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Tatarska ajda (Fagopyrum tataricum Gaertn) je pomemben vir vlaknin, mineralov
npr. Zn in Cu ter antioksidantov kot je rutin. Namen naše raziskave je bil raziskati
vpliv selenata (Se(VI)) in jodata (I(V)) ter njuno kombinacijo na morfološke,
fiziološke in biokemijske značilnosti kalic tatarske ajde. V magistrski nalogi smo
semena tatarske ajde izpostavili Se(VI) (20 mg/L), ali I(V) (1500 mg/L) oz. Se(VI)
+ I(V) (20 mg/L Se(VI) + 1500 mg/L (I(V)). Kalitev in razvoj kalic je potekal v
rastnih komorah. Po treh tednih smo opravili morfološke in biokemijske meritve na
kalicah. Opravili smo tri ponovitve. Ugotovili smo, da je izpostavitev semen tatarske
ajde Se(VI) spodbudila kaljivost semen ter rast kalic, kar sovpada s vsebnostjo vode
v kalicah tatarske ajde, ki je bila najvišja pri izpostavitvi Se(VI). Večji delež suhe
snovi smo izmerili pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) ali Se(VI)
+ I(V). Namakanje semen v raztopino Se(VI) kot tudi I(V) nista negativno vplivala
na razvoj kalic tatarske ajde, saj je bila fotokemična učinkovitost fotosistema II (FSII)
višja ali enaka kot pri kontrolni skupini. Najvišjo aktivnost elektronskega
transportnega sistema (ETS) smo izmerili pri kontrolni skupini ter pri kalicah tatarske
ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V). Koncentracija
klorofila a je bila višja pri kontroli in pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
Se(VI) + I(V). Višjo koncentracijo klorofila b smo izmerili pri kontroli v primerjavi
z ostalimi izpostavitvami. Najvišjo vsebnost karotenoidov smo izmerili pri kontroli
in pri kalicah iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V). Vsebnost antocianov je bila
najvišja pri kontroli in pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V). Težnja
višjih koncentracij UV-B in UV-A absorbirajočih snovi je bila pri vseh treh
ponovitvah pri kontroli. Vsebnost rutina je bila najvišja pri kontroli in pri kalicah
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V).
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Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertn) contains important fibres,
vitamins, minerals as Zn and Cu and antioxidants as it is rutin. The aim of our study
was to examine effect of selenate (Se(VI)), iodate (I(V)) and their combination on
morphological, physiological and biochemical properties of buckwheat sprouts.
Tartary seeds were soaked in Se(VI) (20 mg/L), I(V) (1500 mg/L) or in Se(VI) + I(V)
(20 mg/L Se(VI) + 1500 mg/L (I(V)). Further development of plants proceeded in
growth chamber. Three weeks after germination we stopped the experiment and
made measurements. We made three repetitions of experiment. Seed germination
was higher in control group and in treatment of Se(VI) which effected on increased
height and fresh weight of buckwheat sprouts. Dry weight increased in Tartary
buckwheat sprouts which seeds were soaked in I(V) or Se(VI) + I(V). Exposures of
Se(VI), I(V) and Se(VI) + I(V) provided the same or increased values of
photochemical efficiency of photosystem II (FSII) as compared to control group.
Activity of electron transport system (ETS) increased in control group and in
buckwheat sprouts which seeds were soaked in Se(VI), I(V) or Se(VI) + I(V). Levels
of chlorophyll a increased in buckwheat sprouts, which seeds were soaked in Se(VI)
+ I(V). Increased levels of chlorophyll b were measured in buckwheat sprouts in
control group. The highest amounts of carotenoids were measured in control group
and in buckwheat sprouts which seeds were soaked in Se(VI) + I(V). Increased levels
of anthocyanin were measured in control group and in buckwheat sprouts which
seeds were soaked in Se(VI). We noticed trend of increased levels of UV-B and UVA absorbing compounds in buckwheat sprouts in control group. Levels of rutin
increased in control group and in buckwheat sprouts, which seeds were soaked in
Se(VI) + I(V).
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KAZALO PRILOG
Priloga A: Informativni podatki sočasnega poskusa z višjimi koncentracijami selena (300
µL Se(VI)/100 mL dH2O) in joda (20 mL I(V)/100mL dH2O).
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adenozin trifosfat
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elektronski transportni sistem
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Se(VI)

selenat

UV

ultravijolično sevanje
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Tatarska ajda (Fagopyrum tataricum Gaertn) ima mnogo pozitivnih učinkov na zdravje, saj
vsebuje antioksidante in učinkuje protivnetno in protitumorsko. Semena tatarske ajde so
bogata z aminokislinami in vitamini B1, B2, B6, tudi z elementoma Zn in Mn ter s fenolnimi
snovmi kot so rutin, kvercetin in kvercitrin. V prehrani se uporabljajo semena, kalice in sveži
zeleni deli rastline (Golob in sod., 2016). Rutin se nahaja večinoma v cvetovih in v zelenih
delih rastline, v semenih pa je manj rutina. Tatarska ajda vsebuje več rutina kot navadna ajda
(Kreft in Germ, 2008).
Selen (Se) je esencialen element za človeka in živali, saj omogoča normalno delovanje od
selena odvisnih encimov (glutation peroksidaza, tioredoksin reduktaza), hkrati pa deluje
protivnetno in preprečuje nastanek nekaterih vrst raka in srčnih bolezni. Visoke
koncentracije selena so strupene za organizme. Strupenost je odvisna tudi od kemijske oblike
selena. Organske oblike selena so bolj biodostopne kot pa anorganske oblike, tako so s
selenom bogate rastline idealni vir selena za živali zaradi višje vsebnosti biodostopnih oblik
selena. Rastline privzemajo selen večinoma v obliki selenata (SeO42-, Se(VI)) ali selenita
(SeO32-, Se(IV)). Rastline selen pogosto kopičijo v poganjkih in listih. Privzem in kopičenje
selena sta odvisni od kemijske oblike selena in koncentracije. Koncentracije selena v tleh, ki
so višje od 10 mg/kg, imajo lahko negativen vpliv na rastline, koncentracija selena 0,1 mg/kg
v tleh pa je koristna za rastlino, saj pozitivno deluje na rast rastlin, upočasni staranje s
povečanim delovanjem glutation peroksidaze ter deluje antioksidativno. Selen izboljša rast
rastlinam izpostavljenim stresu, kot je UV sevanje (Germ in sod., 2007; Golob in sod., 2016).
Jod (I) je esencialno mikrohranilo za živali. Jodovi hlapi iz oceanov so največji vir joda, ki
vstopi v prehranjevalno verigo. V tleh je prisoten jod v obliki jodata (IO3- oz. I(V)) in jodita
(I- oz. I(V)). V poplavnih razmerah prevladuje nizka vsebnost kisika, takrat v tleh prevladuje
I(-1), sicer pa I(V) (Yuita, 1992). Jod se v rastlini nahaja predvsem v koreninah, prenos v
poganjek je povečan z naraščajočo koncentracijo joda v tleh. Jod sproži pretvorbo enostavnih
sladkorjev v oligosaharide in njihovo kopičenje v rastlinskih tkivih (Mackowiak in Grossl,
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1999). Poskusi na jablanah s foliarnim gnojenjem z organskim mineralnim gnojilom z
dodanim jodom so pokazali izboljšan pridelek ter večji premer plodov (Szwonek, 2009). V
raziskavi so riž izpostavili I(V) in I(-1). Izpostavitev I(V) ni povzročila spremembe biomase
pridelka, pri izpostavitvi I(-1) so opazili nižjo biomaso. V steblih so raziskovalci izmerili
bistveno višjo koncentracijo joda kot pa v semenih. Korenine, izpostavljene I(V), so imele
višjo koncentracijo joda kot korenine, izpostavljene I(-1), verjetno zaradi različnega
privzema ali prenosa joda v rastlino. Dokazano je bilo, da so rastline strpne na višje
koncentracije I(V) kot pa I(-1), ter da nižje koncentracije joda (0,02 - 0,2 mg I/kg) pozitivno
vplivajo na pridelek (Mackowiak in Grossl, 1999).
Poleg pomembnih lastnosti selena in joda za človeka sta elementa tudi v tesni biološki
povezavi, saj so od selena odvisni nekateri encimi družine jodotironin dejodinaze, zato
pomanjkanje selena lahko vpliva na presnovo joda. Interakcija selena z jodom med
privzemom v rastline ali v presnovnih procesih znotraj rastline še ni popolnoma pojasnjena.
Raziskovalci so s poskusom na špinači odkrivali možne interakcije med privzemom selena
in joda v rastlino. Odkrili so, da dodatek joda nima vpliva na koncentracije selena v
rastlinskih tkivih (Zhu in sod., 2004).
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1.2 CILJI MAGISTRSKEGA DELA
Namen magistrske naloge je bil raziskati odzive kalic tatarske ajde (Fagopyrum tataricum
Gaertn) na dodatek Se(VI) in I(V), posamič in v kombinaciji. Zanimal nas je vpliv dodanih
koncentracij in kombinacij izbranih elementov na biokemijske, fiziološke in morfološke
lastnosti kalic, ter preveriti vpliv elementov na koncentracijo rutina v kalicah.

1.3 DELOVNE HIPOTEZE
Postavili smo naslednji hipotezi:
1. Raztopine selenata, ali jodata ter njuna kombinacija bodo vplivale na biokemijske,
fiziološke ter morfološke lastnosti kalic tatarske ajde.
2. Raztopine selenata, ali jodata ter njuna kombinacija bodo povišali vsebnost rutina v

kalicah tatarske ajde.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 SELEN
Selen (Se) je esencialni element za človeka in ostale živali, prav tako lahko deluje strupeno,
namreč njegov učinek je odvisen od kemijske oblike kot tudi od koncentracije selena v živem
organizmu. Selen je pomemben v presnovi cianobakterij ter nekaterih rastlin, udeležen je v
antioksidativnih procesih. Selen lahko poviša strpnost rastlin na oksidativni stres, povzročen
z ultravijoličnim sevanjem (UV) ter lahko upočasni staranje rastlin (Germ in sod., 2007).
Nizke koncentracije selena v človeškem telesu lahko vplivajo na slabši imunski sistem in
kognitivne sposobnosti. Povišana vsebnost selena v telesu pa lahko deluje protivirusno in
pozitivno na razmnoževanje, zniža tveganje za avtoimunske bolezni ščitnice in ima lahko
pozitivne učinke proti nastanku raka prostate in pljuč, črevesnega raka in raka sečnega
mehurja. Presežek selena v organizmu lahko vpliva na nastanek sladkorne bolezni tipa 2
(Rayman, 2012).

2.1.1 Selen v rastlinah
Kopičenje selena v rastlinah je odvisno od kemijske oblike in koncentracije selena v tleh ter
od rastlinske vrste in značilnosti tal. V listih le redke rastline (Astralagus and Stanleya
pinnata) kopičijo selen, in sicer v območjih, ki so bogata s selenom. To so
hiperakumulatorske rastline, ki lahko kopičijo več kot 1000 mg Se/kg suhe mase ter
indikatorske rastline ali sekundarni akumulatorji (Brassica juncea, Melilotus, Atriplex), ki
kopičijo 100 - 1000 mg Se/kg suhe mase (Puccinelli in sod., 2017), na neakumulatorske
rastline pa ima selen lahko strupeno delovanje. Akumulatorske rastline, odporne na presežek
selena, se razlikujejo od rastlin občutljivih na selen tako, da imajo odporne rastline večji
delež seleno-metilcisteina in selnocistationina; selen se tako ne vgradi v beljakovine. Raven
selena v proteinih akumulatorskih rastlin je zato nižja kot pri rastlinah, občutljivih na selen
(Brown in Shrift, 1982).
Raziskovalci navajajo, da obstaja pozitivna medsebojna odvisnost med koncentracijo selena
in delovanjem glutation peroksidaze. Učinek selena v rastlinah je v nizkih koncentracijah (<
10 mg Se/kg) antioksidativen, v visokih koncentracijah (> 10 mg Se/kg) (Hartikainen in sod.,
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2000) lahko deluje prooksidativno, in sicer nizke koncentracijah selena (0; 0,1; 1 mg Se/kg)
povečajo rast rastlin zaradi antioksidativnega delovanja in zaviranja senescenčnega stresa,
višje koncentracije dodanega selena (≥ 10 mg Se/kg) pa negativno vplivajo na rast rastlin
(Hartikainen in sod., 2000).
Strupenost selena se pojavi lahko ob absorpciji Se(VI) ali Se(IV), ki sta preko korenin takoj
absorbirana v rastlino in prenesena v ostale dele rastline; v presnovnih reakcijah sta aniona
pretvorjena v organske oblike selena, presnovki organskih oblik selena delujejo kot analogi
žvepla in motijo biokemijske reakcije (Brown in Shrift, 1982).

2.1.2 Privzem in prenos selena
Selen se prenaša v rastlino s pomočjo sulfatnega prenašalca, selen tako s sulfatnim anionom
tekmuje za privzem v rastlinsko celico. V višjih rastlinah selen po prihodu v rastlinsko celico
vstopi v sulfatno redukcijo. Se(VI) je aktiviran s sulfurilazo ATP in nastane adenozin
fosfoselenat, ki je nato reduciran v Se(IV). Se(IV) pa neencimatsko reagira z glutationom,
nastane selenodiglutation, ki se hitro reducira v Se(IV) preko s flavinom odvisne disulfidne
reduktaze. Se(IV) je glavni presnovni produkt selena, je substrat za biosintezo selenocisteina
preko cisteinske sintaze, tako je preoblikovan v selenofosfat, ki je potreben za biosintezo
selenoproteinov (Brown in Shrift, 1982; Birringer in sod., 2002).

2.1.3 Prenos in prerazporeditev selena
Prenašanje selena iz korenin v poganjek je odvisna od oblike selena. Se(VI) se lažje prenaša
po rastlini kot pa Se(IV) ali organski selen. Razlog slabšega prenosa Se(IV) v poganjek je
verjetno hitra pretvorba Se(IV) v organsko obliko selena, kot je selenometionin, ki ostaja v
koreninah. Prerazporejanje selena po rastlini je različno od rastlinske vrste, prav tako je
odvisno tudi od fiziološkega stanja rastline in razvojne faze rastline. Akumulatorske rastline
nalagajo selen v listih v vegetativnem stanju razvoja, v reproduktivni dobi pa so odkrili večje
vsebnosti selena v semenih. Rastline lahko preko listnih površin absorbirajo hlapne oblike
selena. Preko listov absorbiran selen se kopiči v koreninah kot anorganski Se(IV),
selenoglutation ali kot selenometionin (Terry in sod., 2000).
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2.2 JOD
Jod je kot mikrohranilo pri človeku pomemben vse življenje, še posebej je potreben v
fetalnem razvoju in v zgodnjem otroštvu. Jod pridobimo s hrano. V človeškem telesu se jod
presnavlja preko različnih stopenj, ki vključujejo hipotalamus, češeriko, žlezo ščitnico in
krvni obtok. Največ joda je v žlezi ščitnici. Največji vir joda so oceani. Pomanjkanje joda v
vsakodnevni prehrani je vzrok za različne težave in bolezni.
Največ joda dobimo iz rastlin, ki so rastle v tleh, ki je bogata z jodom. V naravi lahko
najdemo jod v različnih oblikah, kot so anorganske natrijeve soli ter kalijeve soli, jodat in
jodid, anorganski ter organski jod (Ahad in Ganie, 2010). Pomanjkanje joda v človeškem
organizmu je posledica nezadostnega privzema joda s hrano. Približno dve milijardi ljudi po
svetu ima težave s pomanjkanjem joda v telesu. Najučinkovitejši način zagotavljanja
zadostne količine joda v prehrani je jodiranje soli. Zaradi pretiranega soljenja hrane lahko
nastanejo pri ljudeh zdravstvene težave. Učinkovito rešitev pomanjkanja joda v živilih in
hrani za ljudi predstavlja obogatitev rastlin z jodom (Tonacchera in sod., 2013). Jod je nujno
potreben v vodnih rastlinah kot antioksidant, pri kopenskih rastlinah pa jod ni neobhoden
element, pri nekaterih vrstah lahko pozitivno vpliva na rast in razvoj rastlin (MedranoMacias in sod., 2016).

2.2.1 Jod – oblike joda, razporeditev
Večjo količino joda najdemo v oceanih kot pa na kopnem. Jod potuje iz oceanov v ozračje,
kjer doseže koncentracijo 5-20 ngm-3 v plinski obliki, ter 1-5 ngm-2 v trdni obliki. Jod je v
ozračju v obliki I2 in kot organski jod (CH3I), v ozračju obe obliki joda fotokemično reagirata
z ozonom, tako nastanejo radikali (I2O2, I2O3, I2O4), ki se pretvorijo v I2O5. Plinska oblika
joda in aerosoli se nato prenašajo z vetrom in z dežjem. V deževnici se nahaja približno 2
g I/L. Ko jod doseže kopno, se lahko prenaša preko hlapnih oblik nazaj v ozračje s pomočjo
abiotskih ali biotskih procesov, lahko je vezan v soli ali v biomasi, lahko pa se prenese nazaj
v oceane z rečnimi tokovi (Ahad in Ganie, 2010; Medrano-Macias in sod., 2016).
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2.2.2 Vplivi joda na rast rastlin
Raziskovalci so v raziskavi odkrivali vplive obeh jodovih oblik I(-1) in I(V) na rast in razvoj
rastlin. Odkrili so večji prirast paradižnika in gorčice, ki je imela tudi večje listne ploskve
kot kontrolna skupina, zlasti pri izpostavitvi I(V). Prav tako so odkrili, da je dodan jod
vplival na večjo suho maso do 25 %. Občutljivost na dodatke joda je različna za določene
vrste rastlin, nekatere rastline brez težav prenašajo odmerke joda 0,1 do 1,0 ppm, nekatere
rastline pa so strpne le na nižje odmerke joda, 0,01 do 0,10 ppm. Za večino raziskanih rastlin
je optimalni odmerek joda med 0,0025 do 0,2 ppm (Pauwels, 1961).
Pauwels (1961) je raziskoval vplive joda na rast listov rastlin. Predpostavlja, da različen
privzem I(V) oz. I(-1) v rastlino vpliva na začetni razvoj rastline, tako previsoka
koncentracija joda lahko povzroči začasno upočasnjeno rast rastlin, ki je bolj izrazita pri
rastlinah, izpostavljenih I(-1). S poskusom je odkril pozitivne vplive I(V) na rast pšenice,
ovsa, paradižnika, gorčice, špinače, detelje, trpežne ljuljke; pri ajdi, lanu in repi pa so bili
pozitivni vplivi I(V) opaženi le v zgodnjih stopnjah razvoja (Pauwels, 1961). Szwonek
(2009) je raziskoval učinek joda pri foliarnemu gnojenju jablane zlati delišes. Odkril je, da
so imele rastline škropljene z jodom večje plodove. Strupenost joda pri rastlinah se kaže v
obliki listne kloroze, zlasti pri dodatku 1,25 in 12,5 mg I(-1)/L (Mackowiak in Grossl, 1999).

2.4 AJDA
Navadna ajda (Fagopyrum esculentum Moench) verjetno izvira iz himalajskega območja,
jugozahodnega dela Kitajske ali severne Indije, od koder se je razširila po ostalih celinah. V
Ameriko so jo prinesli evropski priseljenci. Tatarska ajda (Fagopyrum tataricum Gaertn) je
bila bolj v uporabi v goratem svetu Kitajske, severne Indije, Butana in Nepala, pred nekaj
desetletji so jo gojili tudi v Sloveniji. Približno 300 let so tatarsko ajdo gojili kmetje v
vzhodnem delu Kanade za hrano domačih živali ter kot gnojilo za obogatitev osiromašene
zemlje. Ajda je splošno poznana kot koristen vir hranil kot so aminokisline, vlaknine ter
mineralov (Zn in Cu) (Fabjan in sod., 2003; Zhang in sod., 2012).
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Tatarska ajda se od navadne ajde razlikuje po višji vsebnosti rutina v semenih. Kljub temu,
da ajda ne spada med žita, se jo največkrat zasledi v oglaševanju z ostalimi žitnimi izdelki.
Ajdova moka vsebuje visok delež beljakovin. Suha masa tatarske ajde ima 11,0 %
beljakovin, 2,4 % maščob, 15,5 % vlaknin, 59,6 % dušika in 2,5 % anorganskih snovi.
Tatarska ajda je izjema zlasti zaradi visoke vsebnosti rutina, ki je koristen za zdravje ljudi
(Sharma, 1986; Fabjan in sod., 2003; Nishimura in sod., 2016).

2.4.1 Razlika med tatarsko in navadno ajdo
Tatarska in navadna ajda spadata v družino dresnovk (Polygonaceae), v rod Fagopyrum.
Odrasla rastlina tatarske ajde zraste v višino 50 - 100 cm, steblo je zeleno, listi so
premenjalno nameščeni, dolgi 3 - 10 cm in srčaste oblike, cvetovi imajo zelene odtenke, so
majhni ter neprivlačni za žuželke. Semena so manjša in nimajo ostrih robov. Embrijo izrašča
v centru endosperma z dvema kličnima listoma. Tatarska ajda je diploidna rastlina s številom
somatskih kromosomov 2n 16. Navadna ajda ima daljše, bele ali rdeče cvetove, ima gladka
in ostroroba semena. Navadna ajda ima cvetove dveh oblik; cvetove z dolgim pestičem in s
kratkimi prašniki, ter venec s cvetovi s kratkim pestičem in dolgimi prašniki, medtem ko ima
tatarska ajda cvetove enakih oblik, tj. z enako dolžino prašnikov in pestičev. Semena tatarske
ajde je težko ločiti od semen ostalih poljščin. Prav zaradi težavnega ločevanja je prisotnost
tatarske ajde na poljih nezaželena, saj zniža ekonomsko ceno žit ter kakovost poljščin, kot
je vsebnost proteinov v žitih, vsebnost olj ter joda (Sharma 1986; Bai in sod. 2015; Kreft,
2016).
Kalice navadne ajde imajo debelejša stebla in lističe kot kalice tatarske ajde. Več proteinov,
maščob in anorganskih snovi se nahaja v kalicah tatarske ajde. Flavonoidi rutin, izoorientin,
viteksin in izoviteksin se nahajajo v kalicah navadne ajde, kalice tatarske ajde pa vsebujejo
kvercetrin, kvercitrin in predvsem rutin, ki ga je v kalicah tatarske ajde petkrat več kot v
kalicah navadne ajde (Liu in sod., 2008). K antioksidativnim lastnostim flavonoidov
prispeva 3-OH skupina na ogljikovem obroču (Rice-Evans in sod., 1995). Flavonoida kalic
navadne ajde, viteksin, izoviteksin, imata slabše antioksidativno delovanje zaradi 4'- OH
skupine v B obroču (Rice-Evans in sod., 1995; Liu in sod., 2008). Etanolni ekstrakt kalic
tatarske ajde ima zaradi višje vsebnosti rutina večji učinek pri odstranjevanju
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znotrajceličnega vodikovega peroksida ter superoksidih anionov, kar so raziskovalci potrdili
pri preučevanju ekstraktov kalic navadne in tatarske ajde testiranih na celični liniji človeških
rakavih jetrnih celic HepG2 (Liu in sod., 2008).
Zastrupitev z ajdo ali fagopirizem je eritem nepigmentirane kože, ki je navadno povezan z
živčnim sistemom. Pogost je pri živini, zlasti pri prašičih. Fagopirizem se pojavi po večji
količini zaužite ajde in hkratni izpostavitvi sončni svetlobi. Snov, ki inducira bolezensko
stanje, je ti. fagopirin, ki se nahaja v listih in cvetovih ajde. Zdravljenje poteka s takojšnjim
premikom obolele živali v senco ter morebitno zdravljenje z zdravili za znižanje vnetja kože
(Kreft, 2016).

2.4.2 Značilnosti tatarske ajde
Različne vrste ajd se velikokrat uporablja zaradi enostavnega gojenja za osnovne
biokemijske in fiziološke raziskave sinteze flavonoidov in presnovnih procesov rastlin.
Tatarska ajda najboljše uspeva v vlažnem in hladnem podnebju. V obdobju sejanja in
cvetenja je občutljiva na spremenljivo vreme, prav tako jo lahko poškoduje že blažja zmrzal.
Osiromašena letina je lahko posledica visokih temperatur, suše in suhega vetra, že
kombinacije vročega vremena s pogostimi padavinami negativno vplivajo na rast rastline.
Tatarska ajda ima višjo odpornost na zakisanost tal, ne raste na zelo vlažnih tleh ali na
apnenčastih tleh. Tatarska ajda nima zelo razvejanih korenin, suha masa korenin predstavlja
3 - 4 % celotne mase rastline (Sharma, 1986; Bai in sod., 2015; Kreft, 2016).
Zhang in sod. (2017) so določali zaporedje v kromosomu tatarske ajde v velikosti 489,3 Mb.
Odkrili so 33 366 genov, ki kodirajo proteine. S primerjavo genoma sladkorne pese so
raziskovalci odkrili neodvisno podvojitev genoma pri tatarski ajdi, potem ko sta se vrsti
odcepili od skupnega prednika. Z raziskavo so odkrili nove gene, ki naj bi bili udeleženi v
uravnavi in sintezi rutina in gene, ki se izražajo, ko je rastlina izpostavljena sušnim ali
hladnim razmeram. Raziskovalci predvidevajo, da je tatarska ajda odporna na abiotske
dejavnike zlasti zaradi širokega nabora genskih družin, ki so udeležene v prenosu signalov,
uravnavi genov in membranskemu transportu.
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Fotoperioda vpliva na rast, čas in hitrost cvetenja tatarske ajde. Kratka fotoperioda vpliva na
razvoj cvetov, lateralni razvoj poganjka. Dolga fotoperioda prispeva k rasti glavne osi in
zviša maso celotne rastline ter zavira lateralno rast poganjka, razvoj cvetov in sadov.
Navadno se razvije 400 – 1000 semen na rastlino. Tatarske ajde ne ogrožajo specifični
paraziti, lahko jo poškoduje listna uš (rod Aphididae) ali japonski hrošč (Popilla japonica
Newman) ter pršice prelke (Tetranychus yusti McGregor), ki napadajo navadno ajdo.
Tatarska ajda je lahko tudi gostiteljica nematodom. Občasno se lahko okuži z vrstama gliv
Ramularia rufomaculans Pk. in Ustilago retuculata Liro (Sharma, 1986; Bai in sod., 2015;
Kreft, 2016).

Slika 1: Zgradba rutina (Zhao in sod., 2014).

2.5 RUTIN
Zrna tatarske ajde so bogata s proteini, vlakninami in vitamini B1, B2, B6, vsebujejo tudi
veliko rutina. Rutin je flavonoid, disaharid rutinoze, vezane na aglikon kvercetina (Slika 1).
Poleg rutina in kvercetina se v zrnu tatarske ajde nahajajo še flavonoidi kot so kaempferol,
kvercetin 3-O-rutinozid-3'-O-β-glukopiranozid, kaempferol 3-rutinozid.

2.5.1 Učinki rutina
Flavonoidi so UV-B absorbirajoče snovi, ki se izgrajujejo pri mahovih, praprotih in pri
semenkah kot zaščita pred škodljivim sevanjem UV-B ter boleznimi (Kreft in sod., 2002;
Rozema in sod., 2002). Rutin in ostali flavonoidi, ki jih vsebuje ajda, imajo mnogo pozitivnih
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učinkov na zdravje ljudi. Znano je, da ima rutin antioksidativne učinke. Zaužitje rutina deluje
protivnetno, proti sladkorni bolezni in pozitivno vpliva na krepitev kapilar. Prav tako lahko
rutin zniža raven glukoze v krvi ter lipidov v plazmi in tkivu ter poveča izločanje inzulina.
Kvercitrin, monosaharid ramnoze vezane na aglikon kvercetina, v kombinaciji z ostalimi
flavonoidi lahko deluje protibakterijsko in kot zaščita proti naftodianotroni fototoksičnosti.
Tatarska ajda je znana kot funkcionalna hrana in dober vir aminokislin, dietnih vlaknin in
mineralov, Zn in Cu. Rutin znižuje tudi raven mieloperoksidaze in holesterola, zmanjšuje
tudi glavobol in utrujenost. Tatarska ajda ima vsaj dva izocima rutinozidaze, ki hidrolizirata
rutin. Ob dodatku vode je tako rutin hidroliziran v nekaj minutah, hidroliza rutina lahko
zmanjša koristne učinke rutina ter doda grenak priokus, ki je največji razlog manjše uporabe
tatarske ajde v živilstvu in pri potrošnikih, raziskovanja so tako usmerjenja k izboru podvrst
z manjšo vsebnostjo rutinozidaze (Sharma, 1986; Fabjan in sod., 2003; Suzuki in sod., 2015;
Nishimura in sod., 2016).
Raziskovalci priporočajo izdelavo ajdovih otrobov, ki nastanejo kot stranski produkt pri
izdelavi ajdove moke, otrobi imajo višjo vsebnost rutina kot pa močnati izdelki (Bai in sod.,
2015). Proces pri izdelavi močnatih izdelkov iz tatarske ajde ima velik učinek na vsebnost
rutina, kvercetina in polifenolov ter na njihove antioksidativne lastnosti. Med izdelavo kruha
se raven rutina zniža, koncentracija kvercetina pa se ne zniža. V semenih in v svežih ajdovih
poganjkih je podobna vsebnost rutina (Kreft, 2016).
V primerjalni študiji so Nam in sod. (2017) odkrivali protivnetne učinke ekstraktov, bogatih
s flavonoidi, iz kalic navadne in tatarske ajde na celični liniji makrofagov RAM 264.7 kot
tudi v primarnih peritonealnih makrofagih. Ekstrakt kalic tatarske ajde je v celični liniji
makrofagov RAW 264.7 tvoril močnejše zaviranje nastajanja vnetnih mediatorjev kot so
citokini, NO, iNOS, kot pa ekstrakt kalic navadne ajde. Ekstrakt kalic tatarske ajde je
vseboval visoko koncentracijo rutina. Raziskovalci menijo, da so kalice tatarske ajde
koristen dodatek pomemben za zdravljenje vnetnih bolezni.
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 IZVEDBA POSKUSA
Poskus vpliva selena in joda na rast kalic tatarske ajde smo opravili v treh ponovitvah. Za
izvedbo poskusa smo uporabili semena tatarske ajde. Za eno ponovitev smo uporabili 18
steklenih posod, v katere smo položili 10 g semen (cca. 530 semen) tatarske ajde. V štiri
steklene posode s semeni smo nalili 100 mL destilirane vode, ki je omogočila imbibicijo
semen kontrolne skupine, preostale steklene posode so vsebovale poleg destilirane vode še
Se(VI) (20 mg/L), ali I(V) (1500 mg/L) oz. kombinacijo Se(VI) + I(V) (20 mg Se/L in 1500
mg I/L). Sledilo je tehtanje posod s semeni in z dodanimi raztopinami, da smo lahko po
imbibiciji semen določili količino absorbirane raztopine v semenih. Pri sobni temperaturi in
dnevni svetlobi smo nato posode z aluminijasto folijo zaščitili pred izhlapevanjem raztopin
ter semena namakali 6 ur, da so semena absorbirala raztopino.

Slika 2: Semena tatarske ajde na pladnjih v rastni komori (Gorše, 2017).

Slika 3: Semena tatarske ajde na pladnjih v rastni komori, pokrita z aluminijasto folijo (Gorše, 2017).
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Po namakanju smo odstranili aluminijasto folijo, odcedili tekočino in ponovno stehtali
posode. Med namakanjem semen smo si pripravili pripomočke za gojenje ajde. Uporabili
smo podstavke za korita rož, jih temeljito oprali ter osušili in označili. Večji podstavek je bil
na dnu, manjši in narobe obrnjen podstavek smo položili na spodnjega. Na zgornji podstavek
smo namestili papirnate brisače, ki so bile skozi celotno trajanje poskusa močno navlažene.
Na papirnato brisačo vsakega podstavka smo enakomerno razporedili semena. Ko smo
pripravljena semena skupaj s podstavki prenesli v rastno komoro (Slika 2), smo jih dobro
zalili z destilirano vodo. Semena smo pokrili za 48 ur z aluminijasto folijo (Slika 3), saj je
predhodna pokritost semen pozitivno vplivala na kaljenje.

Slika 4: Kalice tatarske ajde, pripravljene za fiziološke in biokemijske analize (Gorše, 2017).

V rastni komori je bil dnevno nočni cikel 16 ur/8 ur, pri temperaturi 22 C. 3 - 4 krat tedensko
smo zalivali semena z destilirano vodo. Med rastjo kalic smo kontinuirano zmerili
fotokemično učinkovitost fotosistema II. Po treh tednih so bile kalice tatarske ajde primerno
razvite, da smo jih uporabili za nadaljnje morfološke in biokemijske analize.
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3.2 MERITVE
3.2.1 Morfološke in anatomske meritve kalic
3.2.1 Fotokemična učinkovitost fotosistema II (FSII)
Ko sta iz semena tatarske ajde že dobro pognala klična lista, smo na listke kalicam pritrdili
priponke (Slika 4) in jih pripete na listkih pustili za 20 minut z namenom temotne adaptacije
vzorcev. S pomočjo naprave PAM-2100 Portable Chlorophyll Fluorometer, WALZ (Slika
5) smo spustili blisk bele svetlobe in odčitali razmerje Fv/Fm. Merili smo najmanjšo (F0) in
največjo (Fm) flourescenco klorofila po temotni adaptaciji. Razlika med Fm in F0 je ti.
variabilna flourescenca, Fv/Fm = Fm - F0/Fm. Razmerje Fv/Fm je parameter, ki odraža
sposobnost reakcijskega centra FSII, da prestreže elektrone (Schreiber in sod., 1995; Germ
in sod., 2015).

Slika 4: Postavitev priponk za meritev fotokemične učinkovitosti FSII (Gorše, 2017).

Slika 5: Fluorometer PAM-2100 Portable Chlorophyll Fluorometer, WALZ (Gorše, 2017).
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3.2.1.1 Meritev dolžine kalic
Dolžino kalic izmerjeno do koreninice smo z ravnilom izmerili ob koncu vsakega poskusa.
3.2.1.2 Kaljivost semen
Odstotek kaljivosti semen smo določili tako, da smo semena prešteli pred namakanjem v
izbrani raztopini. Po opravljenem poskusu smo prešteli kalice. S pridobljenimi podatki smo
lahko izračunali (enačba 1) odstotek kaljivosti semen.

% 𝑘𝑎𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛 =

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑐
× 100
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛

… (1)

3.2.2 Biokemijske analize
3.2.2.1 Meritve aktivnosti elektronskega transportnega sistema (ETS) kalic tatarske ajde.
Meritev aktivnosti ETS smo opravili po metodi, ki jo je razvil Packard (1971). Metodo sta
kasneje nadgradila Kenner in Ahmed (1975). Iz vsakega pladnja smo odstranili po 3 kalice
tatarske ajde in iz njihovih listkov izrezali krogce s premerom 5 oz. 7 mm (Slika 6). Sveže
krogce listkov smo stehtali, po en listni krogec smo zavili v aluminijast papir in ga sušili v
pečici pri 105 C 24 ur, drugi listni krogec smo uporabili za meritev aktivnosti ETS. Najprej
smo listni krogec homogenizirali v terilnici v homogenizacijskem pufru (0,1 M fosfatni
pufer, MgSO4, polivinilpirolidon, Triton-X-100).
Ko smo listke strli, smo vso raztopino prelili v plastične epruvete, ki so bile na ledu. Sledilo
je 20 sekundno ultrazvočno homogeniziranje s homogenizatorjem Bandelin Sonoplus.
Homogenat smo nato prelili v centrifugirke ter centrifugirali (6 minut, 10000 rpm, 0 C).
Pridobljen supernatant smo nato prelili v stekleno epruveto ter ga porazdelili v tri epruvete,
v katere smo dodali raztopino s substratom (0,1 M fosfatni pufer, NADH, NADPH, TritonX-100) ter jodo-nitro-tetrazolijev klorid (INT).
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Slika 6: Potrebni pripomočki za pridobitev listnih krogcev kalic tatarske ajde (Gorše, 2017).

Raztopino s substratom in INT smo dodali tudi v epruveto za slepo probo. Sledila je 40
minutna inkubacija pri 20 C. Po inkubaciji smo v digestoriju dodali raztopino, ki je ustavila
reakcije (formaldehid (HCHO) : fosforna kislina (H3PO4) = 1:1). Nato smo dodali vzorec v
epruveto za slepo probo. Pri valovni dolžini 490 nm smo najprej izmerili absorpcijo slepe
probe in nato vzorcev ter izračunali aktivnost ETS (enačba 2).

ETS (μL (O2)/g (DM)/h) =

35,997×E490
ss ×1,42×1000

… (2)
Opomba:
ETS = aktivnost ETS, ki kaže dihalni potencial rastlin
E490 = ekstinkcija pri valovni dolžini 490 nm
ss = suha masa [g]
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3.2.2.2 Klorofili in karotenoidi
Vsebnost klorofilov a in b ter karotenoidov smo določali po metodi, ki sta jo opisala
Lichtenthaler in Buschman (2001). Iz posamezne posode smo kalicam izrezali krogce listov
in jih shranili v aluminijastem ovitku v zamrzovalniku. Pripravljene listke smo nato strli v
terilnici ter jih ekstrahirali v 5 mL acetona (100 % (v/v)), sledilo je centrifugiranje (4000
rpm, pri 4 C, 4 minute) s centrifugo Sigma Laborzentrifugen 2-16 PK. Nato smo odčitali
prostornino supernatanta. S spektrofotometrom UV/VIS smo izmerili ekstinkcije pri
valovnih dolžinah 470 nm, 645 nm in 662 nm. Vsebnost klorofilov a in b (enačbi 3, 4) ter
karotenoidov (enačba 5) smo nato izrazili na suho maso in površino lista.

𝐾𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑎 [

(11,24 × 𝐸662 − 2,04 × 𝐸645) × 𝑉
𝑚𝑔 × 𝑠𝑠
𝐶𝑎 × 𝑉
]=
=
𝑔
𝑠𝑠
𝑠𝑠

… (3)
𝐾𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑏 [

(20,13 × 𝐸645 − 4,19 × 𝐸662) × 𝑉
𝑚𝑔 × 𝑠𝑠
𝐶𝑏 × 𝑉
]=
=
𝑔
𝑠𝑠
𝑠𝑠

… (4)
𝐾𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑖 [

(1000 × 𝐸470 − 1,9 × 𝐶𝑎 − 63,14 × 𝐶𝑏) × 𝑉
𝑚𝑔 × 𝑠𝑠
]=
𝑔
𝑠𝑠 × 214

… (5)
Opomba:
C a, b = koncentracija klorofila a oz. klorofila b
E = ekstinkcija pri izbrani valovni dolžino
ss = suha masa vzorca [g]
V = prostornina ekstrakta [mL]
3.2.2.3 Antociani
Za merjenje vsebnosti antocianov v kalicah tatarske ajde smo uporabili metodo po Khareju
in Guruprasadu (1993). Najprej smo vzorce strli v terilnici ter jih ekstrahirali v 5 mL
ekstrakcijskega medija (CH3OH : HCl (37 %) = 99:1 (v/v)), sledilo je centrifugiranje (4000
rpm, 4 C, 4 minute) s centrifugo Sigma Laborzentrifugen 2-16 PK. Nato smo odčitali
prostornine supernatanta in vzorce shranili v temi pri 3 - 5 °C za 24 ur. Zatem smo izmerili
ekstinkcije pri 530 nm s spektrofotometrom VIS. Vsebnost antocianov smo izrazili v
relativnih enotah (enačbi 6, 7).
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𝐴𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖 (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑜𝑡𝑎) =

𝐸530 × 𝑉
𝑠𝑠

… (6)
𝐸530 × 𝑉
𝐴𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖 (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑜𝑡𝑎) =
𝑃

… (7)

Opomba:
E530 = ekstinkcija pri valovni dolžini 530 nm
ss = suha masa [g]
V = prostornina ekstrakta [mL]
P = površina vzorca [cm-2]
3.2.2.4 Meritev UV-B in UV-A– absorbirajočih snovi
Vsebnost UV-A in UV-B absorbirajočih snovi smo merili po metodi, ki jo je razvil Caldwell
(1968). Listne vzorce smo strli v terilnici in jih ekstrahirali v 5 mL ekstrakcijskega medija
(CH3OH : dH2O : HCl (37 %) = 79 : 20 : 1 (v/v/v)), sledila je 20 minutna inkubacija pri
sobni temperaturi in dnevni svetlobi. Po inkubaciji smo vzorce centrifugirali (4000 rpm, 10
C, 10 minut) s centrifugo Sigma Laborzentrifugen 2-16 PK. Nato smo izmerili prostornino
supernatanta, ekstinkcije pa smo določili pri valovnih dolžinah od 280 do 400 nm s
spektrofotometrom (UV/VIS). Vsebnosti UV absorbirajočih snovi smo nato izračunali
(enačbi 8, 9) kot integral ekstinkcijskih vrednosti med 280 – 320 nm in 321 – 400 nm, ter jih
izrazili v relativnih enotah.
𝑈𝑉 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑟𝑎𝑗𝑜č𝑒 𝑠𝑛𝑜𝑣𝑖 (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑜𝑡𝑎) =

𝑈𝑉 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑟𝑎𝑗𝑜č𝑒 𝑠𝑛𝑜𝑣𝑖 (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑜𝑡𝑎) =

𝐼×𝑉
𝑠𝑠

𝐼×𝑉
𝑃

… (8)

… (9)

Opomba:
I = integral ekstinkcijskih vrednosti v intervalu 280 – 320 nm (UV-B absorbirajoče snovi), ter 321
– 400 nm (UV-A absorbirajoče snovi)
P = površina vzorca [cm-2]
ss = suha masa [g]
V = prostornina ekstrakta [mL]
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3.2.2.5 Meritve rutina
Analize vsebnosti rutina smo izvedli po metodi, ki jo je razvil Markham (1989). Kalice
tatarske ajde smo ob koncu poskusov zbrali in počasi posušili v pečici pri 60 C (do
konstantne teže). Nato smo vzorce drobno zmleli. Ko so bili vzorci zmleti v fino snov, smo
200 mg vsakega vzorca prenesli v epruveto ter mu dodali 10 mL CH3OH : H2O : CH3COOH
= 140 : 50 :10. Nato smo izbrane ekstrakte inkubirali eno uro v ultrazvočni kopeli. Po
ultrazvočni kopeli smo s pomočjo posebnih filtrov prefiltrirali vzorce, filtrat smo do
naslednje uporabe shranili v zamrzovalniku.
0,6

A [430 nm]

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,1

0,2

0,3

c [g/L]
Slika 7: Umeritvena premica za izračun koncentracije rutina.

Za spektroskopske meritve rutina, smo vzorce najprej redčili iz založne raztopine. Naredili
smo tri vzporedne vzorce, v vsakega smo dodali 1,25 mL ekstrakta, 1 mL dH2O ter 1,25 mL
AlCl3 reagenta (iz 0,1 g kristalov AlCl3 in 0,4 g kristalov natrijevega acetata, raztopljenih v
100 mL ekstrakcijske raztopine). Za slepi vzorec smo uporabili 1,25 mL ekstrakta 1,25 mL
ekstrakcijske raztopine in 1 mL dH2O. Po dodatku reagenta smo vzorce inkubirali 30 minut
pri sobni temperaturi in dnevni svetlobi. Sledila je centrifugacija (8000 rpm, 21 C, 7 minut)
in meritve absorbance rutina pri 430 nm s pomočjo spektrometra VIS. Koncentracijo rutina
smo nato določili po predhodno pripravljenem rutinskem standardu za umeritveno premico
(Slika 7), ki jo je prijazno pripravila dr. Aleksandra Golob, za določitev koncentracije rutina
(enačba 10), pri računanju smo upoštevali tudi redčenje ter izračun koncentracije rutina na
suho maso vzorca.
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y = 1,9986x − 0,0041

R2 = 0,9999
… (10)
3.3 Statistične analize
Rezultate smo statistično ovrednotili z enosmerno analizo variance ANOVA, sledil je post
hoc test za ugotavljanje razlik med izpostavitvami (Duncanov test). S testom Shapiro-Wilk
smo pregledovali normalno razporejenost podatkov. Statistične analize smo opravili s
pomočjo računalniškega programa Microsoft® Excel 2010 ter statističnega programa IBM®
SPSS® Statistics 21.
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4 REZULTATI
4.1 Potencialna fotokemična učinkovitost fotosistema II (FSII)
Razmerje Fv/Fm pri prvi ponovitvi se je značilno razlikovalo med kalicami tatarske ajde iz
semen, izpostavljenih I(V) in kalicami tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) (Slika
8). Pri drugi ponovitvi je bilo razmerje Fv/Fm pri kontrolnih kalicah in pri kalicah tatarske
ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), značilno nižje od kalic tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih I(V) in Se(VI) + I(V). Pri tretji ponovitvi ni bilo značilnih razlik v razmerju
Fv/Fm med izbranimi izpostavitvami.
kontrola

Fv/Fm 1,0

Se(VI)

I(V)

b
0,8

ab

a

b

ab

a

a

Se(VI) + I(V)

b

a
a

a
a

0,6

0,4

0,2

0,0
1. ponovitev

2. ponovitev

3. ponovitev

Slika 8: Razmerje Fv/Fm pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V)
pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi pomenijo
statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.2 Kaljivost
Pri prvi ponovitvi so imele kalice tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V)
značilno večjo kaljivost od kalic tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) ali I(V) (Slika
9). Pri drugi in tretji ponovitvi so imele kontrolne kalice in kalice tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), značilno večjo kaljivost kot kalice tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih I(V) ali Se(VI) + I(V).
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Slika 9: Kaljivost semen tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) pri treh
ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi pomenijo
statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.3 Suha snov in vsebnost vode
4.3.1 Suha snov kalic tatarske ajde
Pri prvi ponovitvi so imele kalice tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V) in
I(V), značilno več suhe snovi od kalic tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) in
kontrolnih kalic (Slika 10). Pri drugi ponovitvi je bilo značilno najmanj suhe snovi pri
kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI). Pri tretji ponovitvi ni bilo značilnih
razlik v suhi snovi kalic tatarske ajde med izpostavitvami.
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Slika 10: Vsebnost suhe snovi kalic tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V)
pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečne vrednosti ± SD. Različne črke nad vrednostmi
pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.3.2 Vsebnost vode v kalicah tatarske ajde
Vsebnost vode pri prvi ponovitvi je bila višja v kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
Se(VI), od kalic tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) ali Se(VI) + I(V) (Slika 11). Pri
drugi ponovitvi je bila značilno višja vsebnost vode pri kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami. Pri tretji ponovitvi ni bilo
značilnih razlik v vsebnosti vode v kalicah tatarske ajde med posameznimi izpostavitvami.
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Slika 11: Vsebnost vode v kalicah tatarske ajde, katerih semena so bila izpostavljena Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI)
+ I(V) pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi
pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.4 Dolžine kalic
Pri prvi in drugi ponovitvi ni bilo značilnih razlik v dolžini kalic tatarske ajde med izbranimi
izpostavitvami (Slika 12). Pri tretji ponovitvi so bile kalice tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), značilno daljše od kalic iz semen, izpostavljenih I(V) ali Se(VI) +
I(V).
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Slika 12: Dolžina kalic tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) pri treh
ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi pomenijo
statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.5 Aktivnost ETS
Aktivnost ETS je bila pri prvi ponovitvi značilno najvišja pri kontroli v primerjavi z ostalimi
izpostavitvami (Slika 13). Pri drugi ponovitvi je bila značilno najnižja aktivnost ETS pri
kontroli v primerjavi z ostalimi izpostavitvami. Pri tretji ponovitvi ni bilo značilnih razlik v
aktivnosti ETS pri kalicah tatarske ajde med različnimi izpostavitvami.
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Slika 13: Aktivnost ETS pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V)
pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi pomenijo
statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.6 Klorofil a
Vsebnost klorofila a pri prvi ponovitvi je bila značilno višja pri kontroli, v primerjavi s
kalicami tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) (Slika 14). Pri drugi ponovitvi je bila pri
kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), značilna višja vsebnost klorofila
a od kalic tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI). V tretji ponovitvi ni bilo značilnih
razlik med izpostavitvami.
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Slika 14: Vsebnost klorofila a pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) +
I(V) pri treh ponovitvah; n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi
pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.7 Klorofil b
Vsebnost klorofila b je bila pri prvi ponovitvi višja pri kontrolni skupini v primerjavi s
kalicami tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V). Pri drugi in tretji ponovitvi ni bilo
značilnih razlik v vsebnosti klorofila b pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) (Slika 15).
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Slika 15: Vsebnost klorofila b pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) +
I(V) pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi
pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.8 Karotenoidi
Vsebnost karotenoidov pri prvi ponovitvi je bila značilno višja pri kontrolni skupini v
primerjavi s kalicami tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) ali Se(VI) + I(V) (Slika 16).
Pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), je bila značilno višja vsebnost
karotenoidov, od kalic tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V). Pri drugi ponovitvi je bila
pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), značilno najvišja vsebnost
karotenoidov. Pri tretji ponovitvi ni bilo značilnih razlik v vsebnosti karotenoidov v kalicah
tatarske ajde med izbranimi izpostavitvami.
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Slika 16: Vsebnost karotenoidov v kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) +
I(V) pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi
pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.9 Antociani
4.9.1 Vsebnost antocianov preračunanih na suho maso lista
Vsebnost antocianov preračunanih na suho maso lista je bila pri prvi ponovitvi višja pri
kontroli, v primerjavi s kalicami tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V). Pri
drugi in tretji ponovitvi ni bilo značilnih razlik v vsebnosti antocianov preračunanih na suho
maso lista kalic tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V)
(Slika 17).
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Slika 17: Vsebnost antocianov preračunanih na suho maso lista kalic tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD.
Različne črke nad vrednostmi pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov
test, p < 0,05).
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4.9.2 Vsebnost antocianov preračunanih na površino lista
Vsebnost antocianov v kalicah tatarske ajde se pri prvi in tretji ponovitvi ni značilno
razlikovala med izbranimi izpostavitvami (Slika 18). Pri drugi ponovitvi je bila pri kalicah
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V), značilno višja vsebnost antocianov, od kalic
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) ali Se(VI) + I(V).
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Slika 18: Vsebnost antocianov preračunanih na površino lista v kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD.
Različne črke nad vrednostmi pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve (Duncanov
test, p < 0,05).
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4.10 UV-B absorbirajoče snovi
4.10.1 UV-B absorbirajoče snovi preračunane na suho maso lista
Vsebnost UV-B absorbirajočih snovi preračunanih na suho maso lista se je pri prvi ponovitvi
značilno razlikovala med kontrolnimi kalicami ter kalicami tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih I(V), ki so imele nižjo vsebnost UV-B absorbirajočih snovi (Slika 19). Pri
drugi ponovitvi ni bilo značilnih razlik v vsebnosti UV-B absorbirajočih snovi pri kalicah
tatarske ajde med izbranimi izpostavitvami. Pri tretji ponovitvi je bila značilno najvišja
vsebnost UV-B absorbirajočih snovi pri kontroli v primerjavi z ostalimi izpostavitvami.
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Slika 19: Vsebnost UV-B absorbirajočih snovi preračunanih na suho maso v kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna
vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne
ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.10.2 UV-B absorbirajoče snovi preračunane na površino lista
Vsebnost UV-B absorbirajočih snovi preračunanih na površino lista pri kalicah tatarske ajde
v prvi, drugi in tretji ponovitvi ni bila značilno različna med izbranimi izpostavitvami (Slika
20).

UV-B absorbirajoče snovi [(nm)/(mL  cm-2)]
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Slika 20: Vsebnost UV-B absorbirajočih snovi preračunanih na površino lista v kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna
vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne
ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.11 UV-A absorbirajoče snovi
4.11.1 UV-A absorbirajoče snovi preračunane na suho maso lista
Vsebnost UV-A absorbirajočih snovi preračunanih na suho maso lista je bila podobna pri
kontrolnih kalicah in kalicah iz semen, obravnavanih z izbranimi izpostavitvami.
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Slika 21: Vsebnost UV-A absorbirajočih snovi preračunanih na suho maso v kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) pri treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna
vrednost ± SD. Različne črke nad vrednostmi pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne
ponovitve (Duncanov test, p < 0,05).
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4.11.2 UV-A absorbirajoče snovi preračunane na površino lista
V prvi, drugi in tretji ponovitvi ni bilo značilnih razlik v vsebnost UV-A absorbirajočih snovi
preračunanih na površino lista pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali

UV-A absorbirajoče snovi [(nm)/(mL  cm-2)]

v I(V) oz. v Se(VI) + I(V) (Slika 22).
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Slika 22: Vsebnost UV-A absorbirajočih snovi preračunanih na površino lista v kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) v treh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost
± SD. Različne črke nad vrednostmi pomenijo statistično značilne razlike znotraj posamezne ponovitve
(Duncanov test, p < 0,05).
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4.12 Vsebnost rutina
Vsebnost rutina je bila pri drugi ponovitvi značilno višja pri kontroli v primerjavi s kalicami
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) ali Se(VI) + I(V) (Slika 23). Pri drugi ponovitvi
je bilo pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), značilno več rutina v
primerjavi s kalicami tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V).

Koncentracija Rutina [mg/g suhe mase]
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Slika 23: Vsebnost rutina preračunanega na suho maso v kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI),
ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) pri dveh ponovitvah, n (vsake ponovitve) = 4, povprečna vrednost ± SD. Različne
črke nad vrednostmi pomenijo statistično značilne razlike znotraj posameznima ponovitvama (Duncanov test,
p < 0,05).
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5 RAZPRAVA
5.1 Fotokemična učinkovitost FSII
Razmerje Fv/Fm je bilo pri prvi ponovitvi najvišje pri kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih I(V), v primerjavi s kalicami iz semen, izpostavljenih Se(VI). Pri drugi
ponovitvi je bilo najvišje razmerje Fv/Fm pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
I(V) ali Se(VI) + I(V), v primerjavi s kontrolo in izpostavitvijo Se(VI). Pri tretji ponovitvi
je bila težnja višjega razmerja Fv/Fm pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI)
+ I(V).
Po opravljenih ponovitvah sklepamo, da kalice tatarske ajde niso rastle v stresnih razmerah.
Meritev razmerja Fv/Fm se pogosto uporablja v raziskavah kot prvi kazalec prisotnosti stresa
pri rastlinah. Padec v vrednosti Fv/Fm kaže na fotoinhibicijo in motnjo v potovanju
elektronov po fotosistemu II. Vrednosti razmerja Fv/Fm temotno adaptiranega lista rastlin, ki
niso v stresu, so običajno okrog 0,83 – 0,85, vrednosti nižje od 0,75 pa nakazujejo na
fotoinhibicijo (Syme in sod., 1992).
Podobne ugotovitve so pridobili tudi Germ in sod. (2015) pri raziskovanju vpliva Se(VI) (10
mg Se(VI)/L), Se(IV) (10 mg Se(IV)/L), I(-1) (1000 mg (I-1)/L), I(V) (1000 mg I(V)/L) ter
njihovih kombinacij na rast kalic buče in navadne ajde, kjer izbrane koncentracije selena in
joda niso negativno vplivale na rast ajde in buče, saj so bile vrednosti razmerja Fv/Fm
podobne kontrolni skupini (0,7 – 0,8).
V raziskavi na kolerabi (Brassica oleracea L. var gonglyodes L.), katere semena so bila
izpostavljena v raztopine Se(VI) (10 mg Se/L), ali Se(IV) (10 mg Se/L) oz. I(-1) (1000 mg
I/L), I(V) (1000 mg I/L) in njihovim kombinacijam (Se(VI) + I(V), Se(VI) + I(-1), Se(IV) +
I(-1), Se(IV) + I(V)) Osmič in sod. (2017) po prvi ponovitvi niso izmerili spremembe v
razmerju Fv/Fm. Značilne razlike so dobili po drugi ponovitvi, in sicer pri kalicah kolerabe
iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(-1), kjer so tako kot v naši raziskavi, sicer z izpostavitvijo
Se(VI) + I(V), izmerili višje vrednosti razmerja Fv/Fm, kot pa pri kalicah kolerabe iz semen,
izpostavljenih I(V).
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Pri raziskavi na rukoli (Eruca sativa Miller), zrastli iz semen, izpostavljenih v raztopino
Se(VI) (10 mg Se/L), so Germ in Osvald (2005) odkrili, da preučevana oblika in
koncentracija selena ni motila pretoka elektronov po fotosistemu II v kloroplastih. Podobno
smo ugotovili v naši magistrski nalogi.
Pozitivne vplive selena na fotokemično učinkovitost FSII so izmerili tudi Feng in sod. (2015)
pri poskusu na hruški (Pyrus bretschneideri), grozdju (Vitis vinifera) in breskvi (Prunus
persica), ko so s foliarnim gnojenjem dodajali raztopino selena (1,7 mg Se/L). Po
opravljenem poskusu so raziskovalci izmerili višje vrednosti razmerja Fv/Fm pri rastlinah,
izpostavljenih selenu, v primerjavi s kontrolo. Vpliv selena na tatarsko ajdo (F. tataricum)
in hibridno ajdo (F. hybridum), ki je križanec med F. tataricum in F. giganteum, so
preučevali tudi Golob in sod. (2016). Po foliarnem gnojenju rastlin s koncentracijo Se(VI)
(20 mg Se/L) so odkrili, da so imele rastline, izpostavljene Se(VI), višje razmerje Fv/Fm.
Kreft in sod. (2013) so ravno tako izmerili višje vrednosti razmerja Fv/Fm pri tatarski ajdi po
izpostavitvi Se(VI) (10 mg Se/L). Pridobljeni rezultati omenjenih raziskav so deloma
podobni našim rezultatom, kjer smo pri dveh ponovitvah izmerili nakazano težnjo k višjemu
razmerju Fv/Fm pri izpostavitvi Se(VI), v primerjavi s kontrolo.
Zhang in sod. (2014) so na rižu (Oryiza sativa L.) raziskovali vpliv Se(IV) na privzem,
porazdelitev, fotosintezo in fluorescenco klorofila, ter učinek različnih koncentracij Se(IV)
na riž (0, 10, 20, 50 in 100 g Se/ha), pri čemer so odkrili, da se je ob dodatku Se(IV) (do 50
g Se/ha) povišala vrednost razmerja Fv/Fm, koncentracije Se(IV), ki so bile višje od 50 g
Se/ha pa so znižale razmerje Fv/Fm. Težnjo k višjemu razmerju Fv/Fm pri kalicah tatarske
ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), smo v naši raziskavi izmerili pri dveh ponovitvah.

5.2 Kaljivost
Kaljivost je bila pri prvi ponovitvi najvišja po izpostavitvi semen tatarske ajde Se(VI) + I(V),
v primerjavi z izpostavitvama Se(VI) ali I(V). Razmere namakanja smo v nadaljnjih dveh
ponovitvah spremenili, tako da smo za dve uri podaljšali čas namakanja semen tatarske ajde
ter pripravljena semena na pladnjih pokrili za 48 ur z aluminijasto folijo, saj smo predvideli,
da bo kaljivost uspešnejša. Pri drugi in tretji ponovitvi smo nato izmerili najvišji odstotek
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kaljivosti pri kontroli in po izpostavitvi Se(VI) ter najnižjo kaljivost po izpostavitvi semen
tatarske ajde I(V) in Se(VI) + (VI).
Osmić in sod. (2017) so opravili poskus s kalicami kolerabe (Brassica oleracea L. var.
gongylodes L.) iz semen, izpostavljenih Se(VI) (10 mg Se/L), ali Se(IV) (10 mg Se/L), ali
I(-1) (1000 mg I/L), I(V) (1000 mg I/L) in njihovim kombinacijam Se(VI) + I(V), Se(VI) +
I(-1), Se(IV) + I(-1), Se(IV) + I(V). Po primerjavi kaljivosti semen kontrolne skupine in
semen kolerabe, ki so bila izpostavljena v izbrane oblike in koncentracije selena in joda, so
ugotovili, da je bila podobna kaljivost (67 - 68 %) med izpostavitvami in kontrolno skupino,
za razliko od naših rezultatov, kjer smo pri kontrolni skupini in pri izpostavitvi semen
tatarske ajde Se(VI) izmerili najvišjo kaljivost. Nižji odstotek kaljivosti semen pa smo
izmerili po izpostavitvi I(V) ali Se(VI) + IV), v primerjavi s kontrolo ali izpostavitvijo
Se(VI).
Shao in sod. (2005) so odkrili, da koncentracije selena, ki so nižje od 0,5 mg Se/L, prispevajo
k večji kaljivosti semen pšenice (Triticum aestivum L.), koncentracije selena višje od 5 mg
Se/L, pa zmanjšajo kaljivost semen pšenice. V našem poskusu smo semena tatarske ajde
izpostavili Se(VI) (20 mg/L), kaljivost semen po izpostavitvi Se(VI) ni bila značilno različna
od kontrolne skupine, ki je imela celo najvišjo kaljivost, v primerjavi z izpostavitvijo I(V)
in Se(VI) + I(V), kjer smo izmerili najnižjo kaljivost semen tatarske ajde.
Semena repe (Brassica rapa), ki so bila izpostavljena v 79,4 mg Se(IV)/L, so imela 92 %
kaljivost v primerjavi s kontrolo, ki je imela 81 % kaljivost (Lyons in sod., 2008), kar je v
nasprotju z našimi rezultati, kjer je bila najvišja kaljivost tako pri kontroli in pri izpostavitvi
semen Se(VI) (20 mg/L), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami.
Hartikainen in sod. (2000) so mnenja, da je pozitiven vpliv Se(VI) na rast trpežne ljuljke
posledica antioksidativnih lastnosti selena, omili senescenčni stres. Na trpežni ljuljki
(Lolium perenne) so raziskovalci preučevali vpliv različnih koncentracij Se(VI) (0,1; 1,0;
10,0 in 30 mg Se/kg) na rast rastline. Pri ≥ 10 mg/kg koncentraciji Se(VI) so raziskovalci
izmerili nižjo kaljivost semen pri prvi ponovitvi, pri drugi ponovitvi pa je imel dodatek
Se(VI) pozitiven vpliv na kaljivost semen. Tudi pri naši raziskavi je bila kaljivost semen
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tatarske ajde v drugi in tretji ponovitvi značilna višja pri kontroli ter izpostavitvi Se(VI), v
primerjavi z ostalima izpostavitvama, kar se sklada tudi z dolžino kalic, ki smo izmerili
najdaljše kalice tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI).

5.3 Suha snov in vsebnost vode
Po sušenju kalic tatarske ajde smo izmerili pri prvi ponovitvi več suhe snovi pri kalicah
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) ali Se(VI) + I(V), od kalic iz semen, izpostavljenih
I(V). Pri drugi ponovitvi je bilo najmanj suhe snovi pri kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami. Pri tretji ponovitvi je bila
opazna težnja večje suhe snovi pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) +
I(V), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami.
Zhu in sod. (2004) so raziskovali vpliv Se(VI) (pri koncentracijah 0; 0,79 ali 3,97 mg
Se(VI)/L) in I(V) (pri koncentracijah 0; 1,25 in 6,25 mg I(V)/L) na špinačo (Spinacia
oleracea L.). Ugotovili so, da je dodatek 0,79 mg Se(VI)/L znižal biomaso korenin, ni bilo
pa sprememb v biomasi poganjkov špinače. Izpostavitev 3,97 mg Se(VI)/L pa je znižala
biomaso poganjkov. V našem poskusu smo opazili težnjo nižje suhe snovi pri prvi in drugi
ponovitvi ravno tako pri izpostavitvi Se(VI).
Vpliv I(V) in I(-1) na rast špinače (Spinacia oleracea) so spremljali v raziskavi Zhu in sod.
(2003), kjer so uporabili 0; 0,125; 1,25 ali 6,25 mg I/L. Odkrili so, da se biomasa korenin in
poganjkov ni razlikovala ob dodatku različnih koncentracij I(V). Rastline, ki so bile
izpostavljene I(-1) pa so imele znižano biomaso korenin in poganjkov. V naši raziskavi smo
pa opazili težnjo višje vsebnosti suhe snovi pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
I(V) ali v Se(VI) + I(V), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami.
Vsebnost vode je bila pri prvi ponovitvi najvišja pri kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), v primerjavi z izpostavitvijo I(V) ali Se(VI) + I(V). Pri drugi
ponovitvi je bila najvišja vsebnost vode pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
Se(VI), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami. Pri tretji ponovitvi je nakazana težnja nižje
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vsebnosti vode pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(VI), v primerjavi
z ostalimi izpostavitvami.
Dva kultivarja navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench.), Siva in Pyra, so Tadina in
sod. (2007) izpostavili trem dejavnikom, in sicer pomanjkanju vode, izpostavitvi rastlin
Se(VI) ter kombinaciji obeh dejavnikov. Foliarno dodajanje raztopine, ki je vsebovala 1 g
Se m-3, je pozitivno vplivala na rast ajde ob pri zalivanih rastlinah, kar so potrdili s
pridobljenimi rezultati razmerja Fv/Fm ter izmerjeno biomaso, ki se ni bistveno razlikovala
od kontrolne skupine. Podobne rezultate smo pridobili v naši magistrski nalogi, saj smo
izmerili največjo vsebnost vode pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI).
Največ suhe snovi smo sicer izmerili pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V)
ali Se(VI) +I(V).
Izpostavitev navadne in tatarske ajde foliarnemu škropljenju Se(VI), pri koncentraciji 1 g Se
m-3, je vplivalo na zmanjšano biomaso navadne in tatarske ajde v primerjavi s kontrolo,
navajajo Breznik in sod. (2005), kar je podobno z rezultati naše raziskave, saj smo pri kalicah
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), izmerili manjši odstotek vsebnosti suhe snovi
ter nekoliko večji odstotek vsebnosti vode.
Kreft in sod. (2013) so ugotovili, da so imele potomke rastlin tatarske ajde, ki so bile tik pred
cvetenjem škropljene z 10 mg Se(VI)/L, večjo suho maso kot pa potomke rastlin tatarske
ajde, ki niso bile izpostavljene Se(VI)), kar je v nasprotju z našimi rezultati, saj smo izmerili
večjo suho maso pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) ali Se(VI) + I(V).
Štrekelj in sod. (2011) so v raziskavi s kalicami tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI)
ali Se(IV) (5 in 10 mg Se/L,) izmerili manjšo biomaso pri kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(IV), večjo biomaso pa so izmerili kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), kot smo izmerili tudi pri naši raziskavi ob primerjavi vsebnosti vode
v kalicah tatarske ajde.
Za razliko od naših rezultatov, kjer je izpostavitev semen tatarske ajde I(V) in Se(VI) + I(V)
nekoliko povišala vsebnost suhe mase kalic tatarske ajde, po opravljeni raziskavi Dhai in
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sod. (2006) navajajo, da izpostavitev I(V) ali I(V) (0; 0,5; 1; 2 mg I/kg) ni vplivala na
zmanjšanje ali povečanje sveže biomase pri špinači (Spinacia oleracea ).
V raziskavi sta Mackowiak in Grossl (1999) primerjala vpliv I(V) in I(-1) (0; 0,125; 1,25;
ali 12,5 mg I/L) na rast riža (Oryza sativa L.). Odkrila sta, da izpostavitvi 1,25 ali 12,5 mg
I(-1)/L nižata biomaso korenin riža. Manjšo biomaso poganjkov sta izmerila pri izpostavitvi
kalic riža 1,25 mg I(V)/L in 12,5 mg I(-1)/L. Privzem vode je bil pri izpostavitvi kalic riža
v 0,125 mg I(V)/L povečan, kar je lahko povezano z večjo biomaso listov. V naši raziskavi
smo izmerili večjo suho snov pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) ali
Se(VI) + I(V), ter večjo vsebnost vode pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
Se(VI).

5.4 Dolžine kalic
Kalice tatarske ajde, katerih semena so bila izpostavljena Se(VI) so bile pri tretji ponovitvi
najdaljše v primerjavi z ostalimi izpostavitvami. Podobne ugotovitve so pridobili
raziskovalci pri izpostavitvi rastlin navadne in tatarske ajde s foliarnim škropljenjem s
Se(VI), pri 1 g Se m-3 koncentraciji Se(VI). Rastline tatarske ajde so bile daljše (Breznik in
sod., 2005).
Večjo dolžino rastlin so izmerili raziskovalci pri rasti paradižnika, ki je bil izpostavljen 2 mg
KI/L (Lehr in sod., 1958). Po opravljeni raziskavi vpliva I(V) in I(-1) (0; 0,125; 1,25 in 12,5
mg I/L) na rast riža (Oryza sativa L.) so raziskovalci po 48 dneh poskusa izmerili krajše
rastline riža pri izpostavitvi 1,25 in 12,5 mg I(-1)/L. I(V) ni bistveno vplival na dolžino riža,
v primerjavi s kontrolno skupino (Mackowiak in Grossl, 1999). V našem poskusu pri tretji
ponovitvi smo tudi izmerili najkrajše kalice tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) in
Se(VI) + I(V), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami.
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5.5 Aktivnost ETS
Aktivnost ETS je bila pri prvi ponovitvi najvišja pri kalicah tatarske ajde v kontrolni skupini
v primerjavi z ostalimi izpostavitvami. Pri drugi ponovitvi je bila aktivnost ETS najnižja pri
kontrolnih kalicah. Pri drugi in tretji ponovitvi smo opazili težnjo višje aktivnosti ETS pri
kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V).
Potomke rastlin tatarske ajde, ki so bile tik pred cvetenjem škropljene z 10 mg Se(VI)/L, so
imele izmerjeno večjo aktivnost ETS v primerjavi s kontrolo, kar naj bi nakazovalo k večji
aktivnosti GSH-peroksidaze v mitohondriju (Kreft in sod., 2013). V naši raziskavi smo
izmerili višjo aktivnost ETS le v drugi ponovitvi pri kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI). Mlajše rastline potrebujejo več energije v času intenzivne rasti in
razvoja.
Rukula (Eruca sativa Miller), ki je imela semena predhodno izpostavljena Se(VI) (10 mg
Se/L), je imela višjo aktivnost ETS v primerjavi s kontrolo, raziskovalci predvidevajo: (1)
da so določeni dihalni encimi potrebovali selen za optimalno delovanje, (2) selen lahko
vpliva na presnovo rastlin, (3) rastline potrebujejo energijo za popravljanje poškodb, nastalih
zaradi selena, (4) rastline potrebujejo energijo tudi za nevtralizacijo različnih oblik selena
(Germ in Osvald, 2005).
V nasprotju z našimi ugotovitvami so Lyons in sod. (2008) odkrili ob dodatku 79,4 mg
Se(IV)/L večjo aktivnost ETS v repi (Brassica rapa). Raziskovalci sklepajo, da selen ščiti
mitohondrije pred poškodbami prostih kisikovih radikalov.

5.6 Klorofil a in b
Koncentracije klorofila a so bile pri prvi ponovitvi najvišje pri kontroli v primerjavi s
kalicami iz semen, izpostavljenih I(V). Pri drugi ponovitvi najvišje pri kalicah tatarske ajde
iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), v primerjavi s kalicami tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI). Najvišja vsebnost klorofila b je bila pri kontrolni skupini, v primerjavi
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s kalicami tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V), ki so imela najnižjo vsebnost klorofila
b.
V naslednji raziskavi so raziskovalci preučevali herbicidne lastnosti joda na fižolu
(Phaseolus vulgaris var. Masterpiece). Raziskovalci so izolirali kloroplaste iz fižolovega
lista ter jih izpostavili I(V) ali I(-1) (0,313 – 312,5 mg I/L). Ugotovili so, da tako I(V) kot
tudi I(-1) povzročita zmanjšanje vsebnosti klorofila a, vsebnost klorofila b pa je ostala
nespremenjena. Opazili so, da so bile vsebnosti klorofila a in b nižje pri kloroplastih
izpostavljenih I(V), višje pa pri kloroplastih, izpostavljenih I(-1) (Mynett in Wain, 1973). V
naši raziskavi smo izmerili sicer najvišjo vsebnost klorofila a pri kalicah tatarske ajde iz
semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami ter na nižje
vsebnosti klorofila b pri izpostavitvi I(V).
Pri kalicah navadne ajde, katerih semena so bila izpostavljena Se(IV) ali Se(VI) (10 mg
Se/L), I(V) ali I(-1) (1000 mg I/L) ter njihovim kombinacijam, so raziskovalci izmerili
najnižjo koncentracijo klorofila a pri kalicah navadne ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI)
Germ in sod. (2015). V našem poskusu smo izmerili višjo vsebnost klorofila a pri kalicah
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V). Pri sočasnem poskusu na kalicah buč
nobena izpostavitev semen ni vplivala na vsebnost klorofila a in b (Germ in sod., 2015), kar
je v nasprotju z našimi ugotovitvami, saj smo izmerili nižje vsebnosti klorofila a pri
izpostavitvi I(V), v primerjavi s kontrolo ter pri izpostavitvi Se(VI) + I(V), v primerjavi z
izpostavitvijo Se(VI). Nižje vsebnosti klorofila b smo pa izmerili pri izpostavitvi I(V), v
primerjavi s kontrolo.
Za razliko z našimi rezultati, kjer smo izmerili višjo vsebnost klorofila a pri kalicah tatarske
ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V) so Lyons in sod. (2008) po izpostavitvi semen
repe (Brassica rapa) 79,4 mg Se(IV)/L izmerili nespremenjeno vsebnost klorofilov v
primerjavi s kontrolo. Rastline koruze (Zea mays L.), ki so bile izpostavljene 40 mg Se/L, so
imele višjo koncentracijo klorofilov v primerjavi s kontrolo (Nawaz in sod., 2016), kar je v
nasprotju z našimi rezultati, saj izpostavitev semen tatarske ajde Se(VI) ni bistveno vplivala
na vsebnost klorofilov.
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Pri raziskavi na ohrovtu (Brassica oleracea L. var. acephala) so raziskovalci izpostavili
rastline različnim koncentracijam selena (0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0, 3,5 mg Se/L
pripravljene iz Na2SO4 ter 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 Se/L pripravljene iz Na2SO3). Ugotovili
so, da se koncentracija klorofila a in b ni spremenila ob dodatkih različnih koncentracij
Se(IV) ali Se(VI) (Lefsrud in Kopsell, 2006), kar je podobno kot naše ugotovitve.
Na trpežni ljuljki (Lolium perenne) so raziskovalci preučevali vpliv različnih koncentracij
Se(VI) (0,1; 1,0; 10,0 in 30 mg Se/kg) na rast rastline. Hartikainen in sod. (2000) niso uspeli
potrditi ali ima selen pozitivne ali strupene učinke na rast trpežne ljuljke. Pri prvi ponovitvi
so izmerili nižjo koncentracijo klorofilov in opazili listne kloroze v primerjavi s kontrolo,
pri drugi ponovitvi pa so izmerili višje koncentracije klorofilov po izpostavitvi Se(VI). V
naši raziskavi smo opazili težnjo nižjih vsebnostih klorofilov pri izpostavitvi semen tatarske
ajde Se(VI), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami.

5.7 Karotenoidi
Selen pri nizkih koncentracijah (pod 10 mg Se/kg) deluje antioksidativno (Hartikainen in
sod., 2000), previsoke koncentracije učinkujejo prooksidativno. Selen deluje podobno kot
lutein in β-karoten, tako da zmanjša oksidativni stres v rastlini (Seppӓnen in sod., 2003).
Vsebnost karotenoidov je bila pri prvi ponovitvi najvišja pri kontroli v primerjavi s kalicami
tatarske ajde iz semen izpostavljenih I(V) ali Se(VI) + I(V). Pri drugi ponovitvi je bila
najvišja vsebnost karotenoidov pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) +
I(V), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami. Pri tretji ponovitvi je bila težnja k višji vsebnosti
karotenoidov pri kontrolni skupini.
Vpliv Se(IV) ali Se(VI) na vsebnost luteina in β-karotena pri poskusu na ohrovtu (Brassica
oleracea L. var. acephala) ni znižal ali povišal vsebnost karotenoidov. Lefsrud in Kopsell
(2006) tako predvidevata, da je dvojna vloga selena odvisna od koncentracije selena v tkivih.
Se(VI) ima večji učinek na presnovo rastlin kot pa Se(IV). Kljub temu, da v raziskavi niso
izmerili značilnih razlik med izpostavitvami, so raziskovalci opazili težnjo k manjši
vsebnosti luteina in β-karotena, ob naraščajoči koncentraciji Se(VI). Raziskovalci menijo,
da koncentracije selena, ki so višje od 3,5 mg Se/L, znižajo koncentracijo luteina in β-
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karotena. V našem poskusu smo izmerili pri prvi meritvi višjo vsebnost karotenoidov pri
kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), v primerjavi z izpostavitvijo I(V).
Nismo izmerili bistveno znižanih vsebnosti karotenoidov v kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI), v primerjavi s kontrolo.
Nawaz in sod. (2016) so opravili poskus na koruzi (Zea mays), ki je bila izpostavljena 40
mg Se/L, izmerili so višjo vsebnost karotenoidov v primerjavi s kontrolo. Podobne rezultate
smo pridobili pri naši raziskavi pri prvi ponovitvi, kjer je bila povišana vsebnost
karotenoidov pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), v primerjavi z
izpostavitvijo I(V).
Germ in sod. (2015) so raziskovali vpliv Se(VI) (10 mg Se(VI)/L), Se(IV) (10 mg Se(IV)/L),
I(-1) (1000 mg (I-1)/L), I(V) (1000 mg I(V)/L) ter njihovih kombinacij na rast kalic buč in
navadne ajde. Izmerili so najnižjo vsebnost karotenoidov pri kalicah navadne ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI). Iste kemikalije, uporabljene pri poskusu na buči, niso vplivale na
spremenjeno koncentracijo karotenoidov v kalicah. Pridobljene ugotovitve so v nasprotju z
našimi rezultati: pri prvi ponovitvi smo izmerili najnižjo vsebnost karotenoidov pri kalicah
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V), v primerjavi s kalicami tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI). Pri drugi ponovitvi smo dobili najvišje koncentracije karotenoidov
kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), v primerjavi z ostalimi
izpostavitvami.

5.8 Antociani
Vsebnost antocianov, izračunanih na suho maso lista, je bila pri prvi ponovitvi najnižja pri
kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), v primerjavi s kontrolo. Pri
drugi in tretji ponovitvi je bila težnja višje vsebnosti antocianov pri kontroli. Vsebnost
antocianov, izračunanih na površino lista, je bila pri drugi ponovitvi najvišja pri kalicah
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V), v primerjavi s kalicami tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih Se(VI) ali Se(VI) + I(V). Pri prvi in tretji ponovitvi je bila opazna težnja višjih
vsebnosti antocianov preračunanih na površino lista pri kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih I(V), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami.
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Izpostavljenost rastlin stresnim razmeram je opazna v zmanjšani rasti rastlin in z manjšo
vsebnostjo klorofilov. Nekateri stresni dejavniki pa vplivajo na izgradnjo antocianov. V
raziskavi na koruzi (Zea mays var. saccharata Kcke), so raziskovalci odkrili, da izpostavitev
rastline Se(VI) (0,39; 1,98; 3,97 ali 7,94 mg Se(VI)/L), povzroči povečano sintezo
antocianov, odvisno tudi od pH medija. Pri izpostavitvi 7,94 mg Se(VI)/L in pri pH 4,5 in
7,5 so izmerili večjo vsebnost antocianov kot pa v kontrolni skupini, raziskovalci predlagajo,
da so spremembe vsebnosti antocianov lahko uporabne kot testni parameter, ki odraža
stopnjo strupenosti selena pri koruzi (Hawrylak-Nowak, 2008). V naši raziskavi pa nismo
izmerili višjih vsebnosti antocianov, v primerjavi s kontrolo, višje vsebnosti smo izmerili pri
izpostavitvah Se(VI) + I(V).
Osmić in sod. (2017) so opravili v raziskavi dve ponovitvi s kalicami kolerabice (Brassica
oleracea L. var. gongylodes L.), katerih semena so bila izpostavljena Se(VI) (10 mg Se/L),
ali Se(IV) (10 mg Se/L), ali I(-1) (1000 mg I/L), I(V) (1000 mg I/L) in njihovim
kombinacijam Se(VI) + I(V), Se(VI) + I(-1), Se(IV) + I(-1), Se(IV) + I(V). Pri prvi ponovitvi
so pri kalicah kolerabe iz semen, izpostavljenih Se(VI), izmerili višje vsebnosti antocianov
v primerjavi s kontrolo ter z ostalimi izpostavitvami, kar je v nasprotju z našimi
ugotovitvami, saj nismo izmerili višjih vsebnosti antocianov pri izpostavitvi Se(VI). V drugi
ponovitvi pa so imele kalice kolerabe iz semen, izpostavljenih Se(VI), nižjo vsebnost
antocianov, v primerjavi z izpostavitvijo semen Se(IV). Kalice kolerabe iz semen,
izpostavljenih I(-1), so imele višjo vsebnost antocianov v primerjavi s kalicami kolerabe iz
semen, izpostavljenih Se(IV), v naši raziskavi smo izmerili višje vsebnosti antocianov pri
kontroli, najnižje pri izpostavitvi semen tatarske ajde Se(VI) + I(V), opazna pa je bila težnja
višjih vsebnosti antocianov v kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V).

5. 9 UV-B in UV-A absorbirajoče snovi
Vsebnost UV-B absorbirajočih snovi na suho maso lista, je bila pri prvi ponovitvi najnižja
pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih v I(V), v primerjavi s kontrolo. V tretji
ponovitvi je bila največja vsebnost UV-B absorbirajočih snovi pri kontroli, v primerjavi z
ostalimi izpostavitvami. Pri vseh treh meritvah je bila opazna težnja višje vsebnosti UV-B
absorbirajočih snovi pri kontroli. Opazna je bila težnja višjih vsebnosti UV-B absorbirajočih
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snovi preračunanih na površino lista pri kontroli in pri kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih I(V).
Vsebnost UV-A absorbirajočih snovi preračunanih na suho maso lista je bila pri prvi
ponovitvi najnižja pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V), v primerjavi z
ostalimi izpostavitvami. Pri tretji ponovitvi je bila najvišja vsebnost UV-A absorbirajočih
snovi pri kalicah tatarske ajde v kontrolni skupini, v primerjavi z ostalimi izpostavitvami.
Pri vseh treh ponovitvah je bila opazna težnja višjih vsebnosti UV-A absorbirajočih snovi
pri kontroli. Vsebnost UV-A absorbirajočih snovi preračunanih na površino lista, ni bila
značilnih različna med izpostavitvami vsake ponovitve, opazna je težnja višjih vsebnosti
UV-A absorbirajočih snovi v kontrolni skupini, v primerjavi z ostalimi izpostavitvami.
Kalice kolerabice (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.) iz semen, izpostavljenih Se(VI)
(10 mg Se/L), ali Se(IV) (10 mg Se/L), ali I(-1) (1000 mg I/L), I(V) (1000 mg I/L) in
njihovim kombinacijam Se(VI) + I(V), Se(VI) + I(-1), Se(IV) + I(-1), Se(IV) + I(V), po
opravljenem poskusu niso imele spremenjene vsebnosti UV-absorbirajočih snovi (Osmić in
sod., 2017). Podobno so izmerili v našem poskusu, kjer smo dobili podobne vsebnosti UVabsorbirajočih snovi v kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) oz.
Se(VI) +I(V), v primerjavi s kontrolo. Manjše vsebnosti UV-absorbirajočih snovi smo
izmerili pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V), v primerjavi s kontrolo.

5.10 Rutin
Meritve rutina so potekale pri drugi in tretji ponovitvi. Najvišjo vsebnost rutina smo izmerili
pri drugi ponovitvi pri kontroli v primerjavi s kalicami tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
I(V) ali Se(VI) + I(V). Pri tretji ponovitvi smo izmerili višjo vsebnost rutina v kalicah
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), kot v kalicah tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih I(V).
Po foliarnem gnojenju navadne ajde v času cvetenja z 10 mg Se(VI)/L, 10 mg Se(IV)/L,
1000 mg I(V) /L, 1000 mg I(-1)/L ter z njihovimi kombinacijami, so izmerili raziskovalci
najvišjo vsebnost rutina v zrnih ajde, ki so bila predhodno izpostavljena I(V). Izpostavitve
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rastlin I(V), ali Se(VI) oz. Se(IV) je vplivala na znižanje vsebnosti rutina v semenih (Germ
in sod., 2017). Podobno smo ugotovili pri naši raziskavi pri drugi ponovitvi, kjer so kalice
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) ali Se(VI) + I(V), imele nižje vsebnosti rutina kot
pa kalice kontrolne skupine. Pri tretji ponovitvi pa smo izmerili višje vsebnosti rutina pri
kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), od kalic tatarske ajde iz semen,
izpostavljenih I(V).
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6 SKLEPI
Prva hipoteza: Raztopine selenata, ali jodata ter njuna kombinacija bodo vplivale na
biokemijske, fiziološke ter morfološke lastnosti kalic tatarske ajde.
Prvo hipotezo deloma sprejmemo, saj so izbrane raztopine delno vplivale na rast kalic, in
sicer izpostavitev kalic tatarske ajde Se(VI) je v vsaj eni opravljeni ponovitvi vplivala na
višji odstotek kaljivosti in vsebnost vode v kalicah, daljšo dolžino in višjo vsebnost
karotenoidov ter klorofilov a in višjo aktivnost ETS, nekoliko nižje vrednosti smo izmerili
v razmerju Fv/Fm in vsebnosti suhe snovi UV-B absorbirajočih snovi preračunanih na suho
snov.
Kalice tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V), so imele izmerjeno višjo vsebnost suhe
snovi, višjo vsebnost klorofila a in b in antocianov ter UV-B absorbirajočih snovi.
Izpostavitev semen I(V) je vplivala na rast krajših kalic tatarske ajde, na zmanjšano kaljivost
semen in manjšo vsebnost vode ter manjšo vsebnost karotenoidov in UV absorbirajočih
snovi.
Kalice tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), so imele višje razmerje Fv/Fm,
več suhe snovi in višjo vsebnost klorofila a ter UV-A absorbirajočih snovi. Izpostavljena
Se(VI) + I(V) so imela nižjo kaljivost, kalice pa krajšo dolžino in manjšo vsebnost vode in
antocianov.
Druga hipoteza: Raztopine selenata, ali jodata ter njuna kombinacija bodo povišali vsebnost
rutina v kalicah tatarske ajde.
Zavračamo drugo hipotezo, namreč kalice tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) ali
I(V) ali Se(VI) + I(V) niso imele višjo vsebnost rutina, v primerjavi s kontrolno skupino.
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7 POVZETEK
Semena tatarske ajde so bogata z aminokislinami, vitamini, minerali in s fenolnimi snovmi
kot je rutin. Rutin se nahaja večinoma v cvetovih in v zelenih delih rastline. Z raziskavo smo
želeli ugotoviti, ali izpostavitev semen tatarske ajde Se(VI) in I(V) ter Se(VI) + I(V), vpliva
na rast in razvoj ter biokemijske lastnosti kalic tatarske ajde ter na vsebnost rutina. Selen je
esencialen element za človeka in živali, saj omogoča normalno delovanje od selena odvisnih
encimov, hkrati pa ima pozitivne lastnosti protivnetnega delovanja in proti nastanku
nekaterih vrst raka in srčnih bolezni.
Rastline privzemajo selen večinoma v obliki Se(VI) ali Se(IV), selen se nato kopiči v
rastlinskih poganjkih in listih. Jod je prav tako esencialen element za človeka, v tleh ga
najdemo v obliki I(V) ali I(-1). Selen in jod sta v tesni biološki povezavi, saj so od selena
odvisni nekateri encimi družine jodotironin dejodinaze, namreč pomanjkanje selena lahko
vpliva na presnovo joda v organizmu. Interakcija selena z jodom med privzemom v rastline
ali v presnovnih procesih znotraj rastline še ni popolnoma pojasnjena.
V magistrski nalogi smo semena tatarske ajde izpostavili Se(VI), I(V) ter Se(VI) + I(V). Ko
so semena vsrkala dodane raztopine, smo jih položili na pripravljene pladnje v rastni komori,
kjer je potekal nadaljnji razvoj kalic tatarske ajde. Po treh tednih rasti smo opravili potrebne
morfološke in biokemijske meritve. Izvedli smo tri ponovitve. Kaljivost semen je bila
najvišja pri kontroli in pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), nižja
kaljivost je bila pri kalicah iz semen, izpostavljenih I(V) ali Se(VI) + I(V). Pri vseh treh
ponovitvah smo izmerili dolžino kalic. Pri tretji ponovitvi so bile najdaljše kalice tatarske
ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), izmerjena dolžina tudi sovpada s vsebnostjo vode v
kalicah tatarske ajde, ki je bila najvišja pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih
Se(VI).
Več suhe snovi smo izmerili pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V) ali Se(VI)
+ I(V), manj suhe snovi smo izmerili pri izpostavitvi Se(VI). Pri vseh treh ponovitvah
sklepamo iz izmerjenega razmerja Fv/Fm, da izpostavitev semen tatarske ajde Se(VI), I(V)
ali Se(VI) + I(V) niso negativno vplivale na razvoj kalic tatarske ajde, saj je bilo razmerje
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Fv/Fm podobno vrednostim kontrolne skupine ali višje. Aktivnost ETS je bila najvišja pri
kontroli in pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI), ali I(V) ter Se(VI) +
I(V).
Izpostavitev semen tatarske ajde Se(VI), ali I(V) oz. Se(VI) + I(V) je različno vplivala na
vsebnost barvil v kalicah tatarske ajde, in sicer je bila vsebnost klorofila a višja pri kalicah
tatarske ajde pri kontroli in izpostavitvi Se(VI) + I(V) ter nižja pri izpostavitvi I(V) ali
Se(VI). Najvišja vsebnost klorofila b je bila pri kontroli, v primerjavi z kalicami iz semen,
izpostavljenih I(V). Vsebnost karotenoidov je bila pri prvi ponovitvi najvišja pri kontroli v
primerjavi I(V) ali Se(VI) + I(V). Višja vsebnost karotenoidov je bila izmerjena tudi pri
izpostavitvi Se(VI) + I(V) v primerjavi z ostalimi izpostavitvami pri drugi ponovitvi.
Višje vsebnosti antocianov, preračunanih na suho snov, smo izmerili pri kontroli v
primerjavi s kalicami iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V), kjer smo izmerili najmanj
antocianov. Vsebnost antocianov, preračunanih na površino lista, je bila najvišja pri kalicah
tatarske ajde iz semen, izpostavljenih I(V), v primerjavi z ostalimi izpostavitvami. Opazna
je bila težnja nižjih vsebnosti antocianov preračunanih na površino lista pri izpostavitvi
Se(VI).
Najvišja vsebnost UV-B absorbirajočih , preračunanih na suho maso lista, je bila pri kontroli,
v primerjavi z kalicami iz semen, izpostavljenih I(V). Najnižjo vsebnost UV-A
absorbirajočih snovi izračunanih na suho maso lista smo izmerili pri kalicah tatarske ajde, iz
semen, izpostavljenih I(V), v primerjavi s kontrolo in izpostavitvami Se(VI) ali Se(VI) +
I(V). Opazili smo težnjo višjih vsebnosti UV-absorbirajočih snovi izračunanih na površino
lista pri kontroli.
Pri drugi ponovitvi so bile najvišje vsebnosti rutina pri kontroli, v primerjavi z izpostavitvijo
I(V), v tretji ponovitvi so bile najnižje vsebnosti rutina pri izpostavitvi I(V), v primerjavi z
izpostavitvijo Se(VI) + I(V).
Po opravljenih meritvah in statistični analizi podatkov lahko sklepamo, da izpostavitev
Se(VI) vpliva na višje razmerje Fv/Fm, večjo kaljivost in dolžino kalic, vsebnost vode v
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kalicah ter karotenoidov v kalicah tatarske ajde. Izpostavitev semen I(V) vpliva zlasti na
višjo vsebnost klorofila b, antocianov in UV-A absorbirajočih snovi v kalicah tatarske ajde.
Višje vsebnosti suhe snovi, aktivnost ETS, karotenoidov smo izmerili pri kalicah tatarske
ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V). Vsebnost rutina je bila nižja pri kalicah tatarske
ajde iz semen, izpostavljenih I(V) ter Se(VI) +I(V), vendar je bila pri tretji ponovitvi
vsebnost rutina povišana pri kalicah tatarske ajde iz semen, izpostavljenih Se(VI) + I(V).
Predlagamo dodatne raziskave različnih koncentracij Se(VI) in/ali I(V) predvsem na vpliv
vsebnosti rutina v kalicah tatarske ajde in ostalih lastnosti.
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PRILOGE
Priloga A: Informativni podatki sočasnega poskusa z višjimi koncentracijami selena (300
µL Se(VI)/100 mL dH2O) in joda (20 mL I(V)/100mL dH2O).

1

Fv/Fm
kaljivost [%]
C[ETS]
Dolžina kalic
[mm]
[Klorofil
A]
C
C[Klorofil B]
C[Karotenoidi]
C[Antociani
(ss)]
[Antociani
C
(P)]
[UV-B
(ss)]
C
C[UV-B (P)]
C[UV-A (ss)]
C[UV-A (P)]
C[Rutin]

1

0,78
56,8
0,78

I2000
0,67
71,4
/

0,61
67,5
1,14

26

29

31

28

10211,3
8806
1516,6

10851,3
7602,6
1456,7

6920,9
5263,2
1012,8

10274,5
7719,2
1467,7

142,5

244,8

327,8

384,8

0,4

0,89

1,3

1,4

5282,1
4109,4
4826
2,1
2,3
2,7
13415,4 10422,78 11840,7
35,9
39,64
44,9
66,25
58,19

Se30 = Se(VI), 300 µL Se(VI)/100 mL
I2000= I(V), 20 mL I(V)/100 mL
SD = standardni odklon, n=1
ss= suha masa
P = površina lista
c = koncentracija
2

2

Se30
0,67
5,3
0,76

6699,3
2,8
15665
44,1
57,96

