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Sammanfattning 

 
Global uppvärmning är ett faktum, därmed blir värmeextremer allt vanligare. Den stigande 

temperaturen utsätter växter i tropiska klimat för värmestress, som kan skada fotosystem II och 

därmed inaktivera fotosyntesen. För att få ytterligare förståelse om fotosyntesens 

värmetolerans i tropiska arter utfördes denna studie på den tropiska trädarten Maesa lanceolata. 

Studiens olika behandlingar bestod av; två värmebehandlingstemperaturer (42°C och 44°C) x 

två ljusförhållanden (ljus och mörker) under återhämtningen, som applicerades på växter 

odlade i två olika temperaturer (20°C och 27°C). Reduceringen och återhämtningen av 

fotosyntesens aktivitet illustrerades genom mätningar av klorofyllfluorescens, som mättes vid 

bestämda tidpunkter under 48 timmar efter värmebehandlingen. I resultatet av återhämtningen 

från värmestress identifierades signifikanta skillnader. Dock påvisades ingen signifikant 

återhämtning mellan 1 timme och 48 timmar, utan i stället en fortsatt reducering. De två största 

försämringarna fanns i odlingstemperaturen 20°C med återhämtning i ljus, där den största 

nedgången (78%) gjordes vid värmebehandlingen med 44°C och näst största (61%) vid 42°C. 

Detta beror förmodligen på att skadan i fotosystemet är omfattande och ytterligare stress, i detta 

fall ljus, förvärrar det. Plantorna från 27°C hade bättre värmetolerans än de från 20°C, i 3 av 

de 4 olika kombinerade behandlingarna som studien innehöll. Både plantorna odlade i 20°C 

och 27°C påverkades mer negativt av den starkare temperaturen (44°C) under 

värmebehandlingen.  

 

Nyckelord: Värmestress, Återhämtning, Tropiska växter, Klorofyllfluorescens, 

Fotosyntetisk värmetolerans, Acklimatisering 
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Abstract  
 

Global warming is a fact, and heat extremes are becoming more common. The rising 

temperature exposes plants in tropical climates to heat stress, which can damage photosystem 

II and inactivate photosynthesis. To gain further understanding about photosynthetic heat 

tolerance in tropical species, this study was performed on the tropical tree species Maesa 

lanceolata. The study's various treatments consisted of; two heat treatment temperatures (42°C 

and 44°C) x two light conditions (light and dark) during recovery, which were applied to plants 

grown in two different temperatures (20°C and 27°C). The reduction and recovery of 

photosynthetic activity was illustrated by measurements of chlorophyll fluorescence, which 

were measured at specific times during 48 hours after the heat treatment. Significant differences 

were identified in the results of the recovery from heat stress. However, no significant recovery 

was detected between 1 hour and 48 hours, but instead a continued reduction. The two largest 

deteriorations were in the 20°C growth temperature with recovery in light, there the largest 

decline (78%) was made at the heat treatment with 44°C and second greatest (61%) at 42°C. 

This is probably because the damage to the photosystem is extensive and additional stress, in 

this case light, exacerbates it. The plants from 27°C had better heat tolerance than the plants 

from 20°C, in 3 of the 4 different combined treatments that was included in the study. Both the 

plants grown at 20°C and 27°C were more negatively affected by the stronger temperature 

(44°C) during the heat treatment. 

 

Keyword: Heat stress, Recovery, Tropical plants, Chlorophyll fluorescence, Photosynthetic 

heat tolerance, Acclimation 
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Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

Just nu står mänskligheten framför en stor utmaning, kanske den största hittills, nämligen 

global uppvärmning. Den globala förändringen sker på grund av mänskliga utsläpp av 

växthusgaser som orsakar en ökad växthuseffekt, som värmer upp jorden mer än naturligt. 

Koldioxidhalten vid förindustriell tid fram till idag har stigit med cirka 50%, vilket hittills har 

resulterat i en ökning av den globala medeltemperaturen med cirka 1,1°C. Ökningen av 

medeltemperaturen är mycket större över land än över hav (Allen et al., 2018). Temperaturen 

kommer fortsätta att stiga och om vi fortsätter som nu, utan att vidta åtgärder, kommer 

temperaturen öka med nästan 5°C fram till år 2100 (IPCC, 2014). Målet är dock att begränsa 

den globala temperaturökningen till 1,5°C. Med den ökade temperaturen blir vädret alltmer 

extremt vilket innebär att redan varma och torra klimat kommer bli ännu varmare och torrare. 

Därför förväntas effekterna av uppvärmningen bli särskilt stora i tropikerna under den varmare 

årstiden. Om den globala temperaturen ökar med 1,5°C kan ökningen vid ekvatorn vara upp 

till 3°C (IPCC, 2014). Den ändrade klimatsituationen kommer förmodligen ge allvarliga 

konsekvenser för växter. Detta beror på att tropiska växter lever redan nära sin maximala 

värmetoleransnivå samt att de växer i områden med stabila temperaturer. Växterna behöver 

därmed inte anpassa sig efter säsongsvariation av temperatur och är därför troligen mer 

känsliga för temperaturskillnader (Sastry och Barua, 2017). Tillväxten av växterna kommer att 

minska med en ökande temperaturen, eftersom aktiviteten reduceras av värmen. Biomassan 

minskar på grund av att växterna tar skada och inte trivs lika bra i de förändrade faktorerna. 

Dock kan den ökande koldioxidhalten i atmosfären kompensera en del av den negativa effekten 

från uppvärmningen, eftersom växten mer effektivt kan ta upp halten CO₂ som behövs. Därmed 

kan klyvöppningarna stängas, vilket gör att växten sparar vatten och fotosyntesen begränsas 

inte i samma grad (O'Sullivan, 2017).  

 

Fotosystem II (PSII) är ett proteinkomplex som är placerat i membranet i kloroplasten hos en 

växt. PSII är ett fotosyntetiskt reaktionscentrum och driver tillsammans med fotosystem I (PSI) 

fotosyntesen. Det är där ljuset absorberas för att kunna bilda syremolekyler men även 

igångsättningen av fotosyntetiska elektrontransporten sker där (Hasanuzzaman et al., 2013). 

Ljus är nödvändigt för en växt vid fotosyntes men trots det är överskott av ljusenergi skadligt 

för växten. Vid exponering av alltför starkt ljus, ofta i kombination med annan stress som 

exempelvis torka, minskar aktiviteten av fotosyntesen i PSII så kallad fotoinhibering. Det är 

främst D1-proteinet i reaktionscentrumet i PSII som tar skada, men proteinet kan repareras vid 

mildare stress, eller om skadan är för omfattande kan nya syntetiska D1-protein tillverkas. Efter 

reparation eller ny-skapandet av proteinet är komplexet återigen i funktion och kan transportera 

elektroner. Men om växten utsätts i högre grad av intensiv stress kan det orsaka irreversibel 

skada som därmed inte går att laga och chansen är mindre att växten kan återhämta sig. När 

PSII påverkas av stress reduceras dess förmåga att bearbeta ljus och den obrukade energin 

utstrålas i form av ökad fluorescens. Därför kan klorofyllfluorescensen användas som en 

indikator på fotoinhibition (Allakhverdiev & Murata, 2004; Hüve et al., 2011). Vid studier av 

växters sårbarhet för global uppvärmning är analys av värmetolerans en lämplig metod. Den 
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ger en uppfattning om hur bra växten hanterar värmestress och hur stor skada som sker på PSII 

vid höga temperaturer. Värmetoleransen kan estimeras genom mätning av klorofyllfluorescens 

(Leon-Garcia & Lasso, 2019). 

 

Den absorberade energin i kloroplasten kan gå till tre saker; fotosyntes, klorofyllfluorescens 

och värme. Dessa tre konkurrerar konstant med varandra. Klorofyllfluorescens är måttet av 

återutsänt ljus från PSII och därför kan det användas för att uppskatta skadan samt reduceringen 

av aktiviteten hos fotosyntesen. Dock kan omgivande ljus kontaminera mätningen av 

fluorescensen och därför behöver mätytan mörkeranpassas innan mätningen, vilket även 

medför att alla PSII-centrum är öppna. Fluorescensen beräknas genom att mätinstrumentet 

skickar ut två ljuspulser av olika intensitet. Det som fås ut av mätningen är maximalt 

kvantutbyte av fotosystem II (Fv/Fm), där Fm är den maximala fluorescensen, Fo den minimala 

nivån, och Fv är skillnaden mellan Fm och Fo och står för den variabla fluorescensen. Alltså 

minskar Fv/Fm när fluorescensen hos Fo ökar och minskar hos Fm. Värdet av Fo erhålls genom 

att en mildare ljuspuls skickas ut, som måste vara tillräckligt intensiv för att kunna trigga ett 

minimumvärde för klorofyllfluorescens men inte stark nog för att sätta i gång elektrontransport 

som leder till fotosyntes. Under denna puls är reaktionscentrumet i PSII öppet. När Fm mäts 

skickas en kort mättad puls som resulterar i att alla reaktionscentra stängs, därmed fås ett 

maximumvärde av fluorescensen. Fv/Fm är en väl undersökt indikator som ger ett pålitligt värde 

på det maximala kvantutbytet för PSII. För ett blad som inte har utsatts för stress är indikatorns 

värde cirka 0.83, vilket tyder på att värden under 0.83 har växten utsatts för biotisk eller abiotisk 

stress, som resulterar i fotoinhibering (Murchie och Lawson, 2013). 

 

Tidigare studier har visat att växtarter som växer i tropisk regnskog (varmare klimat) har bättre 

värmetolerans än arter som växer i tempererad regnskog (kallare klimat). Alltså är 

temperaturen när fotosyntesen minskat med 50% (T50), högre i arter som växt i högre 

temperaturer (Cunningham & Read 2006; Knight och Ackerly 2002). Stressnivån växten 

utsätts för beror bland annat på värmens intensitet och tiden för exponering. För att minska 

värmestressen kan växter använda två strategier, tolerans och undvikanden av värmen av olika 

slag. Undvikande respons ingår oftast genetiskt i växten för att förebygga och minimera 

strålningens belastning, medan tolerans är en direkt respons på värmen och stressen som växten 

utsätts för. Till exempel kan undvikanden ske genom att vinkeln på bladet ändras, skuggning 

från blad högre upp i kronan, eller avkylning genom transpiration (Teskey et al., 2015; Hüve 

et al., 2011). En studie av Tarvainen et al. (2021) visar att transpiration är den effektivaste 

strategin för växter att undvika värmestress. En annan strategi är genom tolerans, där studien 

av Zhu et al. (2018) har gett bevis på att växter kan öka sin värmetolerans genom att gradvis 

utsättas för ökad temperatur och på så sätt acklimatiseras. Dock har en annan studie visat att 

acklimatiseringen inte är lika stor som själva ökningen i temperatur, alltså är 

acklimatiseringen partiell (Wittemann et al., 2022). Arterna som är extra känsliga för 

värmeextremer är de som växer snabbt och tappar löv samt har låg bladmassa per område 

(LMA). Detta kan göra att artsammansättningen i vegetationen kommer förändras (Sastry & 

Braua, 2017). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att utöka kunskapen om hur växter kommer att hantera den nya klimatsituationen. 

Därför har jag undersökt vid vilka förutsättningar fotosyntesen bäst kan återhämtas hos en 

tropisk trädart, Maesa lanceolata, efter att ha utsatts för värmestress.  

 

Undersökningens frågeställningar är följande: 

1. Hanterar plantorna odlade vid 27°C värmestress bättre än de som odlats vid 20°C? 

2. Återhämtar sig plantan bäst i ljus eller mörker? 

3. Hur stor skillnad är det på återhämtningen mellan en mildare värmestress och en 

starkare värmestress? 

 

 

 

Material och Metod 

 

2.1 Växtmaterial 

 

Studien är utförd på trädarten Maesa lanceolata, som ursprungligen kommer från centrala 

Afrika. Arten växer på högre altituder och är ett pionjärträd vilket innebär att växten har snabb 

tillväxt samt god fröspridning (Graham et al., 1995). Växterna som har använts i 

undersökningen har odlats i växtkammare i Göteborg, från frön som kommer från träd i 

Rwanda. I växtkammaren har dag och natt simulerats genom 12 timmar ljus och 12 timmar 

mörker. Under natten var temperaturen 5°C svalare än på dagen. Plantorna har vattnats minst 

3 gånger per vecka samt fått näring 1 gång varje vecka. Totalt användes tolv plantor i 

experimentet, halva antalet har odlats i dagstemperaturen 20°C och den andra halvan i 27°C.  

 

 

2.2 Instrument 

 

Den fotokemiska effektiviteten bestäms genom att mäta klorofyllfluorescens, vilket görs med 

hjälp av en Pocket PEA-fluorimeter (Hansateck, King's Lynn, England). Det handburna 

instrumentet skickar ut ljus under 1 sekund, med en ljusintensitet på 3500μ mol m-2 s-1. 

Mätningen ger ett värde av indikatorn Fv/Fm, och genom att mäta före värmebehandlingen samt 

efter vid olika tidpunkter under två dygn, ges en uppfattning om stresspåverkan samt 

återhämtningen och därmed värmetoleransen hos växten. 

 

Varje värmebehandling gjordes på ett nytt blad och en så kallad clips användes för att kunna 

mäta bladets fluorescens på samma ställe vid varje tidpunkt. Det vill säga på det område där 

värmebehandlingen har kontrollerats och uppmätts. Den sätts fast som en klämma på bladet 

och har ett platt runt huvud på ovansidan med en glugg så att bladets mätyta kan exponeras. På 

huvudet sitter det en utdragbar skena som kan täcka eller exponera bladet. Vid 

mörkeranpassning är skenan stängd, vilket alltid måste ske i 30 minuter innan en mätning. 

Pocket PEA-instrumentet är gjort för att passa i huvudet på clipsen. När en mätning sker sätts 

instrumentet på plats vertikalt mot huvudet och skenan dras bort så att mätytan exponeras. Efter 
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mätningen lämnades gluggen öppen om plantan återhämtade sig i ljus, i andra fall stängdes 

skenan igen. På clipsens undersida sitter en temperatursensor som trycks mot bladet och mäter 

dess temperatur. Sensorn var kopplad med temperaturmätaren Testo 905i (Testo SE & Co. 

KGaA, Tyskland), som skickade värdena i realtid till en app i mobilen.  

 

2.3 Experiment 

 

För att veta vilken temperatur växterna skulle utsättas för i värmebehandlingarna gjordes ett 

initialt försök för att identifiera vid vilken temperatur fotosyntesen minskat med 50% (T50). T50 

representerar den mildare temperaturen och T50+2°C den starkare temperaturen. 

Undersökningen utfördes på plantorna från odlingstemperaturen 20°C. Eftersom en mildare 

och en starkare värmebehandling utfördes, användes den framtagna temperaturen vid T50 för 

att identifiera temperaturen för den starkare värmebehandlingen, genom att addera 2°C.   

 

I alla experimenten exponerades bladen för temperaturbehandlingen under lika lång tid, vilket 

varade i 2 minuter med en temperatur på 42°C respektive 44°C. De två olika 

värmebehandlingarna utfördes på fullt utvecklade löv, på plantor från både 20°C och 27°C. 

Experimentet innefattar även två olika ljusförhållanden vid återhämtning, ljus eller mörker. 

Utförandet av de fyra olika kombinerade behandlingarna, som applicerades på alla plantorna, 

visas veckovis i Tabell 1. När det värmebehandlade bladet återhämtade sig i ljus stod den som 

vanligt i växtkammaren med skenan på clipsen öppen och exponerades för den simulerade 

dygnsrytmen. Däremot när återhämtningen skedde i mörker var skenan stängd och hela bladet 

lindades in i aluminiumfolie, för att inte exponeras för något ljus i kammaren.  

 
  Tabell 1: Uppställning av studiens behandlingar 

 
 

För att utsätta plantorna för värmestress användes en infraröd värmelampa. Lampans elkontakt 

sattes in i ett uttag med en plug-in dimmer. Dimmern gör det möjligt att reglera ljusstyrkan och 

i detta fall styrkan på värmestrålning från lampan. Den funktionen är viktig för att uppnå och 

hålla den önskade temperaturen i 2 minuter. Clipsen på bladet placerades vinkelrätt mot 

värmelampan för att få jämn temperatur på hela mätytan. För att skydda andra blad från värmen 

och undvika att kontaminera senare mätningar, kläddes angränsande blad in i aluminiumfolie. 

Klorofyllfluorescensen mättes en gång innan värmebehandlingen och sen ett antal gånger efter. 

Under första dagen utfördes mätningar direkt vid värmebehandlingen samt 1 timme, 2 timmar, 

4 timmar och 6 timmar efter behandlingen. Följande dagar gjordes mätningen efter 24 timmar 

respektive 48 timmar, för att kunna följa återhämtningen av fotosyntesen hos växten. Det är 

mätningen vid 1 timme som representerar omfattningen av skadan på växten, eftersom 
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mätningen direkt efter värmebehandlingen innehåller värmeenergi som kontaminerar värdet av 

klorofyllflourescensen. Behandlingarna med värmelampan utfördes i ett laboratorium, därmed 

i rumstemperatur och vanlig takbelysning, men växten sattes in i växtkammaren igen direkt 

efteråt. Varje mätning av flourescensen vid 1 timme och framåt är gjord inne i kammaren. 

Innan varje mätning måste en mörkeranpassning ske i 30 minuter, vilket betyder att skenan på 

clipsen täcker gluggen och därmed mätytan. 

 

2.4 Statistisk analys 

 

Två olika statistiska analyser utfördes för att undersöka om resultaten hade signifikanta 

skillnader. Vid identifiering av signifikanta skillnader mellan de två odlingstemperaturerna 

utfördes ett vanligt t-test, vid varje tidpunkt som fluorescensen mättes. Dessutom utfördes parat 

t-test, för att hitta signifikanta skillnader över tid hos plantorna inom samma odlingstemperatur. 

Det är en signifikant skillnad när P-värdet är 0,05 och lägre. Totalt genomfördes fyrtio t-test. 

 

 

Resultat 

 

3.1 Identifiering av T50  

 

Först testades 44°C vilket visade sig ge en för stark reducering av Fv/Fm och därmed 

undersöktes längre temperaturer. Både 42°C och 42,5°C testades på flera blad för att få ett 

säkrare värde. Dessa värden kan ses i Tabell 2a. För att bestämma vilken temperatur som var 

närmast en reducering på 50% togs medelvärdet fram, vilket Tabell 2b visar. Enligt de åtta 

testerna är det 42°C som ska användas vid den mildare värmebehandlingen, och därmed 44°C 

vid den starkare. 

 
Tabell 2: a: Resultatet från identifieringen av T50 genom att mäta nedsättningen av Fv /Fm vid 42°C eller 

42,5°C. b: Resultatet från identifieringen av T50. Medelvärdet av 4 replikationer från 42°C respektive 3 

replikationer från 42,5°C.  
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3.2 Experiment 

 

De första förutsättningarna som undersöktes var temperaturen 42°C vid värmebehandlingen 

och återhämtning under ljusa förhållanden. Resultatet som presenteras i Figur 1 visar att 

växterna odlade i 20°C utsattes för större värmestress än plantorna odlade i 27°C. Efter 48 

timmar visar figuren en återhämning för plantorna från 27°C. Att de finns en skillnad mellan 

de två olika temperaturerna framgår tydligt vid 1 timme, 24 timmar och 48 timmar, där det 

finns en signifikant skillnad. Genom parat t-test visas en indikation (P=0,053) till signifikant 

skillnad inom plantorna från 20°C, mellan 1 timmar och 24 timmar. 

 
Figur 1: Maximalt kvantutbyte för fotosystem II (PSII) mätt med klorofyllfluorescens (Fv/Fm) före, 

direkt vid, och under 48 timmar efter värmepulsen i experimentet vid 42°C värmebehandling och 

återhämtning i ljus. Symboler och linjer för 20°C (blå) respektive 27°C (orange) beskriver vilken 

temperatur växterna odlats vid. Felstaplar anger standardfelet hos medelvärdet. + illustrerar att det finns 

en signifikant skillnad mellan 20°C och 27°C vid samma tidpunkt, enligt t-test för två prov med samma 

varians.  
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I den andra undersökningen användes 42°C vid värmebehandlingen och återhämtningen 

skedde i mörker. Från resultatet i Figur 2 observeras att växterna odlade i 20°C respektive 27°C 

är ungefär lika utsatta för stress. Mätningen vid 6 timmar visar en återhämtning för plantorna 

från 20°C, som sedan avtar. Efter 48 timmar av försök till återhämtning är det knappt någon 

skillnad mellan de olika temperaturerna, men fotosyntesens aktivitet för plantorna från 27°C är 

lite lägre än för plantorna från 20°C. Det finns en signifikant skillnad mellan 1 timme och 48 

timmar inom plantorna från 27°C, som indikerar på en reducering av aktiviteten av 

fotosyntesen. Men den är relativt liten (10%) och statistiskt signifikant på grund av mycket 

liten variation mellan replikaten. 

 
Figur 2: Maximalt kvantutbyte för fotosystem II (PSII) mätt med klorofyllfluorescens (Fv/Fm) före, 

direkt vid, och under 48 timmar efter värmepulsen i experimentet vid 42°C värmebehandling och 

återhämtning i mörker. Symboler och linjer för 20°C (blå) respektive 27°C (orange) beskriver vilken 

temperatur växterna odlats vid. Felstaplar anger standardfelet hos medelvärdet. * visar på signifikant 

skillnad, utifrån ett parat t-test, i återhämtningen hos plantorna inom samma odlingstemperatur mellan 

1 timme och 48 timmar efter värmebehandlingen. 
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I tredje experimentet utfördes värmebehandlingen vid 44°C och återhämtningen skedde i ljus. 

Resultatet i Figur 3 visar att plantorna odlade i 20°C utsattes för större stress än de som odlats 

i 27°C. Signifikanta skillnader identifierades mellan de två temperaturerna vid 1 timme, 2 

timmar, 4 timmar och 48 timmar. Efter 48 timmar är skillnaden i fotosyntesens aktivitet stor 

mellan de olika odlingstemperaturerna, eftersom aktiviteten ökar efter 6 timmar för plantorna 

från 27°C medan den reduceras ytterligare för plantorna från 20°C. Det är en signifikant 

skillnad mellan 1 timme och 48 timmar hos plantorna från 20°C (finns även en indikation till 

signifikant skillnad mellan 1 timme och 24 timmar, P=0,051). 

 
Figur 3: Maximalt kvantutbyte för fotosystem II (PSII) mätt med klorofyllfluorescens (Fv/Fm) före, 

direkt vid, och under 48 timmar efter värmepulsen i experimentet vid 44°C värmebehandling och 

återhämtning i ljus. Symboler och linjer för 20°C (blå) respektive 27°C (orange) beskriver vilken 

temperatur växterna odlats vid. Felstaplar anger standardfelet hos medelvärdet. + illustrerar att det finns 

en signifikant skillnad mellan 20°C och 27°C vid samma tidpunkt, enligt t-test för två prov med samma 

varians. * visar på signifikant skillnad, utifrån ett parat t-test, i återhämtningen hos plantorna inom 

samma odlingstemperatur mellan 1 timme och 48 timmar efter värmebehandlingen. 
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I den fjärde och sista undersökningen utfördes värmebehandlingen vid 44°C och 

återhämtningen ägde rum i mörker. Från resultatet i Figur 4 observeras att växterna odlade i 

20°C respektive 27°C inledningsvis är ungefär lika hårt utsatta för stress. Reduceringen av 

fotosyntesens aktivitet efter 48 timmar är dock inte lika stor hos plantorna från 27°C som för 

dem som odlats i 20°C. Signifikanta skillnader identifierades mellan de två olika 

behandlingarna vid 2 timmar och 6 timmar. Signifikant skillnad finns dessutom inom plantorna 

med odlingstemperaturen 20°C, mellan 1 timme och 24 timmar. Det är även signifikant skillnad 

mellan 1 timme och 24 timmar inom plantorna odlade vid 27°C.  

 

Figur 4: Maximalt kvantutbyte för fotosystem II (PSII) mätt med klorofyllfluorescens (Fv/Fm) före, 

direkt vid, och under 48 timmar efter värmepulsen i experimentet vid 44°C värmebehandling och 

återhämtning i mörker. Symboler och linjer för 20°C (blå) respektive 27°C (orange) beskriver vilken 

temperatur växterna odlats vid. Felstaplar anger standardfelet hos medelvärdet. + illustrerar att det finns 

en signifikant skillnad mellan 20°C och 27°C vid samma tidpunkt, enligt t-test för två prov med samma 

varians. * visar på signifikant skillnad, utifrån ett parat t-test, i återhämtningen hos plantorna inom 

samma odlingstemperatur mellan 1 timme och 24 timmar efter värmebehandlingen. 

 

 

Diskussion 

 

4.1 Hanterar plantorna odlade vid 27°C värmestress bättre än dem som odlats vid 20°C? 

 

I Figur 1, 3, och 4 finns signifikanta skillnader mellan de två odlingstemperaturerna (t-test för 

två prov), vilka visar att plantorna från 27°C hanterar värmestress bättre än växterna från 20°C. 

Resultatet från Figur 2 skiljer sig dock från de andra figurerna, oklart varför. En statistisk 

signifikans från parat t-test indikerar på en större reducering över tid hos plantorna inom samma 

odlingstemperatur. Både plantorna från 20°C och 27°C har två signifikanser men för växterna 

från 20°C finns det även indikation till signifikant skillnad vid två andra tidpunkter. De två 

största försämringarna har skett för plantorna från 20°C, där fotosyntesens aktivitet har 
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reducerats med 78% respektive 61% mellan 1 timme och 48 timmar. Dessa resultat indikerar 

att växterna odlade i 27°C har bättre värmetolerans än växterna odlade i 20°C. 

 

Reduceringen var förmodligen större hos plantorna från 20°C på grund av att de generellt fick 

en större skada på D1-proteinet i PSII och därför hade svårare att återhämta sig (Allakhverdiev, 

2004). Utifrån mina resultat har växter som odlats i en varmare temperatur en högre tolerans 

mot värme än växter odlade i en svalare temperatur. Vilket överensstämmer med resultatet från 

Cunningham & Read (2006) där de fann att växtarter som växer i tropisk regnskog (varmare 

klimat) har bättre värmetolerans än arter som växer i tempererad regnskog (kallare klimat). 

Alltså kan växter som lever i en högre temperatur acklimatisera sig och visa större 

värmetolerans. Dock visade studien av Wittemann et al. (2022) att acklimatisering är partiell 

eftersom den inte är lika stor som temperaturökningen. 

 

4.2 Återhämtar sig plantan bäst i ljus eller mörker? 

 

Det parade t-testet visar signifikanta skillnader i Figur 2, 3 och 4, vilket tyder på att det skett 

en större reducering inom samma odlingstemperatur. Enligt figurerna finns det tre signifikanta 

skillnader vid mörker och en vid ljus, däremot har de två största försämringarna mellan 1 timme 

och 48 timmar gjorts i ljus (61% och 78%). Även om reduceringen med 61% bara har en 

indikation till signifikant skillnad (P=0,053) så är den värd att beakta. Enligt resultatet är 

reduceringen större i ljus än i mörker. Dock borde felstaplarna tas hänsyn till då de är högre i 

ljus än i mörker, vilket tyder på att det finns en större osäkerhet hos resultatet vid ljus miljö.  

 

Plantorna som är odlade i 20°C och som tvingats återhämtas i ljus har en större reducering av 

fotosyntesens aktivitet än plantorna som återhämtats i mörker, vilket förmodligen beror på att 

de har utsatts för stor värmestress. Eftersom det finns en skada på PSII är växterna känsligare 

mot stress som i detta fall är ljus. Därför har plantorna i mörker en mindre reducering av 

fotosyntesen då de inte har utsatts för ytterligare en stressfaktor som förvärrar skadan (Hüve et 

al., 2011). 

 

4.3 Hur stor skillnad är det på återhämtningen mellan en mildare värmestress och en 

starkare värmestress? 

 

Figurerna visar att både plantorna odlade i 20°C och 27°C påverkas mer negativt av den 

starkare temperaturen. Från värmebehandlingen med 44°C finns totalt tre signifikanta 

försämringar i återhämtningen, medan det finns en signifikant skillnad (och en nästan 

signifikant skillnad, P = 0,053) för den mildare temperaturen (42°C) under behandlingen. Detta 

indikerar, om än svagt, att hög temperatur (44°C) under värmebehandling orsakar större 

försämring över tid. 

 

Stressnivån som växten exponeras för beror bland annat på värmestyrkan och därför är det 

förståeligt att stressen blev större under den starkare värmebehandlingen. När växten har utsatts 

för en större stress är skadan på PSII mer omfattande, och kan i detta fall varit för intensiv 
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vilket har gjort att D1-proteinet inte kan repareras och därmed gett vissa plantor irreversibel 

skada (Teskey et al., 2015; Allakhverdiev, 2004). 

 

4.4 Felkällor 

 

När värmebehandlingarna i vecka 1–4 utfördes så blev det oftast en starkare värmestress än i 

de initiala försöken att hitta T50. Om det hade funnits mer tid hade jag gjort fler tester för att få 

ett mer korrekt värde på T50. Det var även svårt att hålla temperaturvariationerna så små som 

möjligt under värmebehandlingen. Andra osäkerheter som kan ha uppstått och därmed påverkat 

resultatet är att temperatursensorn inte låg tätt mot bladet, eller att sensorerna var dåliga. Men 

det som jag vet hände var att under ett fåtal värmebehandlingar var det glappkontakt mellan 

temperatursensorn i clipsen och Testo 905i mottagaren. Dessa faktorer kan ha gjort att korrekt 

värde av temperatur ibland inte gavs. Vissa av clipsen som satt på bladen, och som skulle sitta 

på samma plats under hela experimentet, satt inte så hårt vilket kan ha resulterat i att de rört 

lite på sig under något tillfälle. Detta skulle i så fall resultera i att mätningen av återhämtningen 

inte gjordes på exakt samma ställe där värmebehandlingen hade koncentrerats. 

 

Vid två tillfällen under mätningen var två plantor från 27°C i dålig vigör med hängande blad 

och torr jord. En annan felkälla skedde under första dagen under första veckans behandling, då 

plantorna inte sattes in direkt i växtkammaren efter värmebehandlingen, utan stod i 

rumstemperatur i 12 timmar. Det medförde att plantorna, under den dagen, återhämtades under 

ljus från vanliga lampor, vilka inte är lika starka som i växtkammaren. Därför utsattes inte de 

växterna för lika starkt ljus mellan 1 timme och 6 timmar som under resterande experiment och 

därmed kan ha påverkat resultatet.  

 

 

Slutsats 

 

Resultaten visar att behandlingen med störst försämring (78%) över tid efter 

värmebehandlingen var de plantor som odlats i en svalare miljö (20°C), tvingats återhämta sig 

i ljus och utsatts för den högre värmebehandlingen (44°C). Även den svalare 

värmebehandlingen (42°C) hade stor reducering (61%). Ingen av växterna uppvisade någon 

signifikant återhämtning mellan 1 timme och 24 eller 48 timmar efter värmebehandlingen. 

Dock kan man se en återhämtning för plantorna som odlats i en varmare miljö (27 °C), utsatts 

för den lägre värmebehandlingen (42°C), och fått återhämta sig i ljus (Figur 1). Men för att 

dessa förutsättningar med säkerhet ska innebära att en återhämtning sker, behövs fler replikat 

och därför kan inte en slutsats dras om det i denna studie. Däremot gav studien relativt pålitligt 

resultat att växterna drabbades av större stress vid exponering av högre temperatur. Men 

slutsatsen som säkert kan dras från denna studie är att kombinationen av att ha vuxit svalare 

och tvingas återhämta sig i ljus, har gett störst reducering av fotosyntesens aktivitet.  
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