilne razlike v deležu vseh kromosomskih aberacij med obravnavanjem 

brez gnojenja in prvim nivojem gnojenja, ter med obravnavanjem brez gnojenja in drugim 

nivojem gnojenja, ter med prvim in drugim nivojem gnojenja na lokaciji Velenje in med 

obravnavanjem brez gnojenja in drugim nivojem gnojenja na lokaciji Zavodnje (preglednica 

4).  
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 

5.1 MITOTSKI INDEKS 

 

Analiza mitotske aktivnosti se, poleg dolžinskega prirastka korenin, pogosto uporablja za 

določanje citotoksičnosti različnih snovi (Glasenčnik, 2004). Povprečne vrednosti za šalotko, 

določne za kontrolo, ki jih najdemo v literaturi so med 5 in 10%, nekateri avtorji pa 

navajajo10 – 15% (Paradiž, 1996; Glasenčnik s sod., 2003). 

 

Mitotski indeks vzorcev, ki niso bili izpostavljeni gnojenju z dušikom, so med 5% (Zavodnje) 

in 6,6% (Velenje). Mitotski indeksi za vzorce v prvem nivoju gnojenja z dušikom (30 kg/ha) 

so bili med 1,7% (Velenje) in 7,8% (Zavodnje) v lončnem poskusu, v laboratorijskem 

poskusu pa med 5,4% (Velenje) in 5,5% (Zavodnje). V drugem nivoju gnojenja z dušikom 

(60 kg/ha) so bili mitotski indeksi v lončnem poskusu med 5,1% (Velenje) in 8,4% 

(Zavodnje), v laboratorijskem pa med 4,2% (Velenje) in 8,4% (Zavodnje). 

 

Ker je dušik eden izmed esencialnih rastlinskih makrohranil, ki pospešuje rast in razvoj 

rastlin, smo pričakovali, da se bo mitotski indeks z večjo količino dodanega dušika višal. 

Nizek mitotski indeks 1,7% v prvem nivoju gnojenja z dušikom smo ugotovili samo pri enem 

vzorcu. Če bi želeli to potrditi, bi morali imeti na razpolago več vzorcev. V dosedanjih 

raziskavah je bila z uporabo šalotke med ekotoksikološkimi kazalniki določena zmanjšana 

mitotska aktivnost zaradi toksičnega vpliva dejavnikov okolja (Glasenčnik s sod., 2002, 

2003). Gnojenje z dušikom in zračna onesnažila vplivajo na mitotsko aktivnost celic 

posamično, učinek pa je lahko tudi sinergističen ali antagonističen.  

 

Med najpogostejše stresorje pri izpostavitvi in situ sodi poleg oksidativnega stresa osmotski 

stres (Glasenčnik, 2004). Rastline so bile v lončnem poskusu na terenu redno oskrbovane z 

vodo, pa vendar lahko v času izpostavitve nastopijo visoke temperature, ki lahko povzročijo 

pomanjkanje vode tudi pri rastlinah, ki so izpostavljene s sistemom samozalivanja. Inhibicija 

rasti je lahko znak, da je bila rastlina izpostavljena primanjkljaju vode. 

 

Statistično pomembne razlike (p  0,05) v mitotskem indeksu glede na nivoje gnojenja 

(primerjava 0:2) se pokažejo pri primerjavi laboratorijskih poskusov s čebulicami iz Velenja. 
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Stresorji v okolju vplivajo na število celic, ki vstopajo v posamezne faze mitoze oz. vplivajo 

na časovni potek celičnega cikla. Celični cikel pri vrsti A. cepa traja približno 24 ur  

(pri 21 °C: G1 3-4h; S 11-12h; G2 3-4h; P 2-3h; M 30min; A 20min, T 1h) (Glasenčnik, 

2004). 

 

 

5.2 KROMOSOMSKE ABERACIJE 

 

Genotoksičnost gnojenja z dušikom na izbranih lokacijah smo preverjali z analizo sprememb 

v metafaznih in anafaznih celicah koreninskih vršičkov šalotke. 

 

V splošnem je znano, da se tako pri živalskih kot pri rastlinskih organizmih pojavljajo 

spontane mutacije (do 4%). Aberacije v kontrolnih vzorcih koreninskih vršičkov čebul prav 

tako lahko nastanejo spontano. V literaturi najdemo podatke, da je delež kromosomskih 

aberacij za šalotko kot kontrolno rastlino 3-5 % (Vidaković s sod., 1993).  

 

Delež vseh kromosomskih aberacij izračunan za vzorce lončnih poskusov prvega nivoja 

gnojenja, je bil med 5,2% (Zavodnje) in 15,4% (Zavodnje), za vzorce drugega nivoja pa med 

7,1% (Velenje) in 8,8% (Zavodnje). Delež vseh kromosomskih aberacij laboratorijskega 

poskusa za vzorce, ki niso bili gnojeni z dušikom je bil med 6% (Velenje, 2005) in 6,1% 

(Zavodnje, 2005), za vzorce prvega nivoja gnojenja med 8,1% (Zavodnje) in 8,2% (Velenje), 

za vzorce drugega nivoja pa med 9,9% (Velenje) in 11,7% (Zavodnje). 

 

Statistično značilne razlike v deležu vseh kromosomskih aberacij se pokažejo samo v vzorcih 

laboratorijskega poskusa: pri čebulicah iz Velenja, med vsemi tremi nivoji gnojenja in pri 

čebulicah iz Zavodenj med obravnavanjem brez gnojenja in drugim nivojem gnojenja. To so 

bile čebulice rastlin vseh obravnavanj lončnih poskusov, ki so bile po zimski dormanci marca 

2005 laboratorijsko izpostavljeni. Rastline so bile v času rasti izpostavljene različnim 

stresorjem, ki lahko vplivajo na dedni material. 

 

Pri obravnavi kromosomskih aberacij in mitotskih nepravilnosti se večina statistično 

pomembnih razlik pokaže pri laboratorijskih poskusih. Rastlina je bila v svojem ciklu rasti 

skozi rastno dobo izpostavljena različnim stresorjem, ki so vplivali na dedni material. 
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Zanimiva je ugotovitev, da so statistično značilne razlike v deležu vseh kromosomskih 

aberacij glede na posamezne nivoje gnojenja, hkrati pa ni vedno statistično značilnih razlik v 

mitotskem indeksu. Ta ugotovitev nakazuje dejstvo, da so snovi lahko toksične, vendar ne 

tudi mutagene in obratno. V prihodnosti bi bilo smotrno te razlike tudi raziskati. 

 

V literaturi zasledimo, da posledice povečanih koncentracij fotooksidantov, predvsem O3, v 

okolju povečujejo delež nespecifičnih aberacij, predvsem zlepljanje kromosomske mase 

(Müller, 2000), prav tako so te vrste aberacij pogoste pri delovanju velikih koncentracij težkih 

kovin (Glasenčnik, 2004). Težke kovine v izpostavljenih organizmih povzročajo tudi večji 

delež anafaznih mostičkov (Fiskesjö, 1988). Pri veliki toksičnosti se pojavlja zlepljanje 

kromosomov, ki je ireverzibilno in lahko vodi v celično smrt (Fiskesjö, 1985). Druškovičeva 

klasificira kromosomske aberacije v specifične (zlome) in nespecifične (zlepljanje). 

Ugotavlja, da so nespecifične aberacije posledica dalja časa trajajočega delovanja kemikalij, 

specifične aberacije pa posledica akutnih učinkov ali radiacije (Druškovič, 1988a, 1988b). V 

našem primeru, bi lahko natančnejše vplive določili z analizami posameznih okoljskih 

vplivov na izbranih mestih poskusa seveda ob predpostavki, da bi imeli večje vzorce. 

 

Statistično značilne razlike v vseh kromosomskih aberacijah bi lahko bile posledica 

onesnaženja zraka zaradi TEŠ. Prevladujoča onesnažila so SO2 in NOx, pa tudi O3 

(Glasenčnik, 2004; Kopušar, 2009).  

Rezultati bi bili lahko delno posledica sinergizma onesnaženosti zraka s fotoksidanti in z SO2 

in genotoksičnega vpliva gnojenja z dušikom, vendar bi bilo za potrditev te ugotovitve 

potrebno poskus ponoviti z večjim številom vzorcev in natančnejše spremljati zračna 

onesnažila, hidrometeorološke razmere in druge abiotske dejavnike okolja. Tovrstni rezultati 

obsežnejše raziskave bi lahko dobro ovrednotili posledice gnojenja z dušikom na seminaravno 

vegetacijo in pomen gnojenja z dušikom v interakciji z zračnimi onesnažili, s tem pa 

omogočili ocenitev ogroženosti agroekosistemov zaradi zračnih onesnažil ob uporabi dušičnih 

gnojil. 
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5.3 MIKROJEDRA 

 

Mikrojedra so posledica nastanka acentričnih fragmentov in zaostalih kromosomov v anafazi. 

Mikrojedro je dokaz, da je med mitozo prišlo do velike izgube dednega materiala zaradi 

prelomov, okvare kinetohora ali poškodbe niti delitvenega vretena (Paradiž, 1996).  

 

Statistično pomembnih razlik v deležu mikrojeder nismo zaznali ne v lončnem, ne v 

laboratorijskem poskusu. Tako v Zavodnjah kot v Velenju očitno niso bile prisotne toksične 

snovi, ki vplivajo na nastanek mikrojeder, v povezavi z različno količino gnojenja z dušikom.  

 

5.4 TESTNI SISTEM 

 

Vplivom biotskih in abiotskih dejavnikov okolja lahko sledimo s testom na metafaznih ali 

anafaznih celicah v meristemskih tkivih koreninskih vršičkov. Test določanja relativnega 

koreninskega prirastka in določanja mitotskega indeksa sta primerni metodi zaznavanja 

citotoksičnih vplivov v izbranem okolju. Identifikacija povzročiteljev stresa pri rastlinah je 

težavna, saj se podobni simptomi in povečano število kromosomskih abnormalnosti lahko 

pojavijo kot posledica različnih vplivov ali zaradi različnih kombinacij onesnažil in tudi 

drugih abiotskih dejavnikov v okolju (Glasenčnik, 2004).  

 

Dobre strani testnega sistema so enostavna in hitra izvedba, sezonska izpostavitev in hitra rast 

rastlin, genetska izenačenost rastlin, idr.  

 

Pri raziskavi bi bilo smiselno povečati število vzorcev in jo dopolniti z drugimi metodami: 

test merjenja dolžinskega prirastka rastlinskih organov in analizo rastlinskih vzorcev 

(merjenje biomase, analiza fotosinteznih pigmentov, analiza askorbinske kisline) in meritve 

onesnažil ter pedološke analize. 
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5.5 UPORABA PRIDOBLJENEGA ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI 

 

Temo diplomske naloge lahko pri pouku naravoslovja, biologije in kemije uporabimo kot 

eksperimentalno osnovo v posameznih jedrnih vsebinskih sklopih predmetov ali pa jo 

povežemo medpredmetno (biologija, kemija, naravoslovje, gospodinjstvo, naravoslovje in 

tehnika, izbirne naravoslovne vsebine): ob rednih učnih urah, s kulturnimi, tehniškimi, 

naravoslovnimi ali športnimi dnevi, v šoli v naravi in taborih, projektnimi tedni šole, ipd. 

 

Allium test ali čebulni test lahko z upoštevanjem pravilnega načrtovanja poskusa in skrbno 

izvedbo ter pravilno interpretacijo rezultatov (glej tudi 2.6) vključimo v učni proces vsaj v 7., 

8. in 9. razredu osnovne šole. 

 

V 7. razredu pri naravoslovju lahko s čebulnim testom z meritvijo dolžinskega prirastka 

korenin (Fiskesjö, 1985, 1997) pomagamo k dosegi ciljev (1) učenci spoznajo vodo kot 

kemijsko spojino in njen pomen za življenje; (2) opredelijo problem onesnaženosti voda v 

domačem kraju; (3) spoznajo kriterije za pitno vodo, učne teme Voda. 

 

Pri biologiji v 8. razredu lahko učno vsebino Metode znanstvenega dela v biologiji učne teme 

Biologija kot veda o življenju aktivno spoznajo preko mikroskopiranja luskolistov čebule ali 

koreninskih vršičkov. 

 

Osnove ekologije lahko podkrepimo s pomočjo čebulnega testa. Dolžinski prirastek korenin 

(Fiskesjö, 1985, 1997) lahko uporabimo za dosego cilja spoznavanja nekaterih vplivov 

človekovih posegov v ekosisteme. 

 

Pri biologiji v 9. razredu lahko pripravimo čebulni test (Glasenčnik s sod., 2002) pri učni temi 

Celice – tkiva - organi kot osnovo ali pripomoček za dosego naslednjih ciljev: (1) učenci 

spoznajo mikroskopsko zgradbo celice; (2) razlikujejo rastlinsko celico od živalske; (3) 

spoznajo tipe delitve celic: celično delitev (mitozo) in redukcijsko delitev (mejozo); (4) vedo, 

da se enake ali podobne celice povezujejo v tkiva; (5) prepoznajo različne vrste tkiv. Pred 

pripravo čebulnega testa lahko ponovimo osnove mikroskopiranja in opazujemo rast korenin, 

kasneje pa morebiti pregledamo kromosomske aberacije. 
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Preparat koreninskega vršička šalotke lahko opazujemo pri izbirnem predmetu Genetika, saj 

so kromosomi veliki in lepo vidni že pod svetlobnim mikroskopom. 

 

Pri kemiji v 9. razredu pa lahko temo diplomske naloge uporabimo za dosego ciljev jedrne 

vsebine. V okviru jedrne vsebine kisline, baze in soli spoznajo pomen, uporabo in nevarnost 

soli, kislin in baz v vsakdanjem življenju ter njihov vpliv na okolje. V okviru jedrne vsebine 

kisikova družina organskih spojin spoznajo uporabo kisikovih organskih spojin v vsakdanjem 

življenju in industriji. V okviru jedrne vsebine dušikova družina organskih snovi se učenci 

seznanijo z gnojenjem z dušikom in na osnovi eksperimentalnih opažanj spoznajo dušik kot 

ključni element v organskih spojinah. Prav tako lahko gnojenje z dušičnimi gnojili 

podkrepimo s čebulnim testom in opazujemo učinke na makroskopski in citogenetski ravni 

(Fiskesjö, 1985, 1997; Glasenčnik, 2002). 
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5.6 SKLEPI 

 

Metodiko citogenetske bioindikacije s šalotko lahko uporabimo za zaznavanje citotoksičnih in 

genotoksičnih substanc, ki so jim rastline izpostavljene. 

 

Zaradi velike variabilnosti rezultatov in razmeroma majhnega vzorca, ter multistresnega 

vpliva, ki so mu rastline v naravnem okolju izpostavljene, ne moremo podati enoznačnih 

zaključkov. 

 

V lončnem poskusu nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v mitotskem indeksu med 

nivoji gnojenja na nobeni lokaciji, prav tako ne med lokacijama. V laboratorijskem poskusu 

pa se pokažejo statistično značilne razlike med obravnavanjem brez gnojenja in drugim 

nivojem gnojenja z dušikom. 

Gnojenje z dušikom in zračna onesnažila vplivajo na mitotski indeks posamično, vendar je 

učinek lahko tudi sinergističen ali antagonističen 

 

Rezultati so pokazali, da količina gnojenja z dušikom statistično značilno vpliva na delež vseh 

kromosomskih aberacij. Statistično značilne razlike se pojavijo v vzorcih laboratorijskega 

poskusa pri vzorcih iz obeh lokacij. Rastline so bile tako skozi celoto rastno dobo 

izpostavljene različnim stresorjem, ki so verjetno dodatno vplivali na dedni material.  

Ugotovitev, da so statistično značilne razlike v deležu vseh kromosomskih aberacij glede na 

nivoje gnojenja, hkrati pa ni vedno statistično značilnih razlik v mitotskem indeksu, nakazuje, 

da so snovi lahko toksične, vendar ne tudi mutagene in obratno. 
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7 PRILOGE 
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Priloga 1: Popisni list števila celic za mitotski indeks in število mikrojeder 

Mitotski indeks Vzorec:  Datum: 

 Interfaza  Profaza  Metafaza Anafaza Telofaza Mikrojedra 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       
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Priloga 2: Popisni list števila in vrste kromosomskih aberacij 
  

Kromosomske aberacije Vzorec: Datum: 

 
Zaostali 

kromosomi 
Mostički Zlepljanja Fragmenti 

Diagonalna 

postavitev 

celice 

Večjedrne 

celice 

 M A M A M A M A   

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

36           

37           

38           

39           

40           

41           

42           
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Priloga 3: Število preštetih celic v fazah celičnega cikla, mitotski indeks in število mikrojeder 

Datum 

vzorčenja 
Lokaliteta 

Nivo 

gnojenja 

Število 

interfaz 

Število 

profaz 

Število 

metafaz 

Število 

anafaz 

Število 

telofaz 

Mitotski 

indeks 

[%] 

Število 

mikrojeder 

5.8.2004 V 1 1100 17 12 3 11 3,762 0 

5.8.2004 V 1 1000 34 13 11 18 7,063 1 

5.8.2004 V 1 1055 21 12 11 9 4,783 0 

5.8.2004 V 2 1090 36 18 8 6 5,872 1 

5.8.2004 V 2 1090 19 12 10 3 4,056 2 

5.8.2004 Z 1 1130 44 34 13 4 7,755 0 

5.8.2004 Z 2 1060 35 22 17 16 7,826 0 

5.8.2004 Z 2 1000 35 18 13 4 6,542 1 

5.8.2004 Z 2 990 49 33 14 18 10,326 0 

5.8.2004 Z 2 1000 34 27 14 24 9,008 0 

19.8.2004 V 1 1100 13 2 2 2 1,698 1 

19.8.2004 V 2 1000 14 14 11 10 4,671 1 

19.8.2004 V 2 1050 34 13 10 5 5,576 0 

19.8.2004 Z 1 1020 9 23 11 13 6,134 1 

19.8.2004 Z 1 1140 4 1 1 1 0,610 0 

19.8.2004 Z 1 1000 30 25 21 12 8,088 0 

19.8.2004 Z 1 1000 1 2 0 0 0,299 0 

19.8.2004 Z 1 1000 53 16 16 8 8,509 0 

19.8.2004 Z 2 1000 13 9 5 5 3,101 0 

19.8.2004 Z 2 1000 33 30 20 14 8,842 1 

19.8.2004 Z 2 1040 30 15 14 10 6,222 3 

19.8.2004 Z 2 1010 25 19 2 8 5,075 0 

19.8.2004 Z 2 1000 62 13 10 11 8,759 0 

9.9.2004 V 1 1005 23 14 6 7 4,739 0 

9.9.2004 V 1 1020 41 12 8 8 6,336 0 

9.9.2004 V 1 1090 32 16 13 18 6,758 0 

9.9.2004 V 1 1000 33 18 15 12 7,236 0 

9.9.2004 V 1 1050 19 15 16 8 5,235 0 

9.9.2004 V 2 1200 28 21 15 15 6,177 0 

9.9.2004 V 2 1100 21 21 15 9 5,660 0 

9.9.2004 V 2 1000 30 7 5 15 5,393 0 

9.9.2004 V 2 990 27 12 19 9 6,339 0 

9.9.2004 V 2 1020 24 13 15 19 6,508 0 

9.9.2004 Z 1 1000 34 12 14 10 6,542 0 

9.9.2004 Z 1 1000 34 23 10 17 7,749 0 

9.9.2004 Z 2 1000 34 13 13 14 6,890 0 

9.9.2004 Z 2 1000 57 18 11 13 9,008 0 

9.9.2004 Z 2 1010 36 22 24 18 9,009 0 

9.9.2004 Z 2 980 49 23 15 14 9,343 0 

9.9.2004 Z 2 980 26 9 10 4 4,762 0 
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Datum 

vzorčenja 
Lokaliteta 

Nivo 

gnojenja 

Število 

interfaz 

Število 

profaz 

Število 

metafaz 

Število 

anafaz 

Število 

telofaz 

Mitotski 

indeks 

[%] 

Število 

mikrojeder 

31.3.2005 V 0 970 31 12 8 7 5,642 0 

31.3.2005 V 0 1150 36 15 13 13 6,275 0 

31.3.2005 V 0 1005 24 11 13 16 5,987 0 

31.3.2005 V 0 1050 34 20 11 30 8,297 0 

31.3.2005 V 1 1010 32 11 8 12 5,871 0 

31.3.2005 V 1 1220 55 14 8 12 6,800 0 

31.3.2005 V 1 1368 14 13 15 13 3,865 0 

31.3.2005 V 1 1005 24 11 6 14 5,189 1 

31.3.2005 V 1 1105 21 13 10 18 5,313 0 

31.3.2005 V 2 1095 13 11 12 6 3,694 0 

31.3.2005 V 2 1160 16 10 6 6 3,172 1 

31.3.2005 V 2 1040 18 13 12 18 5,540 1 

31.3.2005 V 2 1200 38 12 6 15 5,586 0 

31.3.2005 V 2 1120 18 8 7 1 2,946 1 

31.3.2005 Z 0 1815 23 14 18 18 3,867 0 

31.3.2005 Z 0 1015 27 14 8 14 5,844 0 

31.3.2005 Z 0 1305 36 17 14 21 6,317 0 

31.3.2005 Z 0 1095 19 8 12 15 4,700 0 

31.3.2005 Z 0 1065 22 13 4 9 4,313 0 

31.3.2005 Z 1 1325 31 14 12 15 5,154 1 

31.3.2005 Z 1 1000 32 11 7 14 5,927 1 

31.3.2005 Z 1 1005 22 9 9 14 5,099 0 

31.3.2005 Z 1 1190 20 10 11 20 4,876 0 

31.3.2005 Z 1 1025 34 9 9 16 6,221 0 

31.3.2005 Z 2 1053 13 10 12 9 4,011 0 

31.3.2005 Z 2 1135 16 14 7 15 4,381 1 

31.3.2005 Z 2 1060 24 19 7 17 5,945 0 

31.3.2005 Z 2 1020 25 10 9 11 5,116 0 

31.3.2005 Z 2 1030 23 10 11 13 5,244 0 
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Priloga 4: Število posameznih kromosomskih aberacij  

 

Datum 

vzorčenja 

Lokaliteta 
Nivo 

gnojenja 

Št. 

obravnavanih 

metafaz 

Št. 

obravnavanih 

anafaz 

Število 

zaostalih 

kromosomov 

v metafazi 

Število 

zaostalih 

kromosomov 

v anafazi 

Število 

mostičkov 

v metafazi 

Število 

mostičkov 

v anafazi 

Število 

zlepljanj 

v 

metafazi 

Število 

zlepljanj 

v anafazi 

Število 

fragmentov 

v metafazi 

Število 

fragmentov 

v anafazi 

Skupno 

število 

aberacij 

Število 

diagonalnih 

postavitev 

Število 

večjedrnih 

celic 

5.8.2004 V 1 212 71 1 0 5 5 5 1 1 0 18 10 2 

5.8.2004 V 1 201 123 1 0 7 11 7 4 1 0 31 7 0 

5.8.2004 V 1 155 64 1 0 2 2 5 2 2 0 14 6 0 

5.8.2004 V 2 206 67 1 0 5 6 6 2 3 0 23 12 0 

5.8.2004 V 2 131 49 0 0 2 6 5 1 2 0 16 9 1 

5.8.2004 Z 1 220 48 1 0 5 2 3 2 1 0 14 3 4 

5.8.2004 Z 2 203 102 0 0 5 7 4 2 1 1 20 12 4 

5.8.2004 Z 2 205 77 2 0 8 7 6 2 2 0 27 6 0 

5.8.2004 Z 2 203 115 0 0 9 7 7 4 1 0 28 21 0 

5.8.2004 Z 2 202 74 0 1 3 4 8 1 2 0 19 5 0 

19.8.2004 V 1 13 8 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3 4 

19.8.2004 V 2 204 120 2 0 7 8 5 5 2 2 31 9 0 

19.8.2004 V 2 203 80 0 1 4 6 6 3 1 0 21 4 0 

19.8.2004 Z 1 203 82 1 1 8 6 4 5 2 0 27 2 3 

19.8.2004 Z 1 14 6 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 

19.8.2004 Z 1 204 128 0 0 6 9 6 6 1 1 29 12 0 

19.8.2004 Z 1 27 1 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 

19.8.2004 Z 1 200 94 0 0 6 6 8 2 1 0 23 9 0 

19.8.2004 Z 2 219 108 0 0 6 10 7 5 1 0 29 1 4 

19.8.2004 Z 2 203 83 0 0 5 7 6 3 1 1 23 0 0 

19.8.2004 Z 2 211 88 2 0 4 6 6 4 2 0 24 5 7 

19.8.2004 Z 2 212 41 1 0 4 4 8 4 3 0 24 0 0 

19.8.2004 Z 2 203 85 2 0 6 7 8 3 1 0 27 0 0 
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Datum 

vzorčenja 
Lokaliteta 

Nivo 

gnojenja 

Št. 

obravnavanih 

metafaz 

Št. 

obravnavanih 

anafaz 

Število 

zaostalih 

kromosomov 

v metafazi 

Število 

zaostalih 

kromosomov 

v anafazi 

Število 

mostičkov 

v metafazi 

Število 

mostičkov 

v anafazi 

Število 

zlepljanj 

v 

metafazi 

Število 

zlepljanj 

v anafazi 

Število 

fragmentov 

v metafazi 

Število 

fragmentov 

v anafazi 

Skupno 

število 

aberacij 

Število 

diagonalnih 

postavitev 

Število 

večjedrnih 

celic 

9.9.2004 V 1 211 117 2 0 3 8 5 4 2 1 25 0 0 

9.9.2004 V 1 204 110 1 0 6 6 7 1 2 0 23 10 0 

9.9.2004 V 1 201 95 0 0 6 7 3 2 1 0 19 2 1 

9.9.2004 V 1 200 77 0 0 6 3 4 2 1 0 16 0 0 

9.9.2004 V 1 141 70 0 0 2 5 4 4 2 1 18 0 0 

9.9.2004 V 2 214 103 1 0 5 9 6 4 1 1 27 0 0 

9.9.2004 V 2 214 112 0 0 3 4 5 2 4 2 20 11 0 

9.9.2004 V 2 202 100 0 0 7 3 3 2 2 0 17 0 0 

9.9.2004 V 2 113 54 0 0 4 4 2 2 1 1 14 0 0 

9.9.2004 V 2 213 126 0 1 4 5 5 3 4 1 23 0 0 

9.9.2004 Z 1 215 101 1 0 5 6 7 5 0 0 24 0 3 

9.9.2004 Z 1 204 74 0 0 6 4 3 2 0 0 15 2 0 

9.9.2004 Z 2 205 87 0 0 8 6 5 4 1 1 25 0 0 

9.9.2004 Z 2 206 100 1 0 4 6 6 4 2 0 23 4 0 

9.9.2004 Z 2 203 116 0 0 8 10 6 5 0 0 29 0 0 

9.9.2004 Z 2 200 80 0 0 8 6 4 1 1 0 20 10 1 

9.9.2004 Z 2 232 96 1 0 7 5 3 2 1 0 19 1 0 
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Datum 

vzorčenja 
Lokaliteta 

Nivo 

gnojenja 

Št. 

obravnavanih 

metafaz 

Št. 

obravnavanih 

anafaz 

Število 

zaostalih 

kromosomov 

v metafazi 

Število 

zaostalih 

kromosomov 

v anafazi 

Število 

mostičkov 

v metafazi 

Število 

mostičkov 

v anafazi 

Število 

zlepljanj 

v 

metafazi 

Število 

zlepljanj 

v anafazi 

Število 

fragmentov 

v metafazi 

Število 

fragmentov 

v anafazi 

Skupno 

število 

aberacij 

Število 

diagonalnih 

postavitev 

Število 

večjedrnih 

celic 

31.3.2005 V 0 201 116 1 0 5 9 2 3 0 0 20 0 0 

31.3.2005 V 0 204 98 0 0 4 5 3 1 1 0 14 3 0 

31.3.2005 V 0 200 63 2 0 1 5 2 2 6 0 18 4 1 

31.3.2005 V 0 200 76 1 0 2 4 4 2 5 0 18 5 0 

31.3.2005 V 1 217 107 0 0 4 3 5 3 3 0 18 2 0 

31.3.2005 V 1 204 115 0 0 5 4 4 3 1 0 17 0 0 

31.3.2005 V 1 201 85 4 1 4 5 8 5 9 0 36 11 0 

31.3.2005 V 1 204 76 0 0 3 6 5 3 5 0 22 6 1 

31.3.2005 V 1 200 70 3 0 0 4 7 4 8 0 26 5 0 

31.3.2005 V 2 207 109 2 1 8 10 3 5 4 0 33 0 0 

31.3.2005 V 2 201 77 3 0 4 5 10 1 9 0 32 9 1 

31.3.2005 V 2 200 62 3 0 4 5 5 4 4 1 26 3 0 

31.3.2005 V 2 212 76 3 0 1 5 2 6 10 0 27 1 1 

31.3.2005 V 2 239 97 2 0 2 6 6 2 5 4 27 4 4 

31.3.2005 Z 0 201 78 1 0 1 4 4 1 6 0 17 4 3 

31.3.2005 Z 0 207 72 2 0 3 3 4 2 2 0 16 2 0 

31.3.2005 Z 0 220 82 3 0 3 7 6 1 3 0 23 3 0 

31.3.2005 Z 0 204 62 1 1 1 2 1 5 7 2 20 2 2 

31.3.2005 Z 0 213 94 1 0 1 5 2 0 3 1 13 1 1 

31.3.2005 Z 1 207 84 2 1 5 7 7 3 3 0 28 1 1 

31.3.2005 Z 1 210 82 3 0 5 2 8 3 2 0 23 3 6 

31.3.2005 Z 1 209 94 1 0 3 6 6 3 5 1 25 14 3 

31.3.2005 Z 1 205 88 1 0 4 6 3 4 3 0 21 6 0 

31.3.2005 Z 1 203 80 1 2 3 3 3 3 7 0 22 0 0 

31.3.2005 Z 2 211 81 0 3 7 6 9 5 1 2 33 12 0 

31.3.2005 Z 2 210 77 3 0 6 9 10 3 7 0 38 9 6 

31.3.2005 Z 2 207 81 2 0 1 9 7 3 9 0 31 8 0 
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31.3.2005 Z 2 206 128 4 1 0 6 7 13 7 6 44 2 3 

31.3.2005 Z 2 230 80 3 1 3 7 6 2 9 0 31 3 2 
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Priloga 5:Delež celic v fazah celičnega cikla, mitotski indeks in delež mikrojeder 

Datum 

vzorčenja 
Lokaliteta 

Nivo 

gnojenja 

Delež 

interfaz  

[%] 

Delež 

profaz  

[%] 

Delež 

metafaz  

[%] 

Delež 

anafaz  

[%] 

Delež 

telofaz  

[%] 

Mitotski 

indeks 

[%] 

Delež 

mikrojeder  

[%] 

5.8.2004 V 1 0,96 0,01 0,01 0,00 0,01 3,76 0,00 

5.8.2004 V 1 0,93 0,03 0,01 0,01 0,02 7,06 0,10 

5.8.2004 V 1 0,95 0,02 0,01 0,01 0,01 4,78 0,00 

5.8.2004 V 2 0,94 0,03 0,02 0,01 0,01 5,87 0,09 

5.8.2004 V 2 0,96 0,02 0,01 0,01 0,00 4,06 0,18 

5.8.2004 V 1 0,98 0,01 0,00 0,00 0,00 1,70 0,09 

19.8.2004 V 2 0,95 0,01 0,01 0,01 0,01 4,67 0,10 

19.8.2004 V 2 0,94 0,03 0,01 0,01 0,00 5,58 0,00 

9.9.2004 V 1 0,95 0,02 0,01 0,01 0,01 4,74 0,00 

9.9.2004 V 1 0,94 0,04 0,01 0,01 0,01 6,34 0,00 

9.9.2004 V 1 0,93 0,03 0,01 0,01 0,02 6,76 0,00 

9.9.2004 V 1 0,93 0,03 0,02 0,01 0,01 7,24 0,00 

9.9.2004 V 1 0,95 0,02 0,01 0,01 0,01 5,24 0,00 

9.9.2004 V 2 0,94 0,02 0,02 0,01 0,01 6,18 0,00 

9.9.2004 V 2 0,94 0,02 0,02 0,01 0,01 5,66 0,00 

9.9.2004 V 2 0,95 0,03 0,01 0,00 0,01 5,39 0,00 

9.9.2004 V 2 0,94 0,03 0,01 0,02 0,01 6,34 0,00 

9.9.2004 V 2 0,93 0,02 0,01 0,01 0,02 6,51 0,00 

31.3.2005 V 0 0,94 0,03 0,01 0,01 0,01 5,64 0,00 

31.3.2005 V 0 0,94 0,03 0,01 0,01 0,01 6,28 0,00 

31.3.2005 V 0 0,94 0,02 0,01 0,01 0,01 5,99 0,00 

31.3.2005 V 0 0,92 0,03 0,02 0,01 0,03 8,30 0,00 

31.3.2005 V 1 0,94 0,03 0,01 0,01 0,01 5,87 0,00 

31.3.2005 V 1 0,93 0,04 0,01 0,01 0,01 6,80 0,00 

31.3.2005 V 1 0,96 0,01 0,01 0,01 0,01 3,87 0,00 

31.3.2005 V 1 0,95 0,02 0,01 0,01 0,01 5,19 0,10 

31.3.2005 V 1 0,95 0,02 0,01 0,01 0,02 5,31 0,00 

31.3.2005 V 2 0,96 0,01 0,01 0,01 0,01 3,69 0,00 

31.3.2005 V 2 0,97 0,01 0,01 0,01 0,01 3,17 0,09 

31.3.2005 V 2 0,94 0,02 0,01 0,01 0,02 5,54 0,10 

31.3.2005 V 2 0,94 0,03 0,01 0,00 0,01 5,59 0,00 

31.3.2005 V 2 0,97 0,02 0,01 0,01 0,00 2,95 0,09 
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Datum 

vzorčenja 
Lokaliteta 

Nivo 

gnojenja 

Delež 

interfaz  

[%] 

Delež 

profaz  

[%] 

Delež 

metafaz  

[%] 

Delež 

anafaz  

[%] 

Delež 

telofaz  

[%] 

Mitotski 

indeks 

[%] 

Delež 

mikrojeder  

[%] 

5.8.2004 Z 1 0,92 0,04 0,03 0,01 0,00 7,76 0,00 

5.8.2004 Z 2 0,92 0,03 0,02 0,01 0,01 7,83 0,00 

5.8.2004 Z 2 0,93 0,03 0,02 0,01 0,00 6,54 0,10 

5.8.2004 Z 2 0,90 0,04 0,03 0,01 0,02 10,33 0,00 

5.8.2004 Z 2 0,91 0,03 0,02 0,01 0,02 9,01 0,00 

19.8.2004 Z 1 0,95 0,01 0,02 0,01 0,01 6,13 0,10 

19.8.2004 Z 1 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 

19.8.2004 Z 1 0,92 0,03 0,02 0,02 0,01 8,09 0,00 

19.8.2004 Z 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 

19.8.2004 Z 1 0,91 0,05 0,01 0,01 0,01 8,51 0,00 

19.8.2004 Z 2 0,97 0,01 0,01 0,00 0,00 3,10 0,00 

19.8.2004 Z 2 0,91 0,03 0,03 0,02 0,01 8,84 0,10 

19.8.2004 Z 2 0,94 0,03 0,01 0,01 0,01 6,22 0,29 

19.8.2004 Z 2 0,95 0,02 0,02 0,00 0,01 5,08 0,00 

19.8.2004 Z 2 0,91 0,06 0,01 0,01 0,01 8,76 0,00 

9.9.2004 Z 1 0,93 0,03 0,01 0,01 0,01 6,54 0,00 

9.9.2004 Z 1 0,92 0,03 0,02 0,01 0,02 7,75 0,00 

9.9.2004 Z 2 0,93 0,03 0,01 0,01 0,01 6,89 0,00 

9.9.2004 Z 2 0,91 0,05 0,02 0,01 0,01 9,01 0,00 

9.9.2004 Z 2 0,91 0,03 0,02 0,02 0,02 9,01 0,00 

9.9.2004 Z 2 0,91 0,05 0,02 0,01 0,01 9,34 0,00 

9.9.2004 Z 2 0,95 0,03 0,01 0,01 0,00 4,76 0,00 

31.3.2005 Z 0 0,96 0,01 0,01 0,01 0,01 3,87 0,00 

31.3.2005 Z 0 0,94 0,03 0,01 0,01 0,01 5,84 0,00 

31.3.2005 Z 0 0,94 0,03 0,01 0,01 0,02 6,32 0,00 

31.3.2005 Z 0 0,95 0,02 0,01 0,01 0,01 4,70 0,00 

31.3.2005 Z 0 0,96 0,02 0,01 0,00 0,01 4,31 0,00 

31.3.2005 Z 1 0,95 0,02 0,01 0,01 0,01 5,15 0,08 

31.3.2005 Z 1 0,94 0,03 0,01 0,01 0,01 5,93 0,10 

31.3.2005 Z 1 0,95 0,02 0,01 0,01 0,01 5,10 0,00 

31.3.2005 Z 1 0,95 0,02 0,01 0,01 0,02 4,88 0,00 

31.3.2005 Z 1 0,94 0,03 0,01 0,01 0,01 6,22 0,00 

31.3.2005 Z 2 0,96 0,01 0,01 0,01 0,01 4,01 0,00 

31.3.2005 Z 2 0,96 0,01 0,01 0,01 0,01 4,38 0,09 

31.3.2005 Z 2 0,94 0,02 0,02 0,01 0,02 5,95 0,00 

31.3.2005 Z 2 0,95 0,02 0,01 0,01 0,01 5,12 0,00 

31.3.2005 Z 2 0,95 0,02 0,01 0,01 0,01 5,24 0,00 
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Priloga 6: Delež posameznih kromosomskih aberacij 

Datum 

vzorčenja 
Lokaliteta 

Nivo 

gnojenja 

Delež zaostalih 

kromosomov v 

metafazi [%] 

Delež zaostalih 

kromosomov v 

anafazi [%] 

Delež 
mostičkov v 

metafazi 

[%] 

Delež 

mostičkov v 

anafazi [%] 

Delež 
zlepljanj v 

metafazi 

[%] 

Delež 

zlepljanj v 

anafazi [%] 

Delež 

fragmentov v 

metafazi [%] 

Delež 

fragmentov v 

anafazi [%] 

Delež 

metafaznih 

aberacij [%] 

Delež 

anafaznih 

aberacij [%] 

Delež 

aberacij CA 

[%] 

Delež 
diagonalnih 

postavitev 

[%] 

Delež 

večjedrnih 

celic [%] 

5.8.2004 V 1 0,00 0,00 0,02 0,07 0,02 0,01 0,00 0,00 5,67 8,45 6,36 0,01 0,00 

5.8.2004 V 1 0,00 0,00 0,03 0,09 0,03 0,03 0,00 0,00 7,96 12,20 9,57 0,01 0,00 

5.8.2004 V 1 0,01 0,00 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,00 6,45 6,25 6,39 0,01 0,00 

5.8.2004 V 2 0,00 0,00 0,02 0,09 0,03 0,03 0,01 0,00 7,28 11,94 8,43 0,01 0,00 

5.8.2004 V 2 0,00 0,00 0,02 0,12 0,04 0,02 0,02 0,00 6,87 14,29 8,89 0,01 0,00 

5.8.2004 V 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,25 7,69 25,00 14,29 0,00 0,00 

19.8.2004 V 2 0,01 0,00 0,03 0,07 0,02 0,04 0,01 0,02 7,84 12,50 9,57 0,01 0,00 

19.8.2004 V 2 0,00 0,01 0,02 0,08 0,03 0,04 0,00 0,00 5,42 12,50 7,42 0,01 0,00 

9.9.2004 V 1 0,01 0,00 0,01 0,07 0,02 0,03 0,01 0,01 5,69 11,11 7,62 0,02 0,00 

9.9.2004 V 1 0,00 0,00 0,03 0,05 0,03 0,01 0,01 0,00 7,84 6,36 7,33 0,00 0,00 

9.9.2004 V 1 0,00 0,00 0,03 0,07 0,01 0,02 0,00 0,00 4,98 9,47 6,42 0,00 0,00 

9.9.2004 V 1 0,00 0,00 0,03 0,04 0,02 0,03 0,01 0,00 5,50 6,49 5,78 0,01 0,00 

9.9.2004 V 1 0,00 0,00 0,01 0,07 0,03 0,06 0,01 0,01 5,67 14,29 8,53 0,00 0,00 

9.9.2004 V 2 0,00 0,00 0,02 0,09 0,03 0,04 0,00 0,01 6,08 13,59 8,52 0,00 0,00 

9.9.2004 V 2 0,00 0,00 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 5,61 7,14 6,14 0,00 0,00 

9.9.2004 V 2 0,00 0,00 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,00 5,94 5,00 5,63 0,01 0,00 

9.9.2004 V 2 0,00 0,00 0,04 0,07 0,02 0,04 0,01 0,02 6,20 12,96 8,38 0,00 0,00 

9.9.2004 V 2 0,00 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 6,10 7,94 6,79 0,01 0,00 

31.3.2005 V 0 0,00 0,00 0,02 0,08 0,01 0,03 0,00 0,00 3,98 10,35 6,31 0,00 0,00 

31.3.2005 V 0 0,00 0,00 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 3,92 6,12 4,64 0,00 0,00 

31.3.2005 V 0 0,01 0,00 0,01 0,08 0,01 0,03 0,03 0,00 5,29 11,11 6,66 0,00 0,01 

31.3.2005 V 0 0,01 0,00 0,01 0,05 0,02 0,03 0,03 0,00 6,00 7,90 6,52 0,00 0,00 

31.3.2005 V 1 0,00 0,00 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,00 5,53 5,61 5,56 0,00 0,00 

31.3.2005 V 1 0,00 0,00 0,02 0,03 0,02 0,03 0,00 0,00 4,90 6,09 5,33 0,00 0,00 

31.3.2005 V 1 0,02 0,01 0,02 0,06 0,04 0,06 0,04 0,00 12,44 12,94 12,59 0,01 0,00 

31.3.2005 V 1 0,00 0,00 0,01 0,08 0,02 0,04 0,02 0,00 6,37 11,84 7,86 0,00 0,00 

31.3.2005 V 1 0,02 0,00 0,00 0,06 0,04 0,06 0,04 0,00 9,00 11,43 9,63 0,00 0,00 

31.3.2005 V 2 0,01 0,01 0,04 0,09 0,01 0,05 0,02 0,00 8,21 14,68 10,43 0,00 0,00 

31.3.2005 V 2 0,01 0,00 0,02 0,06 0,05 0,01 0,04 0,00 12,94 7,79 11,51 0,00 0,00 

31.3.2005 V 2 0,02 0,00 0,02 0,08 0,03 0,06 0,02 0,02 8,00 16,13 9,92 0,01 0,00 

31.3.2005 V 2 0,01 0,00 0,00 0,07 0,01 0,08 0,05 0,00 7,55 14,47 9,38 0,00 0,00 
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Datum 

vzorčenja 
Lokaliteta 

Nivo 

gnojenja 

Delež zaostalih 

kromosomov v 

metafazi [%] 

Delež zaostalih 

kromosomov v 

anafazi [%] 

Delež 
mostičkov v 

metafazi 

[%] 

Delež 

mostičkov v 

anafazi [%] 

Delež 
zlepljanj v 

metafazi 

[%] 

Delež 

zlepljanj v 

anafazi [%] 

Delež 

fragmentov v 

metafazi [%] 

Delež 

fragmentov v 

anafazi [%] 

Delež 

metafaznih 

aberacij [%] 

Delež 

anafaznih 

aberacij [%] 

Delež 

aberacij CA 

[%] 

Delež 
diagonalnih 

postavitev 

[%] 

Delež 

večjedrnih 

celic [%] 

31.3.2005 V 2 0,01 0,00 0,01 0,06 0,03 0,02 0,02 0,04 6,28 12,37 8,04 0,00 0,00 

5.8.2004 Z 1 0,00 0,00 0,02 0,04 0,01 0,04 0,00 0,00 4,55 8,33 5,22 0,00 0,00 

5.8.2004 Z 2 0,00 0,00 0,02 0,07 0,02 0,02 0,00 0,01 4,93 9,80 6,56 0,00 0,00 

5.8.2004 Z 2 0,01 0,00 0,04 0,09 0,03 0,03 0,01 0,00 8,78 11,69 9,57 0,00 0,00 

5.8.2004 Z 2 0,00 0,00 0,04 0,06 0,03 0,03 0,00 0,00 8,37 9,57 8,81 0,00 0,00 

5.8.2004 Z 2 0,00 0,01 0,01 0,05 0,04 0,01 0,01 0,00 6,44 8,11 6,88 0,00 0,00 

19.8.2004 Z 1 0,00 0,01 0,04 0,07 0,02 0,06 0,01 0,00 7,39 14,63 9,47 0,00 0,00 

19.8.2004 Z 1 0,00 0,00 0,07 0,17 0,07 0,00 0,00 0,00 14,29 16,67 15,00 0,01 0,00 

19.8.2004 Z 1 0,00 0,00 0,03 0,07 0,03 0,05 0,00 0,01 6,37 12,50 8,74 0,00 0,00 

19.8.2004 Z 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 37,04 0,00 35,71 0,00 0,00 

19.8.2004 Z 1 0,00 0,00 0,03 0,06 0,04 0,02 0,01 0,00 7,50 8,51 7,82 0,00 0,00 

19.8.2004 Z 2 0,00 0,00 0,03 0,09 0,03 0,05 0,00 0,00 6,39 13,89 8,87 0,00 0,00 

19.8.2004 Z 2 0,00 0,00 0,02 0,08 0,03 0,04 0,00 0,01 5,91 13,25 8,04 0,00 0,00 

19.8.2004 Z 2 0,01 0,00 0,02 0,07 0,03 0,05 0,01 0,00 6,64 11,36 8,03 0,00 0,00 

19.8.2004 Z 2 0,00 0,00 0,02 0,10 0,04 0,10 0,01 0,00 7,08 19,51 9,49 0,00 0,00 

19.8.2004 Z 2 0,01 0,00 0,03 0,08 0,04 0,04 0,00 0,00 8,37 11,77 9,38 0,01 0,00 

9.9.2004 Z 1 0,00 0,00 0,02 0,06 0,03 0,05 0,00 0,00 6,05 10,89 7,60 0,01 0,00 

9.9.2004 Z 1 0,00 0,00 0,03 0,05 0,01 0,03 0,00 0,00 4,41 8,11 5,40 0,00 0,00 

9.9.2004 Z 2 0,00 0,00 0,04 0,07 0,02 0,05 0,00 0,01 6,83 12,64 8,56 0,00 0,00 

9.9.2004 Z 2 0,00 0,00 0,02 0,06 0,03 0,04 0,01 0,00 6,31 10,00 7,52 0,01 0,00 

9.9.2004 Z 2 0,00 0,00 0,04 0,09 0,03 0,04 0,00 0,00 6,90 12,93 9,09 0,00 0,00 

9.9.2004 Z 2 0,00 0,00 0,04 0,08 0,02 0,01 0,01 0,00 6,50 8,75 7,14 0,00 0,00 

9.9.2004 Z 2 0,00 0,00 0,03 0,05 0,01 0,02 0,00 0,00 5,17 7,29 5,79 0,00 0,00 

31.3.2005 Z 0 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,01 0,03 0,00 5,97 6,41 5,38 0,00 0,00 

31.3.2005 Z 0 0,01 0,00 0,01 0,04 0,02 0,03 0,01 0,00 5,31 6,94 5,74 0,00 0,00 

31.3.2005 Z 0 0,01 0,00 0,01 0,09 0,03 0,01 0,01 0,00 6,82 9,76 7,62 0,00 0,00 

31.3.2005 Z 0 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,08 0,03 0,03 4,90 16,13 7,52 0,00 0,00 

31.3.2005 Z 0 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 0,01 3,29 6,38 4,24 0,00 0,00 

31.3.2005 Z 1 0,01 0,01 0,02 0,08 0,03 0,04 0,01 0,00 8,21 13,10 9,62 0,00 0,00 

31.3.2005 Z 1 0,01 0,00 0,02 0,02 0,04 0,04 0,01 0,00 8,57 6,10 7,88 0,00 0,01 

31.3.2005 Z 1 0,00 0,00 0,01 0,06 0,03 0,03 0,02 0,01 7,18 10,64 8,20 0,01 0,00 
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Datum 

vzorčenja 
Lokaliteta 

Nivo 

gnojenja 

Delež zaostalih 

kromosomov v 
metafazi [%] 

Delež zaostalih 

kromosomov v 
anafazi [%] 

Delež 

mostičkov v 

metafazi 
[%] 

Delež 

mostičkov v 
anafazi [%] 

Delež 

zlepljanj v 

metafazi 
[%] 

Delež 

zlepljanj v 
anafazi [%] 

Delež 

fragmentov v 
metafazi [%] 

Delež 

fragmentov v 
anafazi [%] 

Delež 

metafaznih 
aberacij [%] 

Delež 

anafaznih 
aberacij [%] 

Delež 

aberacij CA 
[%] 

Delež 

diagonalnih 

postavitev 
[%] 

Delež 

večjedrnih 
celic [%] 

31.3.2005 Z 1 0,00 0,00 0,02 0,07 0,01 0,05 0,01 0,00 5,37 11,36 7,17 0,00 0,00 

31.3.2005 Z 1 0,00 0,03 0,01 0,04 0,01 0,04 0,03 0,00 6,87 10,00 7,77 0,00 0,00 

31.3.2005 Z 2 0,00 0,04 0,03 0,07 0,04 0,06 0,00 0,02 8,06 19,75 11,30 0,01 0,00 

31.3.2005 Z 2 0,01 0,00 0,03 0,12 0,05 0,04 0,03 0,00 12,38 15,58 13,24 0,01 0,01 

31.3.2005 Z 2 0,01 0,00 0,00 0,11 0,03 0,04 0,04 0,00 9,18 14,82 10,76 0,01 0,00 

31.3.2005 Z 2 0,02 0,01 0,00 0,05 0,03 0,10 0,03 0,05 8,74 20,31 13,17 0,00 0,00 

31.3.2005 Z 2 0,01 0,01 0,01 0,09 0,03 0,03 0,04 0,00 9,13 12,50 10,00 0,00 0,00 


