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Określenie wpływu fluktuacji natężenia światła na aktywność fotosyntetyczną wybranych roślin w 

warunkach zróżnicowanej dostępności wody glebowej. 

 

Naturalne warunki wzrostu roślin charakteryzują się znaczną zmiennością natężenia światła . Warunki 

takie obniżają produktywność roślin uprawnych z powodu opóźnień w  reakcji układu 

fotosyntetycznego na zmiany w natężeniu światła. Zrozumienie procesów regulujących fotosyntezę w 

warunkach fluktuacji natężenia światła jest ważne dla zwiększenia produktywności roślin uprawnych. 

Skuteczność znanych mechanizmów rozpraszani energii świetlnej może być limitowana innymi 

stresami abiotycznymi takimi jak np. suszą glebowa.  

Planowane są badania mechanizmów rozpraszania energii świetlnej w warunkach zmiennego 

natężenia oświetlenia. Obiektem badawczym będą rośliny modelowe o znanych ograniczeniach w 

mechanizmach rozpraszania energii świetlnej  jak i rośliny uprawne wrastające w warunkach 

optymalnej i ograniczonej dostępności wody glebowej. 

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie udziału poszczególnych mechanizmów rozpraszania 

nadmiaru energii świetlnej w procesy przystosowania się roślin do wzrostu w warunkach zmiennego 

natężenia oświetlenia.  

Przewiduje się, że wyniki będą mogły być wykorzystane do zwiększenia dokładności przewidywania 

modeli wzrostu i plonowania roślin oraz wskazać możliwe kierunki badań poprawy produktywności 

roślin uprawnych. 

 

Determination of the impact fluctuating light of fluctuations in light intensity on the 

photosynthetic activity of selected plants under conditions of varied soil water availability. 

 

The natural conditions of plant growth are characterized by a significant variation in the intensity of 

light. Such conditions reduce crop productivity due to delays in the response of the photosynthetic 

system to changes in light intensity. Understanding the processes that regulate photosynthesis under 

light fluctuating conditions is important to increase the productivity of crops. The effectiveness of 

known mechanisms of Energy dissipation may be limited by other abiotic stresses, such as e.g. soil 

drought. 

It is planned to analyse various mechanisms of light energy dissipation in conditions of varying light 

intensity. The studies will be conducted on be model plants with known limitations in the dissipation 

of light energy as well as crops growing in conditions of optimal and limited availability of soil water. 

The obtained results will allow to determine the contribution of individual mechanisms of dissipation 

of excessive light energy in the processes of adaptation of plants to growth at conditions of variable 

lighting intensity. 

It is predicted that the results can be useful to increase the accuracy of plant growth models, and to 

indicate possible research directions for improving the productivity of crops. 


