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Santrauka
Darbas skirtas augalų grūdinimosi–pasiruošimo žiemoti fiziologinių-biocheminių mechanizmų
išaiškinimui.
Pirmą kartą ištirti lauko bandymų sąlygomis skirtingų pagal atsparumą žiemojimui rapsų veislių
‘Valesca’ (labiau atspari) ir ‘Casino’(mažiau atspari) pavyzdžiu, išnagrinėta tirpių (LTB) ir sunkiai tirpių
(STB) baltymų frakcijų sudėties, indolil-3-acto rūgšties (IAR) kiekio bei jos būklės pokyčiai žiemojimui
svarbiuose organuose – viršūniniame pumpure ir šaknies kaklelyje – rudeninio augimo metu, įvairiais
grūdinimosi etapais, pereinant į ramybę.
Atskleista, LTB ir STB frakcijų baltymų, polipeptidų, dehidrinų sudėties persitvarkymo ypatumai
veislės ir organo atžvilgiu grūdinimosi periodo eigoje, pereinant į ramybę bei reikšmė peržiemojimui.
Nustatyta, kad abiejų tirtųjų rapsų veislių abiejuose organuose grūdinimosi periodo metu vyksta
intensyvūs baltymų metabolizmo procesai, sąlygojantys rudeninio augimo periodui būdingų baltymų
išnykimą ir de novo baltymų formavimąsi.
Grūdinimosi periodo eigoje ʻValescaʼ ne tik išlaiko daugiau rudeninio augimo periodui būdingų
baltymų, bet ir suformuoja daugiau naujų baltymų, ypač šaknies kaklelyje. Skirtingai nei ʻValescaʼ,
ʻCasinoʼ veislės rapsų šaknies kaklelio abiejų frakcijų baltymų pertvarka yra gerokai lėtesnė, ypač STB
frakcijos baltymų.
Atsparesnė žiemojimui veislė ʻValescaʼ pasižymi didesniu polipeptidų, termostabilių baltymų tarp jų
baltymų-dehidrinų, skaičiumi. Duomenys leidžia daryti prielaidą, jog 25; 37; 47; 65 kDa dehidrinai gali
būti baltymais-žymenymis įvertinant Brassicaceae šeimos augalų užsigrūdinimą bei atsparumą šalčiui.
Siekiant atskleisti IAR vaidmenį grūdinimosi-pasiruošimo žiemoti procese, disertaciniame darbe
buvo panaudoti auksino fiziologiniai analogai TA-12 ir TA-14. Tyrimų rezultatai rodo, kad grūdinimosi
metu vyksta intensyvūs IAR kiekio ir būklės pokyčiai. Abiejų veislių organuose mažėja fiziologiškai
aktyvios IAR (transportabilios, galinčios sąveikauti su baltymais receptoriais) formos kiekis. Mažėjant
laisvos IAR, paraleliai didėja IAR konjugatų kiekis, keičiasi IAR-esterių ir IAR-amidų santykis. TLC ir
HPLC metodais abiejų rapsų veislių abiejuose organuose buvo be IAR, identifikuoti IAR konjugatai:
IAR-amidai – IAR-Asp, IAR-Glu ir IAR esterio konjugatas – IAR-Glc.
Buvo atskleistas auksino fiziologinių analogų poveikis laisvos IAR kiekio mažinimui, ypač atsparioje
veislėje ʻValescaʼ rapsų abiejuose organuose jau ankstyvajame grūdinimosi etape, IAR-esterių ir IARamidų santykio pokyčiams, taip pat IAR metabolitų formavimuisi.
Abiejų veislių tirtuose rapsų organuose auksino fiziologiniai analogai skatino 25–28 kDa dehidrino (ų) kaupimąsi. Paveikti auksino fiziologiniais analogais TA-12 ir TA-14 rapsai peržiemojo geriau.
Tokiu būdu, panaudojus auksino fiziologinius analogus TA-12 ir TA-14, buvo pavirtinta baltymų
sudėties ir IAR kiekio bei būklės, pereinant į ramybės periodą, svarba rapsų peržiemojimui. Gautieji
duomenys yra reikšmingi teoriniu požiūriu, atskleidžiant baltymų, ir ypač fitohormonų, vaidmenį
grūdinimosi procese. Taip pat gali būti svarbūs praktiniu požiūriu, kuriant naujas rapsų veisles bei
vertinant iš kitų šalių įvežamų rapsų veislių tinkamumą auginti Lietuvos sąlygomis.
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