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Santrauka
Darbo metu sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) tikrųjų lapų stadijos daigų
lapų augimo ir tropinių judesių tyrimui sukurta, pagaminta ir išbandyta integruota LED
apšvietimo sistema lėtam klinostatui, kuri leidžia tiksliai modeliuoti apšvietimo spektrinę
sudėtį, fotonų srauto tankį ir kryptį.
Nustatyta, kad diferencijuotas ir kompleksinis apšvietimo poveikis atskiriems
skilčialapių stadijos daigų lapų augimo rodikliams buvo efektyvesnis MG sąlygomis nei
veikiant įprastinei gravitacijai. Lapų judesiai ir optimali jų erdvinė orientacija šviesos
srauto atžvilgiu yra viena svarbiausių sąlygų fotosintezės procesui.
Mūsų tyrimų duomenys patvirtina prielaidą, kad organų augimo reakcijos MG
sąlygomis priklauso nuo organų išsivystymo. Nustatyta, kad gravitacija slopina UV–A ir
UV–A su mėlyna indukuojamą lapų fototropizmą. MG sąlygomis UV–A spinduliuotė
sukelia lapų teigiamą fototropinę reakciją, o kompleksinis apšvietimas UV–A su mėlyna
spektro komponente sukelia tikrųjų lapų neigiamą fototropinę reakciją ir reakcijos greičio
sulėtėjimus, ko neįmanoma nustatyti 1g aplinkoje. Tokia tikrųjų lapų reakcija reikalauja
išsamesnio tyrimo.
Pirmą kartą sėjamosios pipirnės lapų lapkočiuose gravisensoriniame audinyje
nustatyta, kad amiloplastai funkcionuoja kaip statolitai ir atlieka gravisensorių funkciją.
Amiloplastų viduląstelinis išsidėstymas priklauso nuo gravitacijos sąlygų. Tačiau UV–A
spinduliuotė ir UV–A su mėlyna šviesos derinys MG sąlygomis skatino didesnį
amiloplastų tikrųjų lapų lapkočiuose formavimąsi.
Gautieji rezultatai papildo žinias apie ekologines tropizmų funkcijas, išryškina
sąveikas tarp šviesos spektrinių komponenčių ir tropizmų, parodo šviesos ir gravitacijos
svarbą įvairaus amžiaus sėjamosios pipirnės lapams. UV–A ir UV–A+M apšvietimo
poveikis MG sąlygomis yra mažai ištirtas, todėl atlikti tyrimai suteikia pagrindą
tolimesniems, nuodugnesniems tyrimams.
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