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INTRODUCTION 
 

The demand for fresh and functional food has increased in the last decade (Ebert, 2012). 
Nowadays, it is important for consumers to get new food products, not only with a 
pleasurable taste, but also with high nutritional value (Drewnowski, Gomez-Carneros, 
2000). Some nutrients in vegetables vary according to their growth stage (Ebert et al., 
2017). Microgreens is a popular type of leafy vegetables because of biologically active 
substances that are important for daily nutrition in humans (Xiao et al., 2015; Di Gioia et 
al., 2017; Weber, 2017). Microgreens are immature greens grown from seeds of 
vegetables, herbs or grains. It was determined that microgreens have high contents of 
ascorbic acid, phenolic compounds, carotenoids, tocopherols, minerals etc. Due to the 
variety of shapes and colours, microgreens are also used as decorative elements (Xiao et 
al., 2012). The short growing time and market demand determine the attractiveness for the 
grower seeking maximum high-quality production with minimal costs.   
The rapid creation of cultivation technologies strengthens the development of modern 
horticulture and moves it into new spaces - controlled environment chambers, where fast 
and high-quality production is important. Light is one of the main factors influencing plant 
growth and the biosynthesis of biologically active substances, especially in controlled 
environments (Niu, 2016). The advanced technology of light emitting diodes (LEDs) is 
used due to the ability to select specific light parameters for plants: photosynthetically 
active photon flux density (intensity) and spectra combination, photoperiod and pulsed 
light frequency (Kopsell, Sams, 2013, Carvalho, Folta, 2014). Although the prospects for 
LED technology in modern horticulture are described quite broadly, due to the different 
light requirements for microgreens than mature plants, more detailed photophysiological 
studies are needed. The selection and application of specific light parameters in a 
controlled environment would ensure the production of high-quality microgreens. 
 

Hypothesis. The choice of light parameters can have a target effect on the composition of 
metabolites and mineral elements in microgreens, and determine their exclusive nutritional 
value. 
 

Research objective. The study aimed to evaluate the effects of LED lighting parameters 
(spectra, photosynthetic photon flux density, pulsed light frequency and photoperiod) on 
growth and internal quality parameters of Brassicaceae family microgreens under 
controlled environmental conditions. 
 

The research tasks: 
1.To evaluate the contents of metabolites and mineral elements in Brassicaceae leaf 
vegetables of various growth stages, grown under LED lighting.   
2.To determine the optimal LED lighting photosynthetic photon flux density and 
photoperiod on the growth, metabolism and accumulation of mineral elements in 
microgreens. 
3.To evaluate the effects of LED lighting spectral composition on microgreens growth, and 
the composition of metabolites and mineral elements. 
4.To investigate the impact of pulsed LED light, supplementary to high-pressure sodium 
lamps, on microgreen growth parameters and changes in secondary metabolites. 
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Propositions to be defended:  
1.The contents of metabolites and mineral elements in Brassicaceae leafy vegetables vary 
depending on entire physiological processes – these increase from microgreens to baby-
leaf and decrease in technical maturity plants.  
2.The optimal photosynthetic photon flux density and photoperiod lead to higher contents 
of metabolites and mineral elements.  
3.The contents of metabolites and mineral elements in microgreens depend on specific 
combinations of light spectra. 
4.The specific pulsed light frequencies for microgreen species provoke the response of the 
antioxidant system and influence the accumulation of secondary metabolites.  

 
Originality of the research work. The microgreens of the Brassicaceae family accumulate 
lower contents of metabolites and mineral elements than baby-leaf and technical maturity 
plants. The accumulation of anti-oxidative properties and other metabolites, as well as 
macro- and microelements, is stimulated by a more intensive, longer photoperiod and 
broader spectra LED lighting. The incensement of certain metabolites in microgreens can be 
achieved by changing light spectra: green 520 nm LED light leads to higher contents of 
mineral elements and carotenoids, orange 622 nm LED light – α-tocopherol, and UV-A 390 
LED irradiation promotes the accumulation of saccharides, carotenoids and ascorbic acid. 
For the first time in the world, it was determined how to supplement a pulsed LED light to 
conventional HPS lamp lighting seeking to produce high nutritional value microgreens. More 
than before, or for the first time, the effects of LED light intensity, photoperiod, spectra and 
pulsed light frequency on mineral elements in microgreens have been revealed. 
 
Practical relevance of the work. The research results are the basis for LED lighting 
technology to produce microgreens with an exceptional nutritional value in controlled 
environment agriculture. The selected LED light parameters allow producing the optimal 
morphology and high nutritional value microgreens under controlled environment 
conditions. Lighting recipes specialized for certain microgreen species, created in 
accordance with the needs of growers, can be applied to enhance target properties of 
microgreens: the enrichment of individual metabolites, mineral elements, control of 
hypocotyl elongation, intensity of colour, organoleptic properties. 
 
Approval of the dissertation work. The main results were presented and approved at 
national conferences “Young Scientist for Advances in Agriculture” (Vilnius, Lithuania, 
2015), and “Agricultural and Forestry Science: the Latest Research Results and Innovative 
Solutions” (Babtai, Lithuania, 2015) and international conferences: Plant Biology Europe 
FESB/ EPSO Congress (Dublin, Ireland, 2014), “The Vital Nature Sign” (Kaunas, 
Lithuania, 2015), “Baltic Conference on Food Science and Technology” “Food for 
Consumer Well-being” FOODBALT 2015 (Kaunas, Lithuania, 2015), “Nordic View to 
Sustainable Rural Development“ (Riga, Latvia, 2015), XI International Scientific and 
Technical Conference “Element Cycle in the Environment: Bioaccumulation – Toxicity – 
Prevention” (Warsaw, Poland, 2015), International Symposium on New Technologies and 
Management for Greenhouses – GreenSys 2015 (Evora, Portugal, 2015), 1st International 
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Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016 (SAIH 2016) 
“Development and technology” (Kaunas, Lithuania, 2016), 11th International Scientific 
Conference “Students on Their Way to Science” (Jelgava, Latvia, 2016), 1st European 
Conference of Post Graduate Horticulture Scientists (Palermo, Italy, 2016), XXVIIIth 
International Conference on Polyphenols (Vienna, Austria, 2016), 8th International 
Symposium on Light in Horticulture (Michigan, USA, 2016), and the International 
Symposium on New Technologies for Environment Control, Energy-Saving and Crop 
Production in Greenhouse and Plant Factory – GreenSys 2017 (Beijing, China, 2017). 
 

Publications. The main research data are presented in four articles in periodical scientific 
publications with a citation index (Impact Factor) according to Clarivate Analytics Web of 
Science and/or SCOPUS databases: “Journal of Agricultural and Food Chemistry”, “Food 
Chemistry” (2 publications) and “International Agrophysics”. The research data are 
presented in four articles in periodical scientific publications according to Clarivate Analytics 
Web of Science and/or SCOPUS databases: “Acta Horticulturae”, “Research for Rural 
Development 2015”, and “Nordic View to Sustainable Rural Development” (2 theses). The 
research data are presented in one article in a peer-reviewed scientific journal according to 
other databases: “Sodininkystė ir daržininkystė”.  
Part of the research data is presented in the published Springer book “Light Emitting Diodes 
for Agriculture: Smart Lighting” chapter “Light-emitting diodes (LEDs) for improved 
nutritional quality” and in the Lithuanian Academy of Sciences studio “Status of photo 
physiological researches and perspective of their application in crop production” (in 
Lithuanian).  
 

Volume and structure of the dissertation. The doctoral thesis is written in Lithuanian. It 
consists of 197 pages, 36 tables, and 11 figures. A total of 222 references have been used. 
The dissertation contains an introduction, a literature review, materials and methods 
section, results and discussion, conclusions, references, and a list of publications.  
 

A part of the PhD thesis work was done in the project “The management of microgreens 
nutritional quality in light culture system MICROGREENS according to the Lithuanian 
Research Council supporting activity the National research program “Healthy and Safety 
Food” (2011–2014). 

 

 
MATERIALS AND METHODS 

 

The studies were performed at the Lithuanian Research Centre for Agriculture and 
Forestry, Institute of Horticulture, Laboratory of Plant Physiology in the closed controlled 
environment growth chambers during 2013–2017. 
 

Research object. The cruciferous vegetables (Brassicaceae): mustard (Brassica juncea L., 
‘Red Lion’), red pak choi (Brassica rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’), and tatsoi (Brassica 
rapa var. rosularis) were used. 
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Growing conditions. The experiments were performed in closed controlled environment 
growth chambers, where the same growing conditions were maintained regardless of the 
season. The day/night temperature of 21ºC/17±2ºC and relative air humidity of 55±5 % was 
maintained in the growing chambers. About 1 g of microgreen seeds (CN Seeds, Ltd., U.K.) 
was initially sown in 18x11x6 cm plastic pots filled with peat substrate PROFI 1 (JSC 
“Durpeta”, Lithuania) (humidity 60%, pH (H2O) 5.5–6.5, and average amounts of nutrients 
(mg L-1): N, 110; P2O5, 50; K2O, 160; Ca, 242; Mg, 29.5; S, 212; Fe, 1,7; Mn, 0.5; Cu, 31; B, 
2; and Zn, 1.6). Each lighting treatment contained three replicate pots per species. Pots were 
systematically rotated every day to improve the uniformity of the light environment.  
 

The lighting systems 
 

Microgreens were cultivated under custom-made lighting equipment containing five separate 
modules for parallel growth runs under individually controlled illumination conditions 
(Tamulaitis et al., 2005). The main light-emitting diode (LED) based lighting units 
consist of commercially available LEDs with emission wavelengths of blue (Luxeon LXHL-
LR3C, λ=447 n), red (Luxeon LXHL-LD3C, λ=638 nm and LUXEON Rebel LXM3-PD01-
0300, λ=665 nm, Philips Lumileds Lighting Company, USA) and far-red (L735-05-AU, 
λ=731 nm, Epitex, Japan); these were used for microgreen lighting. In separate lighting units, 
the following additional groups of LEDs were set: green (LXHL-MM1D, λ=520 nm), yellow 
(LXHL-MLAC, λ=595 nm), orange (LXHL-MLAC, λ= 622 nm) (Lumileds lighting, JAV) 
or UV-A (NCSU033B, λ=366 nm; NCSU034B, λ=390 nm) (Nichia, Japan), and UV-A 
(ACULED VHL ACL01-SC-UUUU-E05-C01-L-U000, λ=402 nm) (Perkin Elmer, JAV). 
Each unit is controlled by computer with the ability to select the individual photosynthetic 
photon flux density (PPFD) and photoperiod of different LED wavelengths. The surface area 
under the lighting unit was approximately 0.22 m2. 
Pulsed lighting system. The main lighting system in the controlled environment growth 
chamber consisted of high pressure sodium (HPS) lamps (SON-T Agro, Philips). The custom-
made illumination units of commercially available monochromatic Luxeon III Star LEDs with 
peak emissions of royal blue and blue (455 nm, LXHL-LR3C; 470 nm, LXHL-LB3C, 
respectively), cyan (505 nm, LXHL-LE3C), yellow (590 nm, LXHL-LL3C), and red (627 nm, 
LXHL-LD3C) (Philips Lumileds Lighting Company, San Jose, CA, U.S.A.) were used for 
supplemental lighting. Each illumination unit of monochromatic LEDs can be turned on to 
emit continuous or pulsed light with frequencies expressed as 2n Hz. The pulsed light 
frequencies at 2, 32, 256, and 1024 Hz with a duty cycle of 50% were applied for lighting 
treatments, and the reference plants were grown under continuous (0 Hz) lighting. The 
photosynthetic photon flux density (PPFD) of the supplemental illumination unit of 
monochromatic LEDs was 20 ± 2 μmol m−2 s−1, and the total PPFD was 200 ± 10 μmol m−2 s−1. 
The light intensity was measured and regulated using a photometer-radiometer RF-100 
(Sonopan, Poland). UV-A light was measured by Nova PD300-UV meter (Ophir, Israel). 
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Experimental design and lighting treatments 
 

The internal quality of various growth stages of Brassicaceae leafy vegetables. The 
experiments were performed with mustard (Brassica juncea L., ‘Red Lion’) and tatsoi 
(Brassica rapa var. rosularis) leafy vegetables, which are consumed as food microgreens, 
baby-leaf and technical mature growth stages. Leafy vegetables were sown into germination 
trays with peat substrate, and grown until the microgreen growth stage (7 days). Microgreens 
were pricked in plastic germination pots (0.3 L) and additionally grown for 14 days until the 
baby-leaf growth stage (21 day). Finally, plants were transplanted to larger plastic pots (0.5 L) 
and additionally grown until the technical maturity stage (mustard – 31 days, tatsoi – 40 days). 
After the baby-leaf growth stage, vegetables were watered with organic nutrients “Humate 
Green OK” according to the recommendations of the supplier (Latvian Institute of Humic 
Substances, Latvia). For lighting treatments, the main LED lighting units were used. During 
vegetation, leafy vegetables were grown under blue 455 nm, red 638 nm and 665 nm and far-
red 731 nm LEDs, and the total PPFD was 300 µmol m-2 s-1 (Table 1). Photoperiod – 16 h. 
 
Table 1. Light spectra combination of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities 

LED  
light spectra 

PAR PPFD, µmol m-2 s-1 
Blue 447 nm Red 638 nm Red 665 nm Far red 731 nm 

42 104 150 3 
300 

PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. 
 
The effects of photosynthetic flux density on growth and internal quality of 
microgreens. During the experiments, mustard (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), red pak 
choi (Brassica rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’) and tatsoi (Brassica rapa var. rosularis) 
microgreens were grown under different photosynthetic photon flux densities (PPFD) - 
110, 220, 330, 440, 545 µmol m-2 s-1 (Table 2). For lighting, the main LED lighting units 
were used. Microgreens were grown under the same lighting spectra consisting of blue 
455 nm, red 638 nm and 665 nm, and far-red 731 nm LED. The total PPFD increased by 
increasing intensity of separate LED wavelengths. The PPFD at 220 µmol m-2 s-1 of LED 
lighting was chosen as a reference lighting. Photoperiod – 16 h. 
 
Table 2. Light spectra combinations of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities 

LED light intensity, 
µmol m-2 s-1 

PAR PPFD µmol m-2 s-1 
Blue 445 nm Red 638 nm Red 665 nm Far red  731 nm 

110 8 45 55 1 
K220 17 90 111 2 
330 25 136 166 3 
440 34 181 221.5 3.5 
545 41 225 275 4 

PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density.  
K220 – a reference lighting. 
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The impact of photoperiod on growth and internal quality of microgreens. The mustard 
(Brassica juncea L., ‘Red Lion’), red pak choi (Brassica rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’) and 
tatsoi (Brassica rapa var. rosularis) microgreens were grown under different LED lighting 
photoperiods – 8, 12, 16, 20 and 24 h (Table 3). For lighting treatments, the main LED 
lighting units consisting of blue 455 nm, red 638 nm and 665 nm, and far-red 731 nm LED 
were used. The total PPFD at 300 µmol m-2 s-1 was maintained. 
 
Table 3. Light spectra combination of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities  

Photoperiod, h 
PAR PPFD, µmol m-2 s-1 

Blue 445 nm Red 638 nm Red 665 nm Far red 731 nm 

8, 12, 16, 20, 24 
42 105 150 3 

300 
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. 
 
The effects of light spectra on growth and internal quality of microgreens. The effect 
of blue 455 nm LED light dosage in combination with red and far red LEDs on growth 
parameters and the internal quality of mustard (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), red pak 
choi (Brassica rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’) and tatsoi (Brassica rapa var. rosularis) 
microgreens was investigated. For lighting treatments, the main LED lighting units were 
used. The spectral composition was changed by adding a blue component from 0 % to 
33 % changing the PPFD level of red (638 nm) light (Table 4). A total PPFD of 300 µmol 
m-2 s-1 was maintained. Photoperiod – 16 h. 
 
Table 4. Light spectra combinations of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities 

Blue light 
dosage, % 

PAR PPFD, µmol m-2 s-1 
Blue 445 nm Red 638 nm Red 665 nm Far red 731 nm 

0 % 0 130 

170 2,5 
8 % 25 105 

16 % 50 80 
25 % 75 55 
33 % 100 30 

PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. 
 
The experiments were performed to evaluate the effects of supplemental green 520 nm, 
yellow 595 nm and orange 622 nm LED lighting on growth and internal quality of 
mustard (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), red pak choi (Brassica rapa var. chinensis, 
‘Rubi F1’) and tatsoi (Brassica rapa var. rosularis) microgreens. For lighting treatments, 
the main LED lighting units were used. In separate lighting units the groups of 
supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm LED were set. The 
reference plants were grown under blue 455 nm, red 638 nm and 665 nm, and far-red 
731 nm LED lighting. The total PPFD 300 µmol m-2 s-1 was maintained by changing PPFD 
of red 638 nm LED (Table 5). Photoperiod – 16 h. 
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Table 5. Light spectra combinations of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities 

LED light 
spectra 

PAR PPFD, µmol m-2 s-1 
Blue 
445 
nm 

Red 
638 
nm 

Red 
638 
nm 

Far red 
731 nm 

Green 520 
nm 

Yellow 
595 nm 

Orange 
622 nm 

K 42 104 150 4    
K +520 nm 42 89 150 4 15   
K +595 nm 42 89 150 4  15  
K +622 nm 42 89 150 4   15 

PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density.  
K - a reference lighting. 
 
The effect of supplemental UV-A irradiance for growth and internal quality of mustard 
(Brassica juncea L., ‘Red Lion’), red pak choi (Brassica rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’) 
and tatsoi (Brassica rapa var. rosularis) microgreens was investigated. For irradiation 
treatments, the main LED lighting units with blue 455 nm, red 638 nm and 665 nm, and far 
red 731 nm LEDs were used. In LED lighting units, the separate supplemental groups of 
UV-A 366 nm, 390 nm and 402 nm LEDs were set. The PPFD of UV-A LEDs were 
12.4 µmol m-2 s-1. Photoperiod – 16 h (Table 6). 
 
Table 6. Light spectra combinations of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities 

LED light 
spectra 

PAR PPFD, µmol m-2 s-1 

Blue 
445 nm 

Red 
638 nm 

Red 
638 nm 

Far red 
731 nm 

UV-A 
366 nm 

UV-A 
390 nm 

UV-A 
402 
nm 

K 21 122 155 2.5    
K +366 nm 21 122 155 2.5 12.4   
K +390 nm 21 122 155 2.5  12.4  
K +402 nm 21 122 155 2.5   12,4 

PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. 
K - a reference lighting. 
 
The effects of pulsed light on growth and internal quality of microgreens. For lighting 
treatments, the pulsed LED lighting units were used. Mustard (Brassica juncea L., ‘Red 
Lion’), red pak choi (Brassica rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’) and tatsoi (Brassica rapa 
var. rosularis) microgreens were grown under the main high-pressure sodium (HPS) 
lamps. To determine the effects of pulsed LED light, the HPS lamps were supplemented 
with blue 455 nm or 470 nm, cyan 505 nm, yellow 590 nm or red 627 nm LED light (Table 
7). The pulsed light frequencies of 2 Hz, 32 Hz, 256 Hz and 1024 Hz were investigated 
(duty ratio – 50%). The reference lighting was HPS and supplemental LEDs at a frequency 
of 0 Hz. Photoperiod – 16 h. 
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Table 7. Light combinations and photosynthetic photon flux densities 

Light spectra 
PAR PPFD, µmol m-2 s-1 

HPS 
LED 

0, 2, 32, 256, 1024 Hz 
HPS + 455 nm, 
HPS + 470 nm, 
HPS + 505 nm, 
HPS + 590 nm, 
HPS + 627 nm 

180 20 

PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density.  
HPS – high pressure sodium lamps. LED – light-emitting diodes. 

 
Methods of biometric measurements and biochemical analysis 

 
For biometric measurements, ten microgreens were selected. The leaf area of 
microgreens was measured by the “WinDias” leaf area meter (Delta-T Devices Ltd., UK). 
The dry and fresh weight of microgreens was determined by the gravimetric method using 
the electronic analytical balance (Mettler Toledo AG64, Columbus, OH, USA). Plants 
were dried at 70°C, for 48 h in a drying oven (Venticell 222, MBT, Czech Republic) until 
a constant weight. 
The chlorophyll index was determined by DUALEX SCIENTIFICTM meter (Force-A, 
France). The determination of the index is based on light transmission measurements in the 
red light spectra. 
Biochemical analysis. Conjugated biological samples of the edible biomass (cotyledons 
with stems) of randomly selected plants were used for phytochemical analysis. Three 
analytical replicates were performed for each analysis. 
The total phenolic content. The total phenolic content was determined 
spectrophotometrically according to the procedure reported by Ragaee et al. (2006).  
A fresh sample (1 g) of plant material was weighed with an analytical balance (Mettler-
Toledo AG64, Columbus, OH, USA) in a 15-mL polypropylene centrifuge tube (VWR 
International, Radnor, PA, USA), frozen in 10 mL of liquid nitrogen immediately, and 
diluted with 10 mL of 80% methanol. The extract was shaken for 30 min in an orbital 
shaker (OS-20, Biosan, Ltd., Latvia) and centrifuged for 20 min at 2012g (Hermile Z300 
K, Germany). The supernatant was filtered through 70 mm Whatman grade no.  
1 qualitative filter paper. Then, 1 mL of filtrate was diluted with 1 mL of Folin−Ciocalteau 
reagent (1:10) and with 2 mL of 7.5% Na2CO3 solution. After 20 min, the absorbance was 
measured by a spectrophotometer (M501, Spectronic Camspec, Ltd., U.K.) at 765 nm. The 
total phenolic content was calculated by using a gallic acid standard curve, and expressed 
as fresh weight in microgreens. 
The total anthocyanin contents. To extract the anthocyanins, fresh tissue (300 mg) of 
plant material was weighed using an analytical balance (Mettler-Toledo AG64, Columbus, 
OH, U.S.A.) in a 15-mL polypropylene centrifuge tube (VWR International, Radnor, PA, 
U.S.A.), frozen in 3 mL of liquid nitrogen immediately, and diluted with 5 mL of 2% HCl 
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methanol solution. The extract was shaken for 48 h in an orbital shaker (OS-20, Biosan, 
Ltd., Latvia) and centrifuged for 15 min at 1446g (Hermle Z300 K, Germany). The 
supernatant was filtered through 70 mm Whatman grade no. 1 qualitative filter paper. The 
content of total anthocyanins was determined spectrophotometrically under the method 
described by Stanciu et al. (2009). The pH-differential method is based on coloured 
oxonium predomination [0.025 M potassium chloride (KCl) buffer at pH 1] versus a 
colourless hemiketal [0.4 M sodium acetate (CH3COONa) buffer at pH 4.5] reaction. The 
dilution factor of extract and buffer was 6, and the sample absorption values were 
measured at 420, 520, and 700 nm (M501, Spectronic Camspec, Ltd., U.K.). The content 
of total anthocyanin was expressed as cyanidin 3-glucoside equivalent using a molar 
extinction coefficient of 25.740 M-1 cm-1 and a molecular weight of 485 g mol-1. 
Ascorbic acid was assessed by a spectrophotometric method (Janghel et al. 2007), which 
is based on the ability of the ascorbate ion to reduce methyl viologen to a stable blue-
coloured free radical ion. Samples were prepared from 1 g of fresh plant material that was 
homogenised with 10 ml of 5% metaphosphoric acid and centrifuged at 2012 × g for 
5 min. Then, 2 ml of methyl viologen and 2 ml of 2 M NaOH were mixed with 1 ml of 
sample extraction. After 2 min, absorption was measured at a wavelength of 600 nm using 
a spectrophotometer (M501, Spectronic Camspec, Ltd., U.K). The concentration was 
determined using the calibration data of ascorbic acid standards. 
DPPH free radical scavenging activity. The DPPH radical scavenging activity was 
evaluated under the method described by Ragaee et al. (2006). The same as those used in 
the total phenolic content assay methanol extracts were diluted with DPPH solution. The 
absorbance scanned after 16 min from the beginning of the reaction at 515 nm (M501, 
Spectronic Camspec, Ltd., U.K.) was used to express the ability of plant material to 
scavenge DPPH free radicals. 
Soluble saccharides. Sucrose, fructose and glucose were analysed using a high 
performance liquid chromatographic (HPLC) method. About 1 g of fresh plant tissue was 
ground and diluted with 4 ml +70ºC analytical grade water. The extraction was carried out 
for 24 h. The samples were filtered using cellulose acetate (pore diameter 0.22 μm) syringe 
filters. Analyses were performed on a Shimadzu HPLC Nexera (Shimadzu, Japan) 
chromatograph with an ELSD detector. The separation of carbohydrates was performed on 
the YMC Polyamine II column 250 x 3.0 mm S-5µm column (YMC, Japan). The 
acetonitrile gradient ranged from 21% to 79% using deionised water. The saccharides were 
identified according to standards, and expressed as mg g-1 in fresh weight.  
Carotenoids. The contents of lutein-zeaxanthin and β-carotene were evaluated according 
to the methods of Edelenbos et al. (2001) using HPLC on a YMC carotenoid column (3 m-l 
particle size, 150 x 4.0 mm) (YMC, Japan). Carotenoids were extracted using 80% acetone 
(1 g of sample ground with liquid N 10 ml-1 of solvent), centrifuged (15 min, 5000 x g), 
and filtered through a 0.22 µm nylon membrane syringe filter (VWR International, USA). 
The HPLC 10A system (Shimadzu, Japan) equipped with a diode array (SPD-M 10A VP) 
detector was used for analysis. Peaks were detected at 440 nm. The mobile phase consisted 
of A (80% methanol, 20% water) and B (100% ethylacetate). The carotenoids were 
identified according to the standards, and expressed as mg 100 g-1 in fresh weight. 
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Determination of α-tocopherol. α-tocopherol content was evaluated using high-
performance liquid chromatography (HPLC) on Pinacle II silica column (Fernandez-
Orozco et al. 2003), 5 μm particle size, 150 × 4.6 mm (Restek, USA). Tocopherols were 
extracted using pure hexane (1:10), centrifuged (5 min, 349 × g) and filtered through a 
0.45 μm PTFE membrane syringe filter (VWR International, USA). The HPLC 10A 
system, equipped with an RF-10A fluorescence detector (Shimadzu, Japan) was used for 
analysis. Peaks were detected using an excitation wavelength of 295 nm and emission 
wavelength of 330 nm. The mobile phase was 0.5% isopropanol in hexane, flow rate –  
1 ml min-1. The α-tocopherol was identified according to the standard, and expressed as mg 
100 g-1 in fresh weight. 
The macro- and microelement contents in microgreens were determined by the microwave 
digestion technique combined with inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry. The complete digestion of dry microgreen material (0.5 g) was achieved with 
65% HNO3 and 30% H2O2 (5:3) using a microwave digestion system Multiwave GO (Anton 
Paar GmbH, Austria). The digestion program was as follows: 1) 150°C reached within  
3 min, digested for 10 min; and 2) 180°C reached within 10 min, digested for 10 min. The 
mineralised samples were diluted to 50 mL with deionised water. The elemental profile was 
analysed by ICP–OES spectrometer (Spectro Genesis, SPECTRO Analytical Instruments, 
Germany). The operating conditions employed for ICP-OES determination were 1300W RF 
power, 12 L min-1 plasma flow, 1.0 L min-1 auxiliary flow, 0.8 L min-1 nebuliser flow, and 
1.0 mL min-1 sample uptake rate. The analytical wavelengths (nm) chosen were: B 249.773 
nm, Ca 445.478 nm, Cu 324.754 nm, Fe 259.941 nm, K 766.491 nm, Mg 279.079 nm, Mn 
259.373 nm, Na 589.592 nm, P 213.618 nm, S 182.034 nm, and Zn 213.856 nm. The 
calibration standards were prepared by diluting a stock multi-elemental standard solution 
(1000 mg L-1, Merck, Germany) in 6.5% (v/v) nitric acid, and by diluting stock phosphorus 
and sulphur standard solutions (1000 mg L-1, Merck, Germany) in deionised water. The 
calibration curves for all of the studied elements were in the range of 0.01–400 mg L-1. The 
contents of macroelements were expressed as mg g-1, and the contents of microelements were 
expressed as µg g-1 in fresh weight. 
 

Statistical analysis of data 
 

The data was calculated using the Microsoft® Excel® 2016 MSO software package. The 
reliability of the results was evaluated by one-way analysis of variance, using the ANOVA 
software package (Tarakanovas, Raudonius, 2003). The Fisher’s statistical criterion at the 
confidence levels of 99 % (P < 0.01) and 95 % (P < 0.05) was used. Correlation and 
regression were computed using software STATISTICA 7 (Hill, Lewicki, 2005; 
Čekanavičius, Murauskas, 2006). Symbols used: * - statistically significant at 95 % 
confidence level (P < 0.05); ** - statistically significant at 99% confidence level  
(P < 0.01); LSD05 – the least significant difference at 95 % confidence level; LSD01 – the 
least significant difference at 99 % confidence level.  
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RESULTS AND DISCUSSION 
 

The internal quality of various growth stages Brassicaceae leafy vegetables 
 
In these experiments, the significantly (P < 0.01) higher contents of glucose and fructose 
in baby-leaf mustard and tatsoi were determined in comparison to microgreens and 
technical maturity plants (Table 8). The baby-leaf greens accumulated about 1.2-fold and 
2.0-fold more glucose and 1.6-fold and 4.0-fold more fructose than microgreens. In 
comparison to technical maturity plants, baby-leaf mustard and tatsoi accumulated about 
2.3-fold and 3.4-fold more glucose and 1.3-fold and 1.7-fold mores fructose. Microgreens 
accumulated the significantly (P < 0.01; P < 0.05) higher contents of glucose (about 1.9-
fold and 1.6-fold more, respectively) glucose, however, the about 1.2-fold and 2.4-fold less 
fructose in comparison to technical maturity plants. 
 
Table 8. The contents of saccharides in mustard and tatsoi on various growth stages 

Glucose  Fructose

 Microgreens 3.27** 0.95*
Baby-leaf 4.01** 1.50**

 Technical maturity 1.74* 1.18
 Average 2.62 1.21
 LSD 05 0.095 0.075
LSD 01 0.158 0.125

 Microgreens 1.79* 0.40*
Baby-leaf 3.79** 1.62**

Technical maturity 1.10* 0.96
 Average 2.23 0.99
 LSD 05 0.159 0.282
LSD 01 0.263 0.468

 Tatsoi

The growth stages mg g-1, FW
 Mustard

 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** - values are significantly different from 
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 
The biochemical composition and antiradical activity varied between Brassicaceae leafy 
vegetables of growth stages. The baby-leaf mustard and tatsoi accumulated the 
significantly (P < 0.01) higher content of phenolic compounds – about 2.3-fold and 2.5-
fold more than microgreens, and about 1.4-fold and 1.4-fold more than technical maturity 
plants, respectively (Figure 1, A). No significant differences on accumulation of 
anthocyanin in mustard were determined (Figure 1, B). The significantly (P < 0.01) higher 
content of total anthocyanin in technical maturity tatsoi was determined in comparison to 
microgreens and baby-leaf greens (about 3.0-fold and 2.0-fold more, respectively). The 
significantly (P < 0.01) higher DPPH free radical scavenging activity in baby-leaf mustard 
and tatsoi was determined (Figure 1, C). The antiradical activity of this growth stage plants 
was about 2.7-fold and 3.5-fold higher than microgreens, and about 1.4-fold and 1.5-fold 
higher than technical maturity plants. 
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Figure 1. The phytochemical composition and antiradical activity in mustard and tatsoi of 
various growth stages: A – the total phenolic content, B – the total anthocyanin content, C 
– DPPH free radical scavenging activity. * and ** - values are significantly different from 
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 
The contents of macro- and microelements varied according to the growth stage and species 
of the Brassicaceae leafy vegetables (Table 9). The significantly (P < 0.01) higher content of 
calcium, potassium, magnesium and iron in baby-leaf and technical maturity mustard were 
determined in comparison to microgreens (on average about 3.4-fold, 1.4-fold, 2.3-fold and 
1.4-fold, respectively). The significantly (P < 0.01) higher contents of phosphorus, sulphur 
and zinc in baby-leaf mustard were determined in comparison to microgreens and technical 
maturity plants (on average about 1.8-fold, 1.6-fold and 2.4-fold more, respectively). In 
baby-leaf and technical maturity tatsoi the significantly (P < 0.01) higher contents of 
calcium, potassium, phosphorus and zinc were determined in comparison to microgreens (on 
average about 2.4-fold, 1.4-fold, 3.5-fold, 1.2-fold more, respectively). The significantly  
(P < 0.01) about more than 2.0-fold higher content of magnesium in baby-leaf tatsoi was 
determined in comparison to microgreens and technical maturity plants. In technical maturity 
tatsoi the significantly (P < 0.01) higher contents of sulphur and iron were evaluated in 
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comparison to microgreens and baby-leaf greens (about an average 1.7-fold and 3.4-fold 
more, respectively). 
 
Table 9. The composition of macro- and microelements in mustard and tatsoi on various 
growth stages  

Ca K Mg P S Fe Zn

Microgreens 0.78* 1.31* 0.31* 0.46* 0.55* 5.99* 4.33*
Baby-leaf 2.80** 1.69** 0.82** 0.88** 0.90** 8.98** 10.05**

Technical maturity 2.55** 1.86** 0.63** 0.53* 0.59* 7.72** 3.94*
Average 2.04 1.62 0.59 0.62 0.68 7.56 6.11
LSD 05 0.033 0.015 0.007 0.01 0.005 0.055 0.059
LSD 01 0.054 0.024 0.011 0.016 0.009 0.091 0.097

Microgreens 0.53* 1.58* 0.27* 0.44* 0.43* 8.11* 7.55*
Baby-leaf 1.29** 2.28** 0.60** 0.78** 0.63* 9.16* 9.64**

Technical maturity 1.25** 2.26** 0.36* 0.75** 0.88** 29.47** 9.06**
Average 1.02 2.04 0.41 0.66 0.65 15.58 8.75
LSD 05 0.009 0.009 0.002 0.006 0.006 0.214 0.053
LSD 01 0.015 0.015 0.004 0.01 0.01 0.355 0.088

The growth stages mg g-1, FW µg g-1,  FW
Mustard

Tatsoi

 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** - values are significantly different from 
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

The effects of photosynthetic photon flux density on growth and internal quality of 
microgreens 

 
According to the data, the 110 µmol m-2 s-1 PPFD led to longer hypocotyls and smaller 
leaves of microgreens. The suppression of hypocotyl and increased leaf area under the 
treatments of 330, 440 and 545 µmol m-2 s-1 were evaluated in comparison with reference 
220 µmol m-2 s-1 LED lighting. In addition, the higher intensity LED lighting led to the 
significantly (P < 0.05; P < 0.01) increased fresh weight of microgreens. 
The PPFD of LED lighting had no significant difference on chlorophyll index of mustard 
and tatsoi. The significant (P < 0.01) higher chlorophyll index (about 1.1-1.2-fold) in red 
pak choi grown under the treatments of 330, 440 and 545 µmol m-2 s-1 was determined in 
comparison to 220 µmol m-2 s-1. 
The PPFD level at 330 and 440 µmol m-2 s-1 led to significantly (P < 0.01) increased 
contents of sucrose (9.5-fold and 6.0-fold) in tatsoi and red pak choi microgreens, 
respectively. The PPFD at 110 µmol m-2 s-1 negatively affected the contents of glucose and 
fructose in microgreens (Table 10). The significantly higher (P < 0.01) contents of glucose 
and fructose (about 2.8-fold and 2.6-fold more, respectively) were determined in 
microgreens grown under the treatments of 330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1 PPFD in 
comparison to 220 µmol m-2 s-1. 
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Table 10. The effect of photosynthetically active radiation photosynthetic photon flux 
density on saccharides in microgreens  

Sucrose Glucose Fructose

110 0.34 5.59* 1.88*
K220 0.53 7.18 2.89

330 0.65 7.90** 2.97
440 0.81 11.79** 4.30**
545 0.83 9.69** 4.27**

LSD 05 0.414 0.412 0.315
LSD 01 0.603 0.599 0.459

110 0.61 2.23 1.3
K220 0.58 2.49 1.37

330 0.94 11.11** 4.93**
440 3.47** 15.54** 7.88**
545 0.62 6.49** 4.46**

LSD 05 0.425 0.321 0.321
LSD 01 0.618 0.467 0.467

110 0.71 5.05* 2.54
K220 0.6 5.83 2.77

330 5.71** 16.63** 6.11**
440 0.91 10.76** 4.59**
545 0.92 16.81** 5.78**

LSD 05 0.440 0.295 0.491
LSD 01 0.641 0.430 0.714

 PAR PPFD, µmol m-2 s-1 mg g-1, FW
Mustard

Red pak choi

Tatsoi

 
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. 
K220 – a reference lighting. LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** - values are 
significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 
The PPFD level at 110 µmol m-2 s-1 negatively (P < 0.05) affected the accumulation of 
phenolic compounds in microgreens, in comparison to (220 µmol m-2 s-1). The mustard 
microgreens, grown under PPFD level at 330 µmol m-2 s-1 accumulated about 15% less 
phenolic compounds in comparison with plants grown under reference lighting (220 µmol 
m-2 s-1). However, in red pak choi microgreens grown under the same lighting conditions, 
the significantly (P < 0.01) higher content (about 10% more) of phenols was determined. 
The significantly higher content of phenols in red pak choi under the treatments of 330 and 
440 µmol m-2 s-1 was determined (about 10% and 22% more, respectively). The PPFD 
level at 440 and 545 µmol m-2 s-1 had the significant (P < 0.01) influence for accumulation 
of phenols in tatsoi microgreens (on average 18% more) in comparison to 220 µmol m-2 s-1. 
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The PPFD level at 330 µmol m-2 s-1 led to the increased content of total anthocyanin (about 
1.2-fold and 1.5-fold more) in microgreens. The 110 µmol m-2 s-1 and 440–545 µmol m-2  
s-1 PPFD levels increased the accumulation of anthocyanin in mustard microgreens (about 
34%; about 30% and 18% more, respectively). However, the significantly lower contents 
of anthocyanins in red pak choi and tatsoi microgreens grown under the same lighting 
conditions were determined.  
The significantly (P < 0.01) higher DPPH free radical scavenging activity in tatsoi under 
the 440-545 µmol m-2 s-1 and in mustard under the 545 µmol m-2 s-1 light treatments was 
determined. However, the DPPH free radical scavenging activity in red pak choi decreased 
under 440 µmol m-2 s-1 PPFD. The PPFD 110 µmol m-2 s-1 led to decreased (P < 0.01) 
DPPH free radical scavenging activity in red pak choi and tatsoi. 
The PPFD level at 110 µmol m-2 s-1 led to the increased contents of ascorbic acid (about 3.5-
fold) in red pak choi and tatsoi microgreens (Table 11). The significantly higher content of 
ascorbic acid (1.6-fold) in red pak choi microgreens grown under 545 µmol m-2 s-1 PPFD was 
determined. No significant difference of PPFD at accumulation of ascorbic acid in mustard 
was determined. 
The significantly (P < 0.01; P < 0.05) higher contents of β-carotene and lutein-zeaxanthin 
in microgreens grown under PPFD levels at 330-440 µmol m-2 s-1 were evaluated (Table 
11) The low 110 µmol m-2 s-1 was insufficient for the accumulation of carotenoids in red 
pak choi and tatsoi microgreens. The highest PPFD level at 545 µmol m-2 s-1 negatively 
affected the accumulation of carotenoids in red pak choi (about 1.2-fold less), but 
increased the content of β-carotene in tatsoi and mustard microgreens (1.2- and 1.6-fold 
more). 
The low PPFD level at 110 µmol m-2 s-1 led to the increased (P < 0.01) content of  
α-tocopherol in mustard and red pak choi microgreens (about 1.2- and 2.0-fold, 
respectively) (Table 11). The PPFD levels at 330, 440 and 545 µmol m-2 s-1 negatively 
affected the accumulation of α-tocopherol in red pak choi and tatsoi (about 1.7 and 2.7-
fold, respectively). However, the significantly (P < 0.01) higher content of α-tocopherol in 
mustard microgreens grown under the treatments with PPFD levels at 440 and 545 µmol 
m-2 s-1 was determined (1.1- and 1.6-fold, respectively). 
The significantly (P < 0.05) negative effect on the contents of potassium and phosphorus 
in mustard and tatsoi microgreens under the treatments of PPFD levels at 110 µmol m-2 s-1 
and 330, 440 and 545 µmol m-2 s-1 LED lighting were determined. The same LED lighting 
conditions led to significantly (P < 0.05) lower contents of calcium (about 1.3-fold), 
magnesium (about 1.2-fold), and sulphur (about 1.3-fold) in mustard. The higher content 
of the microelements zinc and iron in mustard and red pak choi (about 2.3-fold and 5.4-
fold; 1.4-fold and 3,4-fold more, respectively) under the treatment with PPFD level at 
110 µmol m-2 s-1 was determined. The PPFD level at 330 and 440 µmol m-2 s-1 had a 
significantly negative impact for the contents of microelements in mustard, 330, 440 and 
545 µmol m-2 s-1 in red pak choi, and 545 µmol m-2 s-1 in tatsoi microgreens.  
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Table 11. The effect of photosynthetically active radiation photosynthetic photon flux 
density on ascorbic acid, carotenoids and α-tocopherol in microgreens 

Vit. C Vit. E
Ascorbic acid β-carotene Lutein - zeaxanthin  α-tocopherol

mg g-1, FW

110 1.79 2.31** 25.55** 34.54**
ᴷ220 1.59 0.8 10.57 17.15
330 1.75 1.59** 27.52** 15.81*
440 1.59 1.72** 23.52** 18.38**
545 1.59 1.27** 13.64** 27.94**

 LSD 05 0.337 0.050 0.369 0.667
LSD 01 0.490 0.073 0.537 0.97

110 4.11** 1.85* 30.49* 33.36**
ᴷ220 1.08 2.58 34.4 28.91
330 1.15 3.10** 50.35** 17.93
440 1.12 3.34** 43.59** 16.54*
545 1.75** 2.18* 27.48* 17.78*

 LSD 05 0.248 0.088 1.099 0.543
LSD 01 0.361 0.127 1.600 0.790

110 4.57** 1.68 25.29* 24.4
ᴷ220 1.29 1.63 31.96 24.24
330 1.51 2.60** 36.67** 10.28*
440 1.12 2.00** 29.52* 9.70*
545 1.14 1.89** 27.09* 16.26*

 LSD 05 0.651 0.084 0.246 0.293
LSD 01 0.948 0.123 0.358 0.426

Tatsoi

PAR PPFD, µmol m-2 s-1

Vit. A

mg 100g-1, FW
 Mustard

 Red pak choi

 
PAR – photosynthetically active radiation.  PPFD – photosynthetic photon flux density.  
K220 – a reference lighting. LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** - values are 
significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight.  

 
The impact of photoperiod on the growth and internal quality of microgreens 

 
In experiments, the 8 h photoperiod led to hypocotyl elongation in microgreens, and 
increased the leaf area and fresh weight. The significantly (P < 0.05) shorter hypocotyls of 
mustard were formed under the 12 and 20 h, and red pak choi and tasoi – under the 20 h 
photoperiod. The hypocotyl elongation was suppressed by increased photoperiod. The 20 h 
led to higher fresh weight and enlarged leaf area of mustard and tatsoi microgreens. The 
longest 24 h photoperiod inhibited the growth parameters. 
The significantly higher chlorophyll index in red pak choi (about 28%) and tatsoi (about 
19%) microgreens under the treatment of 12 h LED lighting was determined. The 24 h 
photoperiod led to decreased chlorophyll index in mustard (about 23%). No significant 
differences for chlorophyll index under the 8 h, 16 h and 20 h photoperiod were 
determined. 
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The significantly (P < 0.05) lower contents of sucrose and fructose in mustard and red pak 
choi under the 8 h, 12 h and 16 h photoperiod were determined. The 20 h and 24 h 
photoperiod led to significant (P < 0.01) higher contents of sacharides (about 2.0-fold 
more) in mustard and red pak choi microgreens. The significant higher content of glucose 
in mustard determined the 24 h (about 1.6-fold more), and in red pak choi – 20 h 
photoperiod (about 1.7-fold more). In tatsoi, the higher (P < 0.01) contents of glucose and 
fructose (on average about 1.4-fold more) due to 8 h and 12 h, and sucrose – due to 12 h 
and 16 h photoperiod were determined (about 1.6-fold more). 
 

 
Figure 2. The impact of light photoperiod for total phenolic content (A), total anthocyanin 
content (B) and DPPH free radical scavenging activity (C) in microgreens. * and ** - 
values are significantly different from average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – 
fresh weight. 
 
The significantly lower contents of phenolic compounds in mustard and tatsoi microgreens 
under the treatments of 8, 12 and 16 h and in red pak choi for 8 and 12 h were determined 
(Figure 2, A). The significantly higher contents of phenolic compounds were determined in 



24 

mustard under the 20 and 24 h (about 18% and 30% more), in red pak choi under the 16, 
20 and 24 h (about 19%, 17% and 17% more, respectively), and in tatsoi under the 24 h 
(about 39% more) photoperiod of LED lighting.  
The significantly (P < 0.01; P < 0.05) higher contents of the total anthocyanin in mustard 
microgreens due to 8 h and 12 h (about 18% and 12% more), in red pak choi – 12 h and  
16 h (about 12% and 6% more), and tatsoi – 8 h and 16 h (about 12% and 20% more) 
photoperiod of LED lighting were determined (Figure 2, B). 
The DPPH free radical scavenging activity in mustard and tatsoi microgreens increased 
due to the 20 h and 24 h photoperiods (on average 9% and 23% more), and in red pak choi 
for the 16 h, 20 h and 24 h LED lighting as well (about 15%, 9% and 9% more) (Figure 2, 
C). The 8 h photoperiod negatively affected the DPPH free radical scavenging activity in 
mustard microgreens (about 1.4-fold less). No significant differences in antiradical activity 
were determined due to the 12 h photoperiod. No significant differences of 12 h 
photoperiod on antiradical activity in microgreens were determined. 
The short 8 h and 20 h photoperiod evoked the antioxidant activity response in mustard, 
which led to significantly (P < 0.01; P < 0.05) higher contents of ascorbic acid (on 
average 26% more), β-carotene (about 15% more) and α-tocopherol (about 6% more) 
(Table 12). The photoperiods of 12 and 16 h inhibited the metabolism of ascorbic acid, but 
increased the accumulation of α-tocopherol (about 16% and 35% more, respectively). The 
24 h photoperiod of LED lighting decreased the response of the antioxidant system in 
mustard, which led to significantly (P < 0.05) lower contents of the investigated 
metabolites. The 8 h photoperiod negatively affected the contents of ascorbic acid (about 
2.3-fold less) in red pak choi and tatsoi microgreens. The 12 h, 16 h and 20 h photoperiod 
led to significantly (P < 0.01) higher contents of ascorbic acid in red pak choi (about 1.3-
fold more). In tatsoi, the higher (P < 0.01) contents of ascorbic acid due to the 12 h, 20 h 
and 24 h photoperiod of LED lighting were determined (on average about 1.2-fold more). 
No similar tendencies were determined for the composition of carotenoids in microgreens 
The 8 and 12 h photoperiods caused a 40% decrease (P < 0.05) of β-carotene, but led to 
increased contents of lutein-zeaxanthin in red pak choi. The contrary effects of lighting 
treatments were determined for the accumulation of carotenoids in tatsoi. The same 
lighting conditions led to significantly (P < 0.01) increased content of β-carotene (about 
57% more) and decreased content of lutein-zeaxanthin (about 45% less) in tatsoi 
microgreens. The significantly higher content of α-tocopherol in red pak choi was 
determined under the 16 or 24 h photoperiods (on average about 43% more), and in tatsoi 
under the 8 or 12 h photoperiods (about 29% more). In mustard microgreens, a 
significantly higher content of α-tocopherol was determined under the 12, 16 and 20 h 
photoperiods. 
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Table 12. The impact of light photoperiod on ascorbic acid, carotenoids and α-tocopherol 
in microgreens 

Vit. C Vit. E
Ascorbic acid β-carotene Lutein-zeaxanthin α-tocopherol

mg g-1, FW

8 6.78** 0.11** 4.58 0.85*
12 3.83* 0.07* 6.98 0.99**
16 4.44* 0.09 6.23 1.12**
20 6.29** 0.10** 7.62* 0.92**
24 3.71* 0.06* 3.52* 0.25*

Average 5.01 0.09 5.79 0.83
LSD 05 0.371 0.008 0.154 0.020
LSD 01 0.54 0.012 2 407 0.029

8 2.11* 0.07* 7.32* 0.64*
12 7.35** 0.12* 10.77** 0.88*
16 5.13** 0.04* 3.65* 1.60**
20 3.68* 0.71** 5.24* 0.58*
24 5.51** 0.08* 5.02* 1.21**

Average 4.76 0.16 6.4 0.98
LSD 05 0.193 0.016 0.463 0.011
LSD 01 0.281 0.024 1.110 0.016

8 2.42* 0.11** 0.51* 0.82**
12 7.69** 0.08 2.12* 0.98**
16 4.89* 0.06 2.38 0.61*
20 6.81** 0.05 2.54 0.49*
24 6.50** 0.07 4.47** 0.60*

Average 5.66 0.07 2.41 0.7
LSD 05 0.282 0.020 0.204 0.024
LSD 01 0.411 0.029 0.297 0.035

Tatsoi

Photoperiod, h

Vit. A

mg 100g-1,  FW
Mustard

Red pak choi

 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** - values are significantly different from 
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight.  
 
The shortest photoperiod of LED lighting, of 8 h, resulted in significantly (P < 0.01) 
higher contents of potassium, magnesium and phosphorus; however, lower contents of 
calcium and iron were determined in mustard microgreens (Table 13). The 12 and 16 h 
photoperiods led to significantly (P < 0.01) lower contents of macro- and microelements. 
Significantly (P < 0.01) higher contents of mineral elements were determined in mustard 
grown under the 24 h photoperiod (about 11% more on average). The 8 and 20 h 
photoperiods negatively affected the macro- and microelements in red pak choi 
microgreens. 



26 

Table 13. The impact of light photoperiod on macro- and microelements in microgreens 
Ca K Mg P S Fe Zn

8 0.96* 1.21** 0.63** 0.61** 1.06 5.28* 4.94**
12 0.91* 1.14* 0.61 0.56* 1.07 5.09* 4.53*
16 0.87* 1.11* 0.58* 0.57* 1.03* 4.77* 4.46*
20 1.02** 1.20** 0.57* 0.58* 1.04* 5.37 4.25*
24 1.12** 1.28** 0.64** 0.63** 1.14** 6.43** 5.49**

Average 0.98 1.19 0.61 0.59 1.07 5.39 4.73
LSD 05 0.010 0.008 0.012 0.007 0.014 0.065 0.043
LSD 01 0.015 0.011 0.017 0.011 0.02 0.094 0.063

8 0.69* 1.14* 0.45* 0.44* 0.87* 4.49* 5.11*
12 0.94** 1.26* 0.62** 0.48* 1.12** 5.65* 4.99*
16 0.93** 1.29 0.59** 0.47* 1.10 5.76 5.19*
20 0.83* 1.22* 0.53* 0.44* 1.02* 5.31* 5.50*
24 1.07** 1.48** 0.71** 0.60** 1.35** 7.69** 6.87**

Average 0.89 1.28 0.58 0.49 1.09 5.78 5.53
LSD 05 0.013 0.010 0.004 0.004 0.009 0.037 0.034
LSD 01 0.019 0.015 0.010 0.006 0.013 0.054 0.049

8 0.80* 1.31* 0.51* 0.51* 0.98* 5.41* 5.88*
12 0.88* 1.34* 0.55** 0.54* 1.05** 5.90** 6.02*
16 0.84* 1.26* 0.48* 0.53* 0.92* 5.18* 6.17*
20 0.96** 1.39** 0.56** 0.61** 1.10** 5.67* 7.23**
24 1.00** 1.44** 0.57** 0.59** 1.08** 6.50** 7.06**

Average 3.68 1.35 0.53 0.56 1.03 5.73 6.47
LSD 05 0.008 0.008 0.005 0.006 0.013 0.06 0.100
LSD 01 0.012 0.011 0.007 0.009 0.019 0.088 0.145

Tatsoi

Photoperiod, h mg g-1, FW µg g-1, FW
Mustard

Red pak choi

 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** - values are significantly different from 
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight.  
 
The significantly higher contents of calcium and magnesium under the treatments of 12 
and 16 h, and phosphorus and sulphur under the 12 h photoperiod were evaluated. As well 
as in mustard, the significantly (P < 0.01) higher contents of mineral elements (about 1.2-
fold more on average) under the 24 h photoperiod in red pak choi were determined. The 
photoperiod of 8 h, 12 h and 16 h led to significantly (P < 0.05) lower contents of mineral 
elements (except magnesium and iron under 12 h photoperiod) in tatsoi microgreens. The 
20 and 24 h photoperiod of LED lighting significantly (P < 0.01) increased the macro- and 
microelements in these microgreens (about 1.1-fold higher than average). 

 
The effect of blue 455 nm light dosage on microgreens 

 
According to our data, the microgreens grown without blue 455 nm light dosage in LED 
lighting spectra had longer hypocotyls and smaller leaves. The leaf area of microgreens 
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increased with increasing PPFD of blue 455 nm LED light. The 33 % blue 455 nm LED 
light dosage led to significantly (P < 0.05) higher fresh weight of red pak choi and tatsoi 
microgreens. 
In microgreens, grown without blue LED light dosage (0 %) the significantly (P < 0.05) 
lower chlorophyll index was determined (about 1.3-fold lower on average). Due to 25 % 
and 33 % blue 455 nm LED light dosage the significantly (P < 0.01; P < 0.05) increased 
chlorophyll index of mustard, due to 16 % and 25 % - red pak choi, and due to 33% - tatsoi 
(about 1.1-fold more on average). 
The 25 % blue 455 nm LED light dosage led to significantly (P < 0.01) increased contents 
of saccharides in mustard and red pak choi microgreens (on average about 1.2-fold and 
1.5-fold more, respectively). The significantly (P < 0.01) higher contents of glucose (about 
1.5-fold more; except red pak choi) and fructose (about 1.6-fold on average) in 
microgreens grown under the LED light without blue 455 nm dosage (0 %) were 
determined. The 8 % blue 455 nm LED light dosage had a positive impact for significantly 
(P < 0.01) higher contents of sucrose (about 1.6-fold), glucose (about 1.2-fold) and 
fructose (about 1.2-fold) in red pak choi. The 16 % blue 455 nm LED light dosage led to 
lower (P < 0.05) contents of sucrose, glucose and fructose in microgreens (on average 
about 1,7-fold, 1.5-fold and 2.8-fold less, respectively). 
The 8 % blue 455 nm LED light dosage led to significantly (P < 0.01) higher contents of 
total phenolic compounds in mustard and red pak choi (about 15 % and 12 % more, 
respectively) (Figure 3, A). In tatsoi, the significantly (P < 0.01) higher content of total 
phenolic compounds under the treatments of 33 % blue 455 nm LED light dosage was 
determined (about 19 % more). In mustard and red pak choi microgreens grown under the 
LED lighting without blue 455 nm dosage (0 %) the lower contents of phenols were 
evaluated (about 10 % and 21 % less, respectively). The same tendency for total phenolic 
content in microgreens grown under LED lighting with 16 % blue light dosage was 
determined (about 9 % and 4 % less). The total phenolic content in red pak choi decreased 
(P < 0.05) due to the 33 % blue 455 nm LED light dosage (about 15 % less). 
The total anthocyanin content in red pak choi microgreens increased (P < 0.01) due to the 
LED lighting without blue 455 nm dosage (0 %), or 8 % blue 455 nm LED light dosage in 
spectra (an average about 26 % more) (Figure 3, B). The significantly (P < 0.01) higher 
(about 20 %) total anthocyanin content in tatsoi grown under the 25 % blue 455 nm LED 
light dosage was evaluated. The 16 % blue 455 nm LED light dosage had the significant (P 
< 0.05) impact for the lower total anthocyanin content in mustard (about 9 % less) and red 
pak choi (about 37 % less) microgreens. 
The significantly (P < 0.01) higher DPPH free radical scavenging activity in mustard 
(about 1.2-fold) and tatsoi (about 1.5-fold more) microgreens grown without blue 455 nm 
LED light dosage in spectra (0 %) was evaluated (Figure 3, C). The 25 % blue 455 nm 
LED light dosage led to increased (P < 0.01) DPPH free radical activity (about 1.8-fold 
more) in red pak choi; however, decreased in other microgreens. The 8 %, 16 % and 33 % 
blue 455 nm LED light dosage had negative or no effect for antiradical activity in 
microgreens. 
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Figure 3. The effect of blue 455 nm LED light dosage on total phenolic content (A), total 
anthocyanin content (B) and DPPH free radical scavenging activity (C) in microgreens. * 
and ** - values are significantly different from average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. 
 
In mustard, the significantly (P < 0.01) higher content of ascorbic acid increased due to 
illumination with LED lighting without blue 455 nm dosage (0 %; about 37 % more), and 
due to 25 % blue light dosage (about 15 % more). The 16 % blue 455 nm LED light 
dosage significantly (P < 0.01) increased the content of ascorbic acid (about 31 %) in red 
pak choi microgreens. The 8 % blue 455 nm LED light dosage increased (P < 0.01) the 
content of ascorbic acid (about 64 %) in tatsoi microgreens. 
The contents of carotenoids β-carotene and lutein-zeaxanthin red pak choi increased  
(P < 0.01) due to 25 % blue 455 nm LED light dosage (about 23 % and 10 % more), in 
tatsoi – due to 16 % blue 455 nm LED light (about 28 % and 19 % more, respectively). No 
significant difference of blue 455 nm LED light dosage on lutein-zeaxanthin accumulation 
in mustard was determined. However, the LED lighting without blue 455 nm LED light 
dosage, and the 33 % dosage, led to about 40 % higher (P < 0.01) content of β-carotene in 
mustard microgreens. 
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As well as for carotenoids, the same tendency on accumulation of α-tocopherol in red pak 
choi and tatsoi microgreens was determined. The 25 % blue 455 nm LED light dosage led 
to significantly (P < 0.01) higher content of α-tocopherol in red pak choi (about 3.0-fold 
more), and 16 % dosage - in tatsoi (about 1.2-fold more). Due to LED lighting without 
blue 455 nm dosage (0 %), and 25 % dosage, increased (P < 0.01) content of α-tocopherol 
in mustard (about 4 % and 15 % more, respectively). The 16 % and 33 % blue 455 nm 
LED light dosage decreased (P < 0.05) accumulation of α-tocopherol in microgreens. 
The significantly (P < 0.01) higher macro- (calcium, potassium, magnesium, phosphorus, 
sulphur) (about 1.7-fold on average) and microelements (iron, zinc) (about 1.5-fold on 
average) contents in mustard grown under the LED lighting with 25 % and 33 % blue 
455 nm light dosage were evaluated (Table 14). 
 
Table 14. The effect of blue 455 nm LED light dosage on macro- and microelements in 
microgreens 

Ca K Mg P S Fe Zn

0 0.34* 0.47* 0.30* 0.33* 0.42* 1.21* 1.63*
8 0.37* 0.48* 0.31* 0.34* 0.38* 1.34* 1.69*

16 0.33* 0.45* 0.26* 0.30* 0.28* 1.36* 1.48*
25 0.47** 0.84** 0.43** 0.47** 0.60** 1.66** 2.21**
33 0.45** 0.78** 0.39** 0.40** 0.51** 1.71** 2.04**

Average 0.39 0.6 0.34 0.37 0.44 1.46 1.81
LSD 05 0.003 0.003 0.003 0.004 0.006 0.014 0.016
LSD 01 0.005 0.005 0.005 0.006 0.009 0.021 0.024

0 0.38* 0.46* 0.32* 0.33* 0.45 1.50* 1.72*
8 0.44** 0.54* 0.36 0.36 0.49** 1.51* 1.85*

16 0.43 0.54* 0.35* 0.35* 0.42* 1.53* 1.78*
25 0.40* 0.51* 0.33* 0.34* 0.32* 1.50* 1.87*
33 0.49** 0.79** 0.43** 0.45** 0.57** 2.09** 2.40**

Average 0.43 0.57 0.36 0.37 0.45 1.63 1.92
LSD 05 0.004 0.003 0.006 0.007 0.011 0.037 0.013
LSD 01 0.006 0.004 0.009 0.011 0.016 0.054 0.019

0 0.38* 0.47* 0.28* 0.33* 0.40** 1.26* 2.04*
8 0.43* 0.50* 0.32* 0.37 0.39** 1.55** 2.04*

16 0.41* 0.48* 0.32* 0.34* 0.33* 1.27* 1.88*
25 0.44 0.53* 0.33 0.37 0.22* 1.43* 2.32**
33 0.53** 0.76** 0.40** 0.46** 0.47** 1.82** 2.60**

Average 0.44 0.55 0.33 0.37 0.36 1.47 2.18
LSD 05 0.004 0.003 0.004 0.004 0.006 0.031 0.029
LSD 01 0.006 0.005 0.005 0.007 0.009 0.045 0.042

µg g-1, FW
Mustard

Red pak choi

Tatsoi

The blue light dosage, % mg g-1, FW

 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** - values are significantly different from 
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
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The LED lighting without blue 455 nm light (0 %), and 8 % and 16 % blue light dosage, 
decreased (P < 0.01) the contents of mineral elements in mustard. The highest 33 % blue 
455 nm LED light dosage increased (P < 0.01) macro- and microelements in red pak choi 
and tatsoi microgreens (about 1.5-fold on average). The 8 % blue 455 nm LED light 
dosage led to increased (P < 0.01) contents of calcium (about 1.2-fold) and sulphur (about 
1.5-fold) in red pak choi, and sulphur (about 1.8-fold) and iron (about 1.2-fold more) in 
tatsoi. The significantly (P < 0.05) lower contents of mineral elements in microgreens 
grown under the LED lighting with 16 % and 25 % blue 455 nm light dosage, or LED 
lighting without blue light (0 %), were determined. 
 

The effects of supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm LED 
light on microgreens 

 
The effects of supplemental LEDs on morphological indices varied between species of 
microgreens. The supplemental orange 622 nm LED light significantly increased leaf area 
(about 1.3-fold) and caused elongation of the hypocotyl (about 1.1-fold) of mustard. 
However, the supplemental orange 622 nm light decreased (P < 0.05) the elongation of 
tatsoi hypocotyls (about 1.1-fold), leaf area (about 2.5-fold) and fresh weight (about 2.0-
fold). The same tendency of green 520 nm and yellow 595 nm LED light on growth 
parameters of tatsoi microgreens was determined. No significant differences of 
supplemental LED lighting were determined on the morphology of red pak choi 
microgreens. 
The significantly (P < 0.01) higher chlorophyll index of red pak choi microgreens grown 
under supplemental green 520 nm (about 30% more) or orange 595 nm (about 32% more) 
LEDs was determined. The supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 
622 nm LED lighting significantly decreased the chlorophyll index (about 31 %, 17 % and 
17 %, respectively) of tatsoi microgreens. No significant effects of supplemental LED 
lighting were determined in mustard microgreens.  
The significantly (P < 0.01; P < 0.05) higher contents of saccharides (sucrose, glucose and 
fructose) in mustard (about 1.3-fold on average) and tatsoi (about 3.7-fold) microgreens 
grown under the treatment of supplemental orange 622 nm LED light were determined. 
The supplementation of light spectra with yellow 595 nm LED light significantly  
(P < 0.01; P < 0.05) increased the fructose content (about 1.3-fold) in mustard, the 
contents of sucrose and glucose in tatsoi (about 3.8-fold and 1.6-fold, respectively), and the 
content of glucose in red pak choi microgreens (about 1.2-fold more). The supplemental 
green 520 nm LED light affected the content of sucrose negatively in red pak choi (1.7-
fold lower) and mustard (2.4-fold lower) microgreens. In addition, the supplemental green 
520 nm LED light had a negative effect on the content of glucose in mustard (1.5-fold 
lower). However, green 520 nm light led to the increased content of glucose in tatsoi 
microgreens (2.7-fold). 
The main LED light spectra supplementation with green 520 nm, yellow 595 nm and 
orange 622 nm LED significantly (P < 0.01) increased the total phenolic content in 
mustard microgreens (about 1.2-fold, 1.4-fold and 1.1-fold, respectively). The positive 
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effects of supplemental yellow 595 nm and orange 622 nm LED light on the accumulation 
of phenolic compounds in tatsoi microgreens were determined (about 1.1-fold higher). 
However, the significantly (P < 0.05) negative effects of green 520 nm and orange 622 nm 
LED light on total phenolic content in red pak choi microgreens were calculated (1.2-fold 
and 1.3-fold lower, respectively). 
The supplemental yellow 595 nm and orange 622 nm LED light led to significantly  
(P < 0.05) higher contents of total anthocyanin in red pak choi microgreens (1.2-fold and 
1.3-fold, respectively). However, the supplemental yellow 595 nm light had a negative 
effect on the accumulation of anthocyanins in tatsoi (about 1.3-fold). Due to supplemental 
green 520 nm LED light, significantly lower contents of anthocyanin were determined in 
all investigated microgreens (1.3-fold lower on average). 
As well as total phenolic content, all the supplemental LED light wavelengths influenced 
the higher DPPH free radical scavenging activity in mustard microgreens (1.1-fold). The 
supplemental yellow 595 nm LED light increased (P < 0.01) antiradical activity in tatsoi. 
The orange 622 nm LED light led to significantly decreased (P < 0.05) antiradical activity 
in tatsoi and red pak choi microgreens (about 1.1-fold lower on average). 
The supplementation of main LED lighting spectra with green 520 nm, yellow 595 nm and 
orange 622 nm LED light led to an increased content of ascorbic acid in tatsoi microgreens 
(about 1.5-fold, 1.2-fold and 1.6-fold more) (Table 15). However, these lighting conditions 
decreased (P < 0.05) the content of ascorbic acid in red pak choi microgreens (about 1.5-
fold on average). In tatsoi, the content of ascorbic acid increased (P < 0.01) due to 
supplemental yellow 595 nm LED lighting (about 1.2-fold more). 
The supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm LED light negatively 
affected the composition of carotenoids in red pak choi and tatsoi microgreens (Table 15). 
The contents of β-carotene and lutein-zeaxanthin decreased in red pak choi by about 1.4-
fold and 1.3-fold, and in tatsoi by 2.7-fold and 1.6-fold. The significantly higher contents 
of β-carotene (about 2.7-fold higher) and lutein-zeaxanthin (about 2.4-fold higher) were 
determined in mustard microgreens grown under supplemental green 520 nm, yellow 
595 nm and orange 622 nm LED lighting. 
The supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm LED lighting led to 
increased (P < 0.01) contents of α-tocopherol in mustard microgreens (1.5-fold more) 
(Table 15). In tatsoi, the significantly (P < 0.01) higher content of α-tocopherol under the 
treatments of supplemental yellow 595 nm (about 1.3-fold on average) and orange 622 nm 
(about 4.0-fold more) LED light. 
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Table 15. The effects of supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm 
LED light on ascorbic acid, carotenoids and α-tocopherol in microgreens 

Vit. C Vit. E
Ascorbic acid β-carotene Lutein-zeaxanthin α-tocopherol

mg g-1, FW

K 0.26 0.38 6.14 6.77
K +520 nm 0.25 1.27** 15.52** 8.81**
K +595 nm 0.30* 1.22** 13.85** 8.75**
K +622 nm 0.28 0.66** 14.57** 13.16**

LSD 05 0.031 0.025 0.131 0.071

LSD 01 0.046 0.038 0.198 0.107

K 0.77 0.98 26.47 23.29
K +520 nm 0.51* 0.89* 23.36* 7.36*
K +595 nm 0.61* 0.78* 22.30* 13.18*
K +622 nm 0.45* 0.57* 16.10* 7.84*

LSD 05 0.028 0.031 0.273 0.141

LSD 01 0.043 0.047 0.414 0.213

K 0.31 1.56 22.97 7.72
K +520 nm 0.47** 0.50* 13.50* 7.35
K +595 nm 0.38** 0.98* 16.91* 9.92**
K +622 nm 0.49** 0.45* 14.74* 31.13**

LSD 05 0.024 0.018 0.147 0.759

LSD 01 0.036 0.027 0.220 1.150

Tatsoi

Light spectra

Vit. A

mg 100g-1, FW
Mustard

Red pak choi

 
K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm and 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least 
significant difference; * and ** - values are significantly different from control: P < 0.05 and  
P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. AsA – ascorbic acid; α-T – alpha tocopherol. 
 
The supplemental green 520 nm LED light led to significantly (P < 0.01) increased 
contents of macro- (calcium, potassium, magnesium, phosphorus, sulphur) and 
microelements (iron, zinc) in mustard microgreens (on average of 1.2-fold higher) (Table 
16). In addition, the supplemental green 520 nm and orange 622 nm LED light had a 
positive effect on the accumulation of iron in mustard (about 1.4-fold higher). However, 
these supplemental LEDs led to significantly (P < 0.05) decreased contents of 
macroelements and zinc. The supplementation of the main LED lighting spectra with green 
520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm LEDs led to increased (P < 0.01) contents of 
magnesium (about 1.1-fold), phosphorus (about 1.2- to 1.5-fold), sulphur (about 1.2- to 
1.6-fold), iron (about 1.2-1.4-fold) and zinc (about 1.9-2.1-fold) in tatsoi microgreens. 
However, due to these lighting conditions, the content of calcium decreased by 1.5-fold in 
tatsoi. In red pak choi microgreens, the negative effects of supplemental green 520 nm, 
yellow 595 nm and orange 622 nm LEDs on macro- and microelements were determined. 
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Table 16. The effect of supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm 
LED light on macro- and microelements in microgreens 

Ca K Mg P S Fe Zn

K 1.78 1.81 0.38 0.48 0.58 12.76 6.29
K +520 nm 2.03** 1.84** 0.46** 0.60** 0.73** 18.99** 7.02**
K +595 nm 1.72* 1.56* 0.37* 0.44* 0.59 17.29** 6.25
K +622 nm 1.74 1.55* 0.38 0.43* 0.57 17.48** 5.55*

LSD 05 0.045 0.013 0.01 0.009 0.016 0.458 0.141

LSD 01 0.010 0.020 0.015 0.013 0.024 0.693 0.214

K 1.92 2.93 0.66 1,00 1.96 33.4 18.6
K +520 nm 1.20* 1.96* 0.40* 0.66* 1.09* 20.11* 11.89*
K +595 nm 1.56* 2.38* 0.51* 0.69* 1.23* 30.83 14.50*
K +622 nm 1.37* 2.61* 0.44* 0.58* 1.15* 22.71* 12.54*

LSD 05 0.104 0.137 0.048 0.064 0.104 2.896 1.749

LSD 01 0.158 0.208 0.073 0.098 0.158 4.388 2.651

K 1.84 2.14 0.41 0.6 0.71 15.62 7.73
K +520 nm 1.34* 2.39 0.43** 0.90** 1.17** 21.41** 15.95**
K +595 nm 1.13* 0.24 0.42 0.75** 1.11** 20.30** 14.68**
K +622 nm 1.33* 2.04 0.44** 0.71** 1.09** 18.04** 14.79**

LSD 05 0.024 0.373 0.008 0.011 0.02 0.184 0.141

LSD 01 0.036 0.564 0.012 0.017 0.03 0.278 0.213

Tatsoi

Light spectra mg g-1, FW µg g-1,  FW
Mustard

Red pak choi

 
K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least 
significant difference; * and ** - values are significantly different from control: P < 0.05 and  
P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

The impact of UV-A irradiance on microgreens growth, metabolites  
and mineral elements 

 
According to our data, the supplemental UV-A LED irradiance increased (P < 0.01) leaf area 
of red pak choi microgreens (about 1.6-fold). However, no significant difference of UV-A 
irradiation on morphological indices of mustard and tatsoi were determined. 
The supplemental UV-A 390 nm LED irradiance increased the chlorophyll index of red pak 
choi (about 1.2-fold). As well as for morphological indices, no significant difference of UV-
A irradiance on chlorophyll indexes of mustard and tatsoi microgreens were determined. 
The supplemental UV-A 366 nm, 390 nm and 402 nm LED irradiance decreased  
(P < 0.05) the content of sucrose in red pak choi (on average about 2.0-fold), and in tatsoi 
(about 2.5-fold less) (Table 17). The supplemental UV-A irradiance had no significant 
difference on sucrose in mustard. The significantly (P < 0.05) lower contents of glucose 
and fructose in mustard due to the supplemental UV-A 390 nm (about 9.0-fold and 1.2-
fold less) and 402 nm LED irradiance (about 1.3-fold and 3.5-fold less, respectively) were 
evaluated. However, during these lighting conditions, increased (P < 0.01; P < 0.05) the 
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contents of glucose in red pak choi and tatsoi microgreens (about 2.0-fold and 1.4-fold 
more, respectively). The supplementation of LED light spectra with UV-A irradiance 
increased (P < 0.01) the content of fructose in tatsoi (about 1.8-fold more), however, had 
no significant impact on fructose in red pak choi microgreens. 
 
Table 17. The effect of supplemental UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED irradiance on 
saccharides in microgreens 

Sucrose Glucose Fructose

K 0.98 3.09 2.47
K +366 nm 1.69 3.48 1.98*
K +390 nm 0.67 0.33* 1.32*
K +402 nm 0.65 2.29* 0.71*

LSD 05 0.893 0.396 0.222
LSD 01 1.350 0.601 0.337

K 8.48 0.89 0.21
K +366 nm 4.33* 1.49* 0.78
K +390 nm 4.12* 1.57* 0.14
K +402 nm 4.19* 1.81** 0.63

LSD 05 0.102 0.520 1.400
LSD 01 0.154 0.788 2.120

K 2.91 1.08 1.74
K +366 nm 1.16* 0.83* 3.41**
K +390 nm 1.85* 2.64** 3.13**
K +402 nm 1.73* 1.56** 3.41**

LSD 05 0.395 0.118 0.487
LSD 01 0.598 0.179 0.738

Light spectra mg g-1, FW
Mustard

Red pak choi

Tatsoi

 
K – control (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least significant 
difference; * and ** - values are significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, 
respectively. FW – fresh weight. 
 
The supplemental irradiation with UV-A 390 nm and 402 nm LED increased (P < 0.01) 
the total phenolic content in mustard (about 1.8-fold and 2.0-fold, respectively) (Figure 4, 
A). These lighting conditions had no significant impact on total phenolic content in red pak 
choi and tatsoi microgreens. The supplemental UV-A 366 nm LED irradiance increased  
(P < 0.01) the total phenolic content in red pak choi (about 1.2-fold), but decreased 
phenols in tatsoi microgreens (about 1.3-fold less). 
The supplementation of LED light spectra with UV-A 366 nm and 390 nm irradiance 
increased (P < 0.01; P < 0.05) total anthocyanin content in red pak choi microgreens (about 
1.2-fold) (Figure 4, B). The UV-A 390 nm and 402 nm LED irradiance decreased (P < 0.05) 
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the content of total anthocyanin in tatsoi (about 1.1-fold less). The UV-A irradiance had no 
significant difference on anthocyanins in mustard microgreens. 
The DPPH free scavenging activity increased (P < 0.05) in red pak choi treated with UV-A 
366 nm and 402 nm (about 1.1-fold), and in tatsoi – UV-A 390 nm and 402 nm LED 
irradiance (on average about 1.3-fold more) (Figure 4, C). The supplemental UV-A 
irradiance decreased (P < 0.05) the DPPH free radical scavenging activity of mustard 
microgreens. 
 

 
Figure 4. The effect of supplemental UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED irradiance on 
total phenolic content (A), total anthocyanin content (B) and DPPH free radical scavenging 
activity (C) in microgreens. K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm 
LED). * and ** - values are significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, 
respectively. TPC – the total phenolic content; TAC – the total anthocyanin content; FW – 
fresh weight. 
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The supplemental UV-A 366 nm, 390 nm and 402 nm LED irradiance increased (P < 0.01) 
the content of ascorbic acid in red pak choi microgreens (about 4.3-fold more). These 
lighting conditions decreased (P < 0.05) the accumulation of ascorbic acid in tatsoi (on 
average about 2.3-fold less). In mustard, the content of ascorbic acid increased due to the 
supplemental 402 nm LED irradiance (on average about 1.6-fold more). 
The supplemental UV-A irradiance more than 5.0-fold increased (P < 0.01) the content of 
β-carotene in mustard microgreens. The UV-A 390 nm and 402 nm LED irradiance 
increased the accumulation of β-carotene in red pak choi (about 1.5-fold and 1.3-fold 
more), and UV-A 390 nm – in mustard microgreens (about 1.5-fold more). The 
supplemental UV-A irradiance increased (P < 0.01) the content of lutein-zeaxanthin in 
mustard (on average about 1.3-fold). The lutein-zeaxanthin content in red pak choi 
microgreens increased under the treatments with supplemental UV-A 390 nm and 402 nm 
LED irradiance (about 1.2-fold and 1.3-fold more, respectively). The content of β-carotene 
in mustard increased due to the supplemental UV-A 366 nm and 402 nm LED irradiance, 
however, decreased the content of lutein-zeaxanthin (about 1.8-fold and 1.6-fold less, 
respectively). 
The significantly (P < 0.01) higher content of α-tocopherol in mustard treated with UV-A 
402 LED irradiance was determined (about 1.3-fold more). The UV-A 366 nm and 390 
LED irradiance led to significantly (P < 0.01; P < 0.05) higher content of α-tocopherol in 
red pak choi microgreens (about 2.1-fold and 1.7-fold more, respectively). The 
supplemental UV-A LED irradiance had no significant effect on α-tocopherol in tatsoi 
microgreens. 
No similar tendency of supplemental UV-A irradiance on mineral elements in microgreens 
was determined. The supplemental UV-A 366 nm and 390 nm LED irradiance decreased 
(P < 0.05) the contents of mineral elements (except of iron of 390 nm LED) in red pak 
choi microgreens. The supplemental UV-A 390 nm LED irradiance increased (P < 0.01) 
the content of potassium in mustard, and iron in red pak choi and tatsoi (about 1.1-fold 
more). The UV-A 402 nm LED irradiance significantly increased (P < 0.01) contents of 
macro- (calcium, potassium, magnesium, phosphorus, sulphur) and microelements (iron, 
zinc) in mustard microgreens (on average about 1.3-fold more). Also, the supplemental 
UV-A 402 nm LED irradiance increased the content of calcium in tatsoi microgreens. 

 
The effect of supplemental pulsed LED light on microgreens 

 
In this study, the photoresponse to the pulsed monochromatic LED lighting of the total 
phenolic content differed between plant species, and the strongest response in mustard was 
determined (Table 18). In mustard, the significantly increased total phenolic content under 
the treatments of 2 Hz, 256 Hz, and 1024 Hz frequencies of all supplemental 
monochromatic LEDs was determined (12−20, 16−37, and 20−44%, respectively) in 
comparison to continuous lighting (0 Hz). In general, the supplementation of HPS lamps 
with yellow 590 nm or red 627 nm LEDs at a frequency of 1024 Hz had the most positive 
effect on the accumulation of metabolites in mustard. On the contrary, the significantly 
decreased total phenolic content in mustard grown under the treatment of all 
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monochromatic LEDs at a frequency of 32 Hz (33−46%) was determined in comparison to 
continuous lighting. In red pak choi and tatsoi, the significantly higher total phenolic 
content under the treatments of royal blue (445 nm) LEDs at frequencies of 2 Hz and 
32 Hz was determined (5 and 39% and 13 and 24%, respectively). In addition, the blue 
470 nm, cyan 505 nm or red 627 nm LEDs at 32 Hz LED to significantly (p ≤ 0.01) the 
total phenolic contents (about 11, 18, and 28%, respectively) in tatsoi. The treatments of 
frequencies at 256 and 1024 Hz of all monochromatic LEDs, except blue 455 nm, LED to 
a significantly decreased total phenolic content in red pak choi and tatsoi microgreens 
(5−12 and 13−19% and 8−24 and 5−20%, respectively).  
 
Table 18. The effect of pulsed LED light frequency for total phenolic content in 
microgreens 

HPS + 455 nm HPS + 470 nm HPS + 505 nm HPS + 590 nm HPS + 627 nm

0 1.87 1.99 1.86 1.79 1.8
2 2.25** 2.27** 2.12** 2.23** 2.02** 

32 1.24*  1.06*   1.07*  1.06*   1.04* 
256 2.27** 2.58** 2.19** 2.46** 2.09** 

1024 2.25** 2.54** 2.24** 2.59** 2.50** 
LSD 05 0.089 0.142 0.176 0.121 0.114
LSD 01 0.129 0.206 0.256 0.176 0.166

0 1.04 1.17 1.13 1.17 1.23
2 1.10** 0.97* 1.18 1.10 1.24

32 1.45** 1.2 1.21* 1.15 1.27
256 1.09*  1.09* 0.99* 1.11 1.12* 

1024 1.07 1.00* 0.95* 0.95* 1.07* 
LSD 05 0.036 0.075 0.071 0.107 0.058
 LSD 01 0.053 0.11 0.104 0.156 0.085

0 1.03 1.11 1.04 1.12 1.17
2 1.17** 1.07 1.14** 0.98* 1.12

32 1.28** 1.24** 1.23** 1.16 1.50*
256 1.01 0.96*  0.96* 0.85* 1.06*

1024 1.01 1.05*  0.93* 0.90* 0.97*
LSD 05 0.053 0.035 0.058 0.041 0.066
LSD 01 0.077 0.051 0.084 0.06 0.096

Pulsed light frequencies, Hz mg g-1, FW
Mustard

Red pak choi

Tatsoi

 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** − values are significantly different from 
control (0 Hz): P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

In accordance with data, the photoresponse to the pulsed monochromatic LED 
lighting of the total anthocyanin content differed between microgreens, and the strongest 
responses in red pak choi and tatsoi were determined in comparison to mustard (Table 19). 
In red pak choi and tatsoi, the significantly higher total anthocyanin content under the 
treatments of all supplemental LEDs at 2 Hz (38−62 and 23−87 %, respectively), except 
blue 470 nm and yellow 590 nm, and 32 Hz frequencies (39−78 % and 38−87 %, 
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respectively) was determined. In addition, higher total anthocyanin contents were 
determined in tatsoi under the treatments of blue 470 nm, yellow 590 nm, and red 627 nm 
at 256 Hz frequency (about 38 %, 52 %, and 65%, respectively).  
 
Table 19. The effect of pulsed LED light frequency for total anthocyanin content in 
microgreens 

HPS + 455 nm HPS + 470 nm HPS + 505 nm HPS + 590 nm HPS + 627 nm

0 0.46 0.44 0.44 0.43 0.47
2 0.35* 0.38* 0.37* 0.37* 0.36* 

32 0.46 0.45 0.46 0.48 0.44
256 0.40* 0.47 0.37* 0.44 0.40* 

1024 0.38* 0.45 0.43 0.39 0.38* 
LSD 05 0.028 0.042 0.064 0.059 0.043
LSD 01 0.041 0.062 0.093 0.085 0.063

0 0.51 0.53 0.53 0.5 0.53
2 0.77** 0.75 0.74* 0.69* 0.89** 

32 0.91** 0.82* 0.74* 0.73** 0.78** 
256 0.54 0.45 0.53 0.52 0.56

1024 0.5 0.6 0.52 0.48 0.61
LSD 05 0.150 0.226 0.175 0.130 0.157
LSD 01 0.218 0.329 0.255 0.189 0.228

0 0.48 0.55 0.39 0.44 0.37
2 0.90** 0.87** 0.87** 0.51 1.03** 

32 0.82** 0.76* 0.73** 0.79** 0.67** 
256 0.49 0.49 0.39 0.65*  0.41

1024 0.39 0.76*   0.53 0.67** 0.61*  
LSD 05 0.166 0.156 0.136 0.147 0.17
LSD 01 0.241 0.227 0.198 0.215 0.247

Pulsed light frequencies, Hz mg g-1, FW
Mustard

Red pak choi

Tatsoi

LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from 
control (0 Hz): P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 

 
This is in contrast to the results of the total phenolic content, when the significantly 

lower content in red pak choi and tatsoi was determined. In general, the photoresponse of 
secondary metabolites to pulsed light treatments was the decrease in the total phenolic 
content, but the anthocyanin content, as a group of phenolic compounds, increased. In 
contrast, all of the wavelengths of supplemental LEDs at a frequency of 2 Hz led to a 
significantly lower total anthocyanin content (14−23%) in mustard. Furthermore, lower 
total anthocyanin contents were determined under the treatments of royal blue 455 nm, 
cyan 505 nm, and red 627 nm LEDs at 256 Hz (about 13 %, 16 %, and 15 %, respectively) 
and 1024 Hz, with the exception of cyan 505 nm (about 17 % and 19%, respectively). No 
significant differences in the total anthocyanin content under the treatments of 
monochromatic LEDs at a frequency of 32 Hz was determined, while a lower total 
phenolic content was measured. These findings suggested that a specific wavelength of 
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pulsed LED light affects the accumulation of phenolic compounds; however, the separate 
groups of metabolites may be affected differently.  
The DPPH free radical scavenging activity assay is widely used for the rapid screening and 
evaluation of antioxidant capacity in various horticulture plants. The study has shown that 
pulsed light also influenced DPPH free radical scavenging activity (Table 20).  
 
Table 20. The effect of pulsed LED light frequency for DPPH radical scavenging activity 
in microgreens 

HPS + 455 nm HPS + 470 nm HPS + 505 nm HPS + 590 nm HPS + 627 nm

0 1.12 1.3 1.45 0.62 0.43
2 0.27*   0.19* 0.17* 0.18* 0.09* 

32 2.30** 2.12** 1.68 2.00** 1.72**
256 2.23** 2.25** 1.99* 2.19** 1.62**

1024 1.79** 1.47** 1.63 1.91** 1.95**
LSD 05 0.221 0.08 0.386 0.282 0.288
LSD 01 0.321 0.117 0.561 0.41 0.419

0 2.4 2.65 2.81 2.62 2.98
2 3.41** 2.71 3.36** 3.42** 3.40**

32 2.70*   1.86* 2.11*  1.82* 1.96**
256 1.31*   1.38* 1.29* 1.74* 1.58

1024 0.89* 1.23* 1.11* 1.13* 1.28
LSD 05 0.224 0.183 0.118 0.082 0.275
LSD 01 0.327 0.267 0.171 0.119 0.400

0 1.24 1.69 1.48 1.39 1.79
2 3.24** 3.04** 3.12** 2.74** 3.22**

32 1.74** 1.74 1.96** 1.52 1.94
256 1.07 0.90* 0.98* 0.85* 1.19*

1024 1.15 1.11* 1.08* 0.94* 1.03*
LSD 05 0.167 0.127 0.094 0.144 0.183
LSD 01 0.243 0.184 0.136 0.209 0.267

Pulsed light frequencies, Hz µmol g-1, FW
Mustard

Red pak choi

Tatsoi

LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from 
control (0 Hz): P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 

 
The supplemental blue 455 nm LEDs at 2 and 32 Hz led to significantly higher antiradical 
activity in red pak choi and tatsoi (about 42 % and 12% and 61 % and 40%, respectively) 
as well as higher total phenolic contents and total anthocyanin contents. In addition, higher 
antiradical activity was determined under the treatments of cyan 505 nm, yellow 590 nm, 
and red 627 nm LEDs at 2 Hz frequency (about 19 %, 30 %, and 14 %, respectively) in red 
pak choi, similar to the total anthocyanin content. In contrast, the significantly lower 
DPPH free radical scavenging activity under the treatments of blue 455 nm, cyan 505 nm, 
and yellow 590 nm at a frequency of 32 Hz (about 30 %, 25 %, and 30%, respectively) was 
determined. In addition, the treatments of all wavelength LEDs, except red, at frequencies 
of 256 and 1024 Hz decreased DPPH free radical scavenging activity (33−54 and 53−63%, 
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respectively) in red pak choi. The same light treatments affected the total phenolic content 
similarly, but red 627 nm LEDs had a negative effect and royal blue at 256 Hz had a 
positive effect on the accumulation of metabolites. These results are similar to those of the 
antiradical activity in tatsoi. All of the supplemental LEDs at frequencies of 256 Hz and 
1024 Hz, except royal blue, led to significantly lower DPPH free radical scavenging 
activity (33−47 and 27−42%, respectively); this tendency is similar to that for total 
phenolic content. In mustard, the significantly increased DPPH free radical scavenging 
activity under the treatments of all of the supplemental LED wavelengths at frequencies of 
32 Hz, 256 Hz, and 1024 Hz (except cyan, at 32 Hz and 1024 Hz) was determined. 
Although it was found that antiradical activity can be stimulated by supplemental pulsed 
light at a frequency of 32 Hz, a lower total phenolic content was determined. The DPPH 
free radical scavenging activity drastically decreased (about 71−88%) in mustard grown 
under the treatment of monochromatic LEDs at a frequency of 2 Hz, but the total phenolic 
content was significantly higher.  
In accordance to the data, a very strong and significant correlation between DPPH free 
radical scavenging activity and total phenolic content in mustard when the LED light 
wavelength increased at 0 Hz, in red pak choi – at 2 Hz and 32 Hz, and in tatsoi – at 2 Hz 
and 256 Hz frequencies was determined. Also, a very strong and significant correlation 
between DPPH free radical scavenging activity and total anthocyanin content in tatsoi 
when the LED wavelength increased at 0 Hz, and in mustard – at 2 Hz frequencies. With 
increased frequency of blue 470 nm LED light, a very strong and significant correlation 
between DPPH free radical scavenging activity and total anthocyanin content in mustard 
was determined. Also, with increased frequency of 455 nm LED light, a very strong and 
significant correlation between DPPH free radical scavenging activity and total phenolic 
content in tatsoi microgreens was determined. A strong and significant correlation between 
DPPH free radical scavenging activity and total anthocyanin content in red pak choi due to 
the increased frequency of cyan 505 nm LED light was determined. 
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CONCLUSIONS 
 
1.The contents of metabolites and mineral elements in Brassicaceae leafy vegetables vary 
according to their growth stage. Microgreens accumulate lower contents of metabolites and 
mineral elements than baby-leaf or technical maturity plants. The highest nutritional value is of 
baby-leaf mustard and tatsoi greens; significantly higher contents of saccharides, antioxidants 
and mineral elements, especially calcium, magnesium, phosporus and zinc, were determined.  
2.The optimal 330 and 440 µmol m-2 s-1 photosynthetic photon flux density for growth and 
photosynthesis parameters of microgreens leads to the highest contents of metabolites and 
mineral elements, determining their nutritional value. The higher intensity of light increased 
the accumulation of saccharides (glucose and fructose), and antioxidants (ascorbic acid, β-
carotene); however, due to photostress, the growth parameters decreased, especially leaf 
area. The lowest 110 µmol m-2 s-1 photosynthetic photon flux density detrmines the highest 
content of α-tocopherol in microgreens. 
3.A short photoperiod (8 and 12 h) causes physiological changes, by which microgreens adapt 
to the unfavourable light intensity: the chlorophyll index increases, the contents of sucrose and 
fructose decrease, but increase contents of the protective properties with α-tocopherol and 
ascorbic acid in tissues. The longer photoperiod (20 and 24 h) leads to higher contents of 
protective phenolic compounds, and DPPH free radical scavenging activity, but a decrease total 
content of anthocyanin. 24 h photoperiod of LED lighting determines the highest contents of 
macro- and microelements in microgreens due to increased demand of water. 
4.The specific blue light dosage in lighting spectra is necessary for the healthy growth, 
photosynthesis and accumulation of metabolites: the optimal dosage of blue light for tatsoi, 
which are more sensitive to light conditions, is 16%, and for mustard and red pak choi 
microgreens is 25%. The increasing blue light dosage in lighting spectra leads to higher 
mineral element contents, especially potassium, iron and zinc, in microgreens.  
5.Following the supplementation of the main blue 455 nm, red 638 nm and 665 nm and far 
red 731 nm LED lighting spectra with green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm 
LED, the improvement of the specific metabolites can be achieved in various species of 
microgreens: the supplemental green 520 nm leads to the accumulation of carotenoids and 
macro- and microelements, especially magnesium, phosphorus, sulphur, iron, and zinc, and 
the supplemental orange 622 nm light leads to an increased content of α-tocopherol in 
mustard and tatsoi. The supplemental LEDs decrease the contents of metabolites and mineral 
elements in red pak choi microgreens. 
6.The effect of supplemental UV-A lighting on microgreens depends on the light wavelength 
and differs between species. For the effective accumulation of primary and secondary 
metabolites, the most efficient is supplemental 390 nm UV-A light. The shorter 366 nm UV-
A light wavelenght induces the response of the antioxidant system; however, positive effects 
on the nutritional value of microgreens were not evaluated. The supplemental 402 nm UV-A 
light, closer to violet light, has no physiological effect on microgreens. 
7.The pulsed light affects the growth parameters of microgreens and increases the 
accumulation of separate antioxidants in their tissues. The pulsed light at a frequency of 32 
Hz influenced the accumulation of anthocyanin in microgreens, and the increase in total 
phenolic content and DPPH free radical scavenging activity in tatsoi. 
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SANTRUMPOS 

 
1O2 – singletinis deguonis 
ADJ – aktyvūs deguonies junginiai (angl. reactive oxygen species, ROS) 
ATP – adenozino trifosfatas 
CRY 1 – kriptochromas 1 
CRY 2 – kriptochromas 2 
CRY 3 – kriptochromas 3 
DPPH –  2,2-difenilpikrilhidrazilo radikalas 
FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė 
H2O2 – vandenilio peroksidas 
HPLC – efektyvioji skysčių chromatografija (angl. high-performance liquid 
chromatography) 
HPS – aukšto slėgio natrio lempos (angl. high pressure sodium lamps) 
LED –  šviesą emituojantys diodai (angl. light-emitting diode) 
NADPH - nikotinamido adenino dinukleotido fosfatas (redukuota forma) 
NPK – azotas-fosforas-kalis 
O2- – superoksido anijonas 
OH – hidroksilo radikalas 
PHY A – fitochromas A 
PHY B – fitochromas B 
PHY C – fitochromas C 
PHY D – fitochromas D 
PHY E – fitochromas E 
PHOT 1 – fototropinas 1 
PHOT 2 – fototropinas 2 
PS I – fotosistema 1 
PS II – fotosistema 2 
UV-A – ultravioleto A spinduliuotė 
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ĮVADAS 

Pastarąjį dešimtmetį išaugo šviežio ir funkcionaliojo maisto poreikis (Ebert, 2012). 
Šiuolaikinis vartotojas pageidauja naujų maisto produktų, ne tik suteikiančių skonio malo-
numą, bet ir sveikatai naudingų medžiagų (Drewnowski, Gomez-Carneros, 2000). Mais-
tingųjų medžiagų kiekis daržovėse kinta priklausomai nuo jų amžiaus (Ebert ir kt., 2017). 
Vis populiarėjantis daržovių tipas – daiginiai, minimas kaip vienas naudingiausių dėl gau-
saus kiekio žmogaus sveikatai naudingų biologiškai aktyvių medžiagų, papildančių kas-
dienį mitybos racioną (Xiao ir kt., 2015; Di Gioia ir kt., 2017; Weber, 2017). Daiginiai  
apibūdinami kaip nesubrendę žalumynai, auginami iš daržovių, prieskoninių augalų ar javų 
sėklų. Nustatyta, kad daiginiuose gausu askorbo rūgšties, fenolinių junginių, karotenoidų, 
tokoferolių, mineralinių elementų ir kt. Dėl formų ir spalvų įvairovės daiginiai naudojami 
patiekalų puošybai (Xiao ir kt., 2012). Dėl trumpo augimo laiko ir rinkos poreikio daiginiai 
patrauklūs augintojui, minimaliais kaštais siekiančiam maksimalios ir kokybiškos pro-
dukcijos. 

Spartus naujų technologijų kūrimas stiprina šiuolaikinės daržininkystės vystymąsi ir 
perkelia ją į naujas erdves – uždaras auginimo kameras, kad greitai būtų gauta aukštos ko-
kybės produkcija. Šviesa – pagrindinis veiksnys, sąlygojantis augalų augimą ir metaboliz-
mą, ypač kontroliuojamo klimato sąlygomis (Niu, 2016). Pažangi šviesą emituojančių dio-
dų (LED) technologija taikoma dėl galimybės parinkti specifinius augalui apšvietimo pa-
rametrus: fotonų srauto tankį (intensyvumą) ir spektrinę sudėtį, fotoperiodą ir impulsinės 
šviesos dažnį (Kopsell, Sams, 2013, Carvalho, Folta, 2014). Nors LED technologijos tai-
kymo šiuolaikinėje daržininkystėje perspektyvos apibūdintos gana plačiai, tačiau dėl kito-
kio šviesos poreikio daiginiams nei subrendusiems augalams reikalingi detalesni fotofizio-
loginiai tyrimai. Savitų daiginiams šviesos parametrų parinkimas ir taikymas kontroliuo-
jamos aplinkos sąlygomis užtikrintų aukštos kokybės daiginių produkciją. 
 

Hipotezė. Parenkant šviesos parametrus, galima kryptingai daryti įtaką daiginių me-
tabolitų ir mineralinių elementų sudėčiai, lemiančiai išskirtinę jų maistinę vertę. 

 
Tyrimų tikslas. Įvertinti LED apšvietimo parametrų (spektro, fotonų srauto tankio, 

impulsų dažnio ir fotoperiodo) efektus Brassicaceae šeimos daiginių augimo ir vidinės ko-
kybės rodikliams kontroliuojamos aplinkos sąlygomis. 
 

Tyrimų uždaviniai: 
1.Įvertinti metabolitų ir mineralinių elementų kiekius Brassicaceae lapinėse daržovėse, au-
gintose po LED apšvietimu, priklausomai nuo jų amžiaus.  
2.Nustatyti optimalų LED apšvietimo fotonų srauto tankį ir fotoperiodą daiginių augimui, 
metabolizmui ir mineralinių elementų kaupimui.  
3.Įvertinti LED apšvietimo spektrinės sudėties poveikį daiginių augimui, metabolitų ir mi-
neralinių elementų sudėčiai. 
4.Ištirti impulsinės LED šviesos, papildančios aukšto slėgio natrio lempų apšvietimą, efek-
tus daiginių augimui, antrinių metabolitų kitimui. 
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Disertacijos ginamieji teiginiai: 
1.Brassicaceae lapinėse daržovėse metabolitų ir mineralinių elementų kiekis kinta priklau-
somai nuo fiziologinių procesų visumos − didėja nuo daiginių iki mažųjų žalumynų tarps-
nio ir sumažėja brandžiame augale. 
2.Daiginių augimui optimalus šviesos fotonų srauto tankis ir fotoperiodas lemia didesnį 
metabolitų ir mineralinių elementų kiekį.  
3.Metabolitų ir mineralinių elementų kiekis daiginiuose priklauso nuo konkretaus spektro 
komponenčių derinio. 
4.Rūšiai saviti impulsinės šviesos dažniai sukelia antioksidacinės sistemos atsaką ir paska-
tina antrinių metabolitų kaupimąsi. 

 
Mokslinio darbo naujumas. Brassicaceae šeimos daiginiai kaupia mažiau metabo-

litų ir mineralinių elementų nei mažieji žalumynai ir techninės brandos augalai. Daiginiuo-
se antioksidacinių savybių turinčių bei kitų metabolitų ir mikro- ir makroelementų kaupi-
mąsi skatina intensyvesnis, ilgesnio fotoperiodo ir platesnio spektro LED apšvietimas. 
Keičiant apšvietimo spektrą galima pasiekti tam tikrų metabolitų kiekio didėjimo įvairių 
rūšių daiginiuose: žalia 520 nm LED šviesa lemia didesnius mineralinių elementų, karote-
noidų kiekius, oranžinė 622 nm LED šviesa − α-tokoferolio kiekį, UV-A 390 nm spindu-
liuotė - didesnius sacharidų, karotenoidų ir askorbo rūgšties kiekius. Pirmą kartą pasaulyje 
nustatyta, kaip įprastų HPS lempų apšvietimą papildant tam tikro bangos ilgio ir dažnio 
impulsine LED šviesa užauginti aukštos maistinės vertės daiginius. Plačiau negu iki šiol, 
arba pirmą kartą, ištirtas LED šviesos intensyvumo, fotoperiodo, spektro, impulsų dažnio 
poveikis mineralininių elementų kiekiui daiginiuose. 
 

Praktinė darbo reikšmė. Tyrimų rezultatų visuma yra pagrindas LED apšvietimo 
technologijoms išskirtinės maistinės vertės daiginių produkcijai kontroliuojamos aplinkos 
daržininkystės sistemose. Atrinkti LED apšvietimo parametrai leidžia užauginti optimalios 
morfologijos ir aukštos maistinės vertės daiginius kontroliuojamos aplinkos sąlygomis. 
Daiginių rūšiai specializuotos apšvietimo receptūros, sudarytos pagal augintojų poreikius, 
gali būti panaudotos siekiant tikslinių daiginių savybių: praturtinimo atskirais metabolitais, 
mineraliniais elementais, hipokotilio tįsimo kontrolės, nusispalvinimo intensyvumo, orga-
noleptinių savybių. 
 

Disertacijos darbo aprobavimas. Darbo rezultatai pristatyti nacionalinėse konfe-
rencijose „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ (Vilnius, Lietuva, 2015), „Agra-
riniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ (Bab-
tai, Lietuva, 2015) ir tarptautinėse konferencijose: Plant Biology Europe FESB/ EPSO 
Congress (Dublinas, Airija, 2014), „The Vital Nature Sign“ (Kaunas, Lietuva, 2015), „Bal-
tic Conference on Food Science and Technology „Food for consumer well-being“ 
FOODBALT 2015 (Kaunas, Lietuva, 2015), „Nordic View to Sustainable Rural Develop-
ment“ (Ryga, Latvija, 2015), XIth International Scientific and Technical Conference „Ele-
ment cycle in the environment: bioaccumulation – toxicity – prevention“ (Varšuva, Lenki-
ja, 2015), International Symposium on New Technologies and Management for Greenhou-
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ses – „GreenSys 2015“ (Evora, Portugalija, 2015), 1st International Conference on the 
Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016 (SAIH 2016) „Development 
and technology“ (Kaunas, Lietuva, 2016), 11th International Scientific Conference „Stu-
dents on Their Way to Science“ (Jelgava, Latvija, 2016), 1st European Conference of Post 
Graduate Horticulture Scientists (Palermas, Italija, 2016), XXVIIIth International Confe-
rence on Polyphenols (Viena, Austrija, 2016), 8th International Symposium on Light in 
Horticulture (Mičiganas, JAV, 2016), International Symposium on New Technologies for 
Environment Control, Energy-Saving and Crop Production in Greenhouse and Plant Facto-
ry – „GreenSys 2017“ (Pekinas, Kinija, 2017). 
 

Publikacijos. Disertacijos tyrimų rezultatai paskelbti keturiose mokslinėse publika-
cijose, publikuotose tarptautiniuose žurnaluose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of 
Science ir/ar SCOPUS duomenų bazėse ir turinčiuose citavimo indeksą: „Journal of Acri-
cultural and Food Chemistry“, „Food Chemistry“ (2 publikacijos) ir „International Ag-
rophysics“. Taip pat tyrimų rezultatai skelbti keturiose mokslinėse publikacijose, publikuo-
tose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Scien-
ce ir/ar SCOPUS duomenų bazėse be citavimo indekso: „Acta Horticulturae“, „Research 
for rural development 2015“, „Nordic View to Sustainable Rural Development“ (2 sant-
raukos). Paskelbta viena publikacija mokslo leidinyje, referuojamame kitose duomenų 
bazėse: „Sodininkystė ir daržininkystė“.  

Dalis tyrimo rezultatų aprašyta tarptautinės leidyklos Springer knygos „Light Emit-
ting Diodes for Agriculture: Smart Lighting“ skyriuje „Light-emitting diodes (LEDs) for 
improved nutritional quality“ ir Lietuvos mokslų akademijos išleistoje galimybių studijoje 
„Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje“. 
 

Disertacijos apimtis ir struktūra. Disertacija parašyta lietuvių kalba. Disertacijos 
apimtis 197 puslapiai. Ją sudaro santrauka anglų kalba, įvadas, literatūros analizė, tyrimų 
sąlygos ir metodai, tyrimų rezultatai, aptarimas, išvados, literatūros ir mokslinių publikaci-
jų disertacijos tema sąrašai. Disertacijoje yra 36 lentelės ir 11 paveikslų, naudoti 222 litera-
tūros šaltiniai. 
 

Dalis darbų atlikta dalyvaujant LMT Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir 
saugus maistas“ projekte „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sis-
temoje (MICROGREENS)“ (2011−2014). 
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ 

1.1. Šviesos reikšmė, jos signalo priėmimas augaluose 

Šviesa yra vienas svarbiausių abiotinių aplinkos veiksnių augalų augimui ir vysty-
muisi (Christie, 2007; Folta, Childers, 2008; Kopsell, Sams, 2013). Pagal įvairius literatū-
ros šaltinius, saulės spinduoliuotę sudaro apie 43−50 % regimoji  šviesa (380−780), apie 
4 % ultravioletiniai ir 53 % infraraudonieji spinduliai. Augalo gyvybiniams procesams už-
tikrinti yra būtina regimojo šviesos spektro fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė (FAS) (Niu, 
2016; Dutta Gupta, Agarwal, 2017). Priešingai kitiems natūralios aplinkos veiksniams 
(temperatūrai, drėgmei, CO2), kinta šviesos kiekis, kokybė ir trukmė. Šviesa augalus veikia 
kaip energijos arba informacijos šaltinis. Kaip energija iki 10 % augalų sugertų šviesos fo-
tonų yra paverčiami sacharidais vykstant fotosintezei (Niu, 2016). Fotosintezė – procesas, 
kurio metu regimojo spektro šviesa absorbuojama chlorofilų ir karotenoidų, o gauta energi-
ja panaudojama vandeniui atskirti bei gauti ATP ir NADPH anglies redukcijai iš CO2.  
Efektyviausiai fotosintezė vyksta pigmentams chlorofilams a, b ir karotenoidams absorba-
vus mėlynos ir raudonos spektro dalių šviesą. Kaip informacijos šaltinį augalai jaučia švie-
sos kokybę ir kiekį per atrankius fotoreceptorinius pigmentus, dėl ko gali kisti jų vystyma-
sis ir fiziologiniai procesai, apibrėžiami kaip fotomorfogenezė ir fotoperiodizmas (Niu, 
2016). Fotoreceptoriai yra augalams tenkančios šviesos sensoriai, priimantys informaciją 
apie ją iš aplinkos ir taip reguliuojantys fiziologinius ir morfologinius procesus nepriklau-
somai nuo fotosintezės (Mizuno ir kt., 2011; Cocetta ir kt., 2017). 

Fitochromai (PHY A, PHY B, PHY C, PHY D ir PHY E) – raudonos ir tolimosios 
raudonos šviesos receptoriai, sąlygojantys augalo morfologinius ir genų ekspresijos aspek-
tus (Quail, 2002). Fitochromai gali būti biologiškai aktyvių ir neaktyvių formų. Pusiausvy-
ros palaikymas tarp dviejų formų dinamiškai keičiasi 300−800 nm šviesos spektro dalyse ir 
stirpiai koreliuoja su raudonos ir tolimosios raudonos šviesos santykiu spinduliuotėje. 
Raudonos ir tolimosios raudonos santykis nurodo šių atskirų komponenčių fotonų srauto 
tankius, kurie gali kisti dėl įvairių aplinkos sąlygų − intensyvios saulės šviesos, debesuo-
tumo ir kt. (Demotes-Mainard ir kt., 2016). Raudonos ir tolimosios raudonos reversija, pu-
siausvyros palaikymas turi didelės įtakos augalo morfologijai, genų ekspresijai ir vysty-
muisi, dėl ko fitochromai yra laikomi svarbiu veiksniu nagrinėjant nuo šviesos priklauso-
mą augalo atsaką (Folta, Childers, 2008). Fitochromai lemia bendrus augalo morfologinius 
pokyčius – stiebo tįsimo slopinimą ir lapo ploto didėjimą (Van Volkenburgh, Cleland, 
1990; Parks ir kt., 2001). Specifinių fitochromų suaktyvinimas lemia suaugusių augalų žy-
dėjimo procesus (Valverde ir kt., 2004). Taip pat fitochromai dalyvauja reakcijose, prik-
lausomose nuo mėlynos šviesos, veikdami kartu su fotoreceptoriais kriptochromais (Hirose 
ir kt., 2012). PHY B ir ultravioletinės šviesos fotoreceptoriai (UVR8) sąveikauja reguliuo-
dami augalo augimą ir apsauginiuose procesuose (Mazza, Ballaré, 2015).  

Kriptochromai (CRY 1, CRY 2 ir CRY 3) yra mėlynos ir UV-A spektro dalies re-
ceptoriai, atsakingi už augalo morfologiją, genų ekspresiją ir perėjimą į žydėjimą (Huché-
Thélier ir kt. 2016). Tyrimais patvirtinta, kad mėlynos šviesos indėlis apšvietime, nors ir 
mažo intensyvumo, potencialiai veikia augalų fiziologiją ir produktyvumą (Folta, Childers, 
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2008). Nustatyta stipri kriptochromų įtaka stiebo tįsimo inhibicijai (Folta, Spalding, 2001), 
ankstyvos genų ekspresijos reguliavimui, lapo didėjimui, plastidžių procesams (Folta, 
Childers, 2008). Vienas svarbiausių kriptochromų valdomų procesų – žydėjimas, kuomet 
mėlynos šviesos aktyvuojamas CRY 2 fotoreceptorius leidžia laiku pasiekti augalo repro-
dukcinę būseną (Guo ir kt., 1998; Valverde ir kt., 2004). Žalia šviesa taip pat aktyvuoja 
kriptochromus ir gali „pakeisti“ mėlynos šviesos efektus, panašiai kaip tolimoji raudona 
paverčia fitochromą į neaktyvų (Banerjee ir kt., 2007). Specifiniai žalios šviesos efektai 
daigų augimui ar plastidžių transkripcijos reguliavimui yra nuo kriptochromų veikimo nep-
riklausomi procesai (Folta, Maruhnich, 2007), o tai rodo, kad žalia šviesa atlieka svarbų 
vaidmenį augalų fiziologijai per atskirą jutiminę sistemą (Folta, Childers, 2008).  

Fototropinai (PHOT 1 ir PHOT 2) – mėlynos ir UV-A šviesos fotoreceptoriai, atsa-
kingi už augalų fototropizmo procesus (Liscum, Briggs,1995; Christie ir kt., 1998). PHOT 
1 ir PHOT 2 reguliuoja tokius augalų morfologijos aspektus kaip lapo dydis (Sakamoto, 
Briggs, 2002), fototropizmas (Christie ir kt., 1998), stiebo tįsimas (Folta, Spalding, 2001). 
Ląstelės lygmeniu fototropinai atsakingi už chloroplastų padėtį (Kagawa ir kt., 2001), žio-
telių varstymąsis (Kinoshita ir kt., 2001), mRNR (Folta, Kaufman, 2003).  

Kai fotoreceptorių absorbuojama šviesos energija yra perteklinė, gali sutrikti elekt-
ronų transporto grandinė. Nepalankios šviesos sąlygos sukelia augalui fotostresą, dėl kurio 
formuojasi aktyvūs deguonies junginiai (ADJ) (Tausz ir kt., 2004) ir suaktyvėja antrinis 
metabolizmas augaluose.  

1.2. Fotostresas 

Augalai geba prisitaikyti prie laipsniškai kintančios aplinkos sąlygų, kas leidžia iš-
likti jiems gyvybingiems (Ruban, 2009). Fiziologiniu požiuriu stresas yra greitas ir tiesio-
ginis išorinis veiksnys, dėl kurio sutrinka organizmo homeostazė (Koolhaas ir kt., 2011). 
Augalo atsakas į abiotinės aplinkos sukeltą stresą skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį (Rus-
sell ir kt.,1995; Havaux 1996; Phee ir kt., 2004; Biswal ir kt., 2011; Baxter ir kt.,2014). Fo-
tostresas pasireiškia viso augalo, arba ląstelės, biocheminiu ir molekuliniu lygmenimis. 
Nuo fotostreso augalus apsaugo mažos molekulinės masės antioksidantai ir antioksidaci-
niai fermentai (Foyer, Noctor, 2009). Tačiau, priklausomai nuo šviesos sąlygų, vienų an-
tioksidantų veikimas gali būti skatinamas, o kitų − slopinamas. Greitas ir trumpalaikis (mi-
nučių ar valandų trukmės) intensyvios šviesos poveikis indukuoja kitokius antioksidacinės 
sistemos atsako mechanizmus nei ilgalaikis augalų apšvietimas didelio intensyvumo šviesa 
(Szymańska, Kruk, 2010; Szymańska ir kt., 2014; Sgobba ir kt., 2015). Dėl sukelto streso 
augaluose formuojasi aktyvūs deguonies junginiai (ADJ) – molekulinio deguonies (O2) da-
riniai: superoksido anijono radikalai (O2

-), vandenilio peroksidas (H2O2), hidroksilo radika-
lai (OH) ar singletinis deguonis (1O2) (Ślesak ir kt., 2007; Foyer ir Noctor 2009, 2016; 
Choudhury ir kt., 2016; Mittler, 2017). ADJ ir antioksidacinis aktyvumas palaiko oksidaci-
jos-redukcijos (redokso) potencialą augaluose (Choudhury ir kt., 2013; Foyer ir Noctor, 
2016). Dėl nepalankių šviesos sąlygų pažeidžiami augalinių ląstelių chloroplastai. Fo-
tostresas sutrikdo fotosintezės elektronų pernašos grandinės darbą. Fotosistemoje II (PSII) 
energijos perviršis gali sukelti tripletinį chlorofilų būvį, dėl ko sužadinta energija gali būti 
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perduota O2, gaminantis 1O2. Dėl abiotinio streso taip pat vyksta PSI redukcija, lemianti O2 
genereciją ir dėl to H2O2 (Foyer, Noctor, 2009), iš kurio formuojasi OH (Asada, 2006). Dėl 
ADJ gali vykti lipidų ar kitų chloroplastų ir citozolio molekulių oksidacija, dėl ko H2O2 ga-
li prasiskverbti iš chloroplastų (Borisova ir kt., 2012). ADJ generaciją veikia augalų meta-
bolizmą keliais būdais – per redokso signalo kelius arba, esant ekstremaliam ADJ lygiui, 
per mažiau specifinį citotoksinį ląstelių komponentų pažeidimą (Laloi ir kt., 2006; Foyer, 
Noctor, 2009, 2016; Baxter ir kt., 2014). Abu atvejai lemia transdukciją ir fiziologinį auga-
lo atsaką, kuris priklauso nuo streso, jo intensyvumo ir trukmės (Lefebvre ir kt., 2009). 
Augalai išvysto keletą strategijų kovoti su oksidaciniu stresu ir jų antioksidacinė sistema 
atlieka svarbų vaidmenį saugantis nuo fotostreso. Esant oksidaciniui stresui, sinchronizuo-
tas antioksidantų veikimas „šalina“ ADJ ir taip apsaugo augalus nuo oksidacinių pažeidi-
mų (Szymańska ir kt., 2017).  

1.3. Šviesos poveikis antrinių metabolitų kaitai žalumyninėse daržovėse 

Optimalaus augalui šviesos spektro, intensyvumo ir fotoperiodo parinkimas, šių pa-
rametrų derinimas tarpusavyje ar su kitais aplinkos veiksniais ir pritaikymas užtikrina 
aukštos kokybės daržovių produkciją šiuolaikinėje daržininkystėje (Folta, Childers, 2008). 
Kokybiškų žalumyninių daržovių auginimui uždarose kontroliuojamo klimato kamerose 
būtinas dirbtinis apšvietimas (Davis, Burns, 2016). Tam tinkamas ir vis plačiau taikomas 
šviesą emituojančių diodų (LED) apšvietimas. Kitaip nei tradicinių šviesos šaltinių – aukš-
to slėgio natrio (HPS) ar fluorescencinių lempų – LED apšvietimo bangos ilgiai gali būti 
nustatyti tiksliniam augalų augimo ir metabolinių procesų skatinimui (Massa ir kt. 2008). 
Tarp dirbtinių šviesos šaltinių šviesą emituojantys diodai (LED) užtikrina maksimalų foto-
sintentiškai aktyvios spinduliuotės (FAS) efektyvumą (80−100 %) (Darko ir kt., 2014). Li-
teratūroje nurodomas optimalus augalams LED apšvietimo spektras, sudarytas iš mėlynų, 
raudonų ir tolimosios raudonos šviesos komponenčių (Kopsell, Sams, 2013; Olle, Viršilė, 
2013). Šviesos spektro optimizavimas yra sudėtingas procesas, kadangi įvairios augalų 
rūšys šviesą priima skirtingai (Lu, 2012).  

1.3.1. Fenoliniai junginiai  

Fenoliniai junginiai yra plati natūralių antrinių metabolitų grupė augaluose. Vaisiuo-
se ir daržovėse fenoliai sudaro kompleksinius junginius, o jų kiekiai skiriasi tarp augalo 
dalių (Rice-Ewans ir kt., 1997). Fenoliniai junginiai lemia augalų spalvą, skonį ir kvapą 
(Khanam ir kt., 2012). Dėl gebėjimo redukuoti laisvuosius radikalus, fenoliniai junginiai 
yra svarbūs antioksidantai (Rice-Ewans ir kt., 1997). Pagal anglies atomų skaičių jungtyse 
su fenoliniu žiedu, augalų fenoliniai junginiai skirstomi į paprastuosius fenolius, flavonoi-
dus, hidroksibenzoines ir hidroksicinamines rūgštis, ligninus ir taninus (Khanam ir kt., 
2012). Flavonoidai yra didžiausia fenolinių junginių grupė, augaluose dažniausiai nusta-
tomi kaip glikozidų dariniai (Agati ir kt., 2012; Khanam ir kt., 2012). Yra žinoma, kad di-
delis flavonoidų suvartojimas padeda užkirsti kelią širdies ligoms, vėžiniams susirgimams 
ir neurodegradacijai (Vazour ir kt., 2012). Flavonoidai nustatomi epidermio ląstelių siene-
lėje ir vakuolėse, išoriniuose paviršiniuose organuose (pavyzdžiui, trichomose), chlorop-
lastuose, palisadinėse ir absorbuojančiose mezofilio ląstelėse, o jų pasireiškimas priklauso 
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nuo augalams tenkančios šviesos spinduliuotės (Agati ir kt., 2013). Flavonoliai yra daž-
niausi flavonoidai, būdingi beveik visiems maistiniams augalams. Khanam ir kt. (2012) 
nurodė, kad izokvarcetinas (kvarcetino-3-glikozidas) ir rutinas (kvarcetino-3-rutinozidas) 
yra pagrindiniai flavonoliai lapinėse daržovėse. Kvarcetinas nustatytas lapiniuose kopūs-
tuose, garstyčiose, saldžiųjų bulvių žalumynuose, kaemferolis – brokoliuose. Flavonai yra 
maža flavonoidų grupė, būdinga prieskoninėms daržovėms, tokioms kaip petražolės, salie-
rai. Dažnai flavonai augaluose yra liuteolino ir apigenino glikozidai. Izoflavonai nustatomi 
pupiniuose augaluose, sojoje (Vauzour ir kt., 2012).  

Flavonoidai veikia kaip antioksidantai augaluose, veikiamuose nepalankių aplinkos 
sąlygų (Havaux, Kloppstech, 2001; Lillo ir kt., 2008; Agati ir kt., 2012). Streso sąlygomis 
inaktyvuojami antioksidaciniai fermentai, reguliuojant flavonolių biosintezę. Priešingai, 
UV-B spinduliuotės sukeltas antioksidacinių fermentų aktyvumas neigiamai koreliuoja su 
flavonolių kiekiu. Antioksidacinių flavonoidų biosintezė yra skatinama šviesos perviršio, 
sukelto intensyvios šviesos spinduliuotės ir kitų aplinkos veiksnių. Šviesos perteklius auga-
lams sukelia stresą, dėl ko sulėtėja antioksidantų chloroplastuose aktyvumas, reguliuojant 
flavonoidų biosintezę, net ir be UV spinduoliuotės (Agati ir kt., 2012). Flavonoliai augalus 
nuo ilgalaikio matomos šviesos sukelto oksidacinio pažeidimo apsaugo labiau nei ksantofi-
lai (Havaux, Kloppstech, 2001). Dėl silpnos ar intensyvios šviesos suaktyvėja kvarcetino 
glikozidų ir kaemferolio biosintezė (Lillo ir kt. 2008), nepriklausomai nuo šviesos spektro 
(Agati ir kt., 2012). Taip pat kvarcetino ir liuteolino glikozidai kaupiasi dėl UV-B spindu-
liuotės (Agati ir kt., 2011). Kvarcetino dariniai apsaugo augalų chloroplastus nuo matomos 
šviesos sukeltos 1O2 generacijos (Agati ir kt., 2007). 

Raudonos šviesos poveikis fenolinių junginių sintezei priklauso nuo augalų rūšies. 
Nustatyta, kad dėl raudonos šviesos didėjo fenolinių junginių kiekis sėjamuosiuose gri-
kiuose, tačiau totoriniuose grikiuose − mažėjo (Lee ir kt., 2014). Fenolinių junginių kiekis 
raudonlapėse salotose mažėjo didėjant tolimosios raudonos daliai derinyje su raudona švie-
sa (Lee ir kt., 2016). Tik raudona šviesa skatino fenolinių junginių biosintezę kvapiojo ba-
ziliko, bet neigiamai veikė sėjamosios petražolės daiginiuose (Samuolienė ir kt., 2016), ki-
niniuose kopūstuose (Qian ir kt., 2016). Samuolienė ir kt. (2011b) nurodė, kad raudona 
šviesa stimuliavo fenolinių junginių sintezę daigintuose lęšiuose, ridikėliuose, kviečiuose, 
lyginant su tamsa. Raudona šviesa derinyje su kitais šviesos šaltiniais (HPS lempomis ar 
kitų bangos ilgių LED) turėjo teigiamos įtakos fenolių kiekiui romaninio tipo salotose 
(Samuolienė ir kt., 2012b), raudonlapėse ir žalialapėse salotose (Samuolienė ir kt., 2011b), 
žaliose salotose (Žukauskas ir kt., 2011). Literatūros šaltiniuose nurodoma, kad fenolių 
biosintezei įtakos turi ir geltonos ir oranžinės šviesos spektro dalys. Dėl geltonos ir oranži-
nės šviesos padidėjo fenolių kiekies romaninėse salotose (Samuolienė ir kt., 2013b), lapi-
niuose ridikėliuose (Urbonavičiūtė ir kt., 2009a, 2009c; Samuolienė ir kt., 2011b), kviečių 
želmenyse (Urbonavičiūtė ir kt., 2009b), pomidoruose ir obuolių žievėlese (Kokalj ir kt., 
2016). Žalia šviesa derinyje su HPS lempomis turėjo neigiamos įtakos fenolių biosintezei 
mažosiose salotose (Samuolienė ir kt., 2013b). Mėlyna šviesa ypač padidino fenolių kiekį 
kininiuose kopūstuose, lyginant su tamsos sąlygomis (Qian ir kt., 2016), kas leidžia many-
ti, jog fenolių fotoindukcija yra tiesiogiai susijusi su kriptochromų veikla. Taip pat padidė-
jęs mėlynos šviesos indėlis derinyje su raudona šviesa skatinio fenolių biosintezę salotose 
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(Son, Oh, 2013). Dėl tapačių fotoreceptorių su mėlyna šviesa, UV-A spinduliuotė padidino 
fenolinių junginių kaupimąsi romaninėse mažosiose salotose (Samuolienė ir kt., 2013b) ir 
lapiniuose ridikėliuose (Urbonavičiūtė ir kt., 2009b). Nustatytas LED apšvietimo kompo-
nenčių poveikis atskiriems fenoliniams junginiams. Raudona šviesa derinyje su mėlyna 
(50/50 % ir 70/30 %) didino flavonoidų glikozidų ir 90/10 % − flavonoidų kiekius saloti-
nėse sultenėse (Długosz-Grochowska ir kt. 2016). Raudonos ir mėlynos šviesos santykiui 
esant 7:3, padidėjo flavonolio rutino kiekis, bet įtakos kvarcetino sintezei totorinių grikių 
daiguose nenustatyta (Seo ir kt., 2015). 

Antocianinai (antocianinų glikozidai) yra vandenyje tirpūs flavonoidai, suteikiantys 
intensyvią spalvą uogoms, vaisiams ir daržovėms (Rice-Ewans ir kt., 1996; Heim ir kt., 
2002; Baladusaram ir kt., 2006, Vazour ir kt., 2012). Kaip ir kiti fenoliai, antocianinai yra an-
tioksidantai, apsaugantys nuo laisvųjų radikalų formavimosi (Rice-Evans ir kt., 1996; Heim 
ir kt., 2002; Balasundram ir kt., 2006). Antocianinų fotoindukcija sukeliama UV, raudonos ir 
tolimosios raudonos šviesos. Antocianinų biosintezė slopinama tamsos ir ypač intensyvios 
UV-B spinduliuotės sąlygų. Manoma, kad antocianinų biosintezę gali sukelti UV-B fotore-
ceptorių, fitochromų ir kriptochromų sąveika. Taip pat antocininų indukcija gali priklausyti 
nuo augalų išsivystymo ar kitų aplinkos sąlygų, tokių kaip temperatūra (Chalker-Scott, 
1999). Atlikti tyrimai parodė, kad nuo fitochromų priklausoma antocianinų biosintezė skyrė-
si tarp augalų rūšių (Li, Kubota, 2009). Didėjant tolimosios raudonos indėliui derinyje su 
raudona šviesa, mažėjo antocianinų kiekis mažosiose raudonlapėse ir kitose salotose (Li, 
Kubota, 2009; Stutte ir kt., 2009). Raudona šviesa didino antocianinų kiekį žaliose daržovė-
se, tokiose kaip kininiai kopūstai, ir raudonlapiuose kopūstuose (Mizuno ir kt., 2011; Qian ir 
kt., 2016). Tačiau raudona šviesa derinyje su aukšto slėgio natrio (HPS) lempomis skatino 
antocianinų kaupimąsi įvairiose žalumyninėse daržovėse labiau nei tik raudona šviesa (Sa-
muolienė ir kt. 2011a, 2012a; Brazaitytė ir kt., 2013). Žalios šviesos poveikis antocianinų 
biosintezei priklausė nuo bangos ilgio ir skyrėsi tarp augalų rūšių. HPS lempoms papildoma 
žalia šviesa skatino antocianinų biosintezę mažosiose romaninio tipo salotose (Samuolienė ir 
kt., 2013b) ir raudonlapėse salotose (Samuolienė ir kt., 2012b). Esant tokiam apšvietimui an-
tocianinų kaupimuisi salotose įtakos turėjo ir sezoniškumas. Didžiausias antocianinų kiekis 
nustatytas raudonlapėse salotose rudens sezonu, o mažiausias – žalialapėse, lyginant tik su 
HPS lempų apšvietimu be žalios šviesos. Taip pat antocianinų biosintezė gali veikti per mė-
lynos šviesos fotoreceptorius kriptochromus (Iwai, 2010). Seo ir kt. (2015) nustatė, kad mė-
lyna šviesa padidino antocianinų kiekį grikių daiguose, lyginant su tamsa ar kitomis apšvie-
timo sąlygomis. Mėlyną šviesą derinant  su fluorescencinėmis ar HPS lempomis, ar kitų 
bangos ilgių LED, didėjo antocianinų kiekis mažosiose salotose (Li, Kubota, 2009), rau-
donlapėse salotose (Stutte ir kt., 2009), kininiuose lapiniuose kopūstuose (Qian ir kt., 2016). 

1.3.2. Antiradikalinis aktyvumas  

Antiradikalinio aktyvumo nustatymas padeda įvertinti funkcines daržovių ir vaisių 
savybes (Shalaby, Shanab, 2013). Dažnai antiradikalinis aktyvumas įvertinamas pagal    
2,2-difenilo-1-pikrihidrazilo (DPPH) radikalų sujungimo gebą. Stabilus DPPH laisvasis 
radikalas yra naudojamas hidrofilinių ir lipofilinių antioksidantų tyrimuose dėl tiesioginės 
reakcijos tarp radikalo ir antioksidanto (Cheng ir kt., 2006; Sharma, Bhat, 2009). Antiradi-
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kalinis aktyvumas siejamas su antriniais metabolitais, turinčiais antioksidacinį potencialą, 
ir priklauso nuo apšvietimo sąlygų. Įprastai DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba kore-
liuoja su fenolinių junginių kiekiu, tačiau tai nenustatyta visuose tyrimuose. Samuolienė ir 
kt. (2012b) nurodė, kad romaninio tipo ir mažųjų garbanotų salotų, augusių po papildoma 
trumpalaike šviesa, DPPH radikalų sujungimo geba skyrėsi priklausomai nuo auginimo se-
zono ir daugeliu atveju nuo fenolinių junginių kiekio. Vėlesniais tyrimais nustatyta, kad 
raudona šviesa atskirai ar derinyje su kitomis LED komponentėmis didino DPPH radikalų 
sujungimo gebą kvapiojo baziliko ir sėjamosios petražolės daiginiuose (Samuolienė ir kt., 
2016). Didesnis antiradikalinis aktyvumas nustatytas įvairių rūšių daiginiuose, augusiuose 
po intensyviu 440−545 µmol m-2 s-1 LED apšvietimo fotonų srauto tankiu, lyginant su 110–
220 µmol m-2 s-1 šviesos intensyvumu (Samuolienė ir kt., 2013a; Viršilė, Sirtautas, 2013). 

1.3.3. Askorbo rūgštis  

Augaluose esanti askorbo rūgštis (vitaminas C) apsaugo ląsteles nuo aktyvių deguo-
nies junginių (ADJ) oksidacinio pažeidimo (Pastori ir kt., 2003; Du ir kt., 2012; Darko ir 
kt., 2014). Askorbo rūgšties metabolizmo kelias siejasi su fotosintetinėmis ir kvėpavimo 
elektronų transporto grandinėmis, todėl askorbo rūgšties kaupimąsis priklauso nuo šviesos 
kiekybės ir kokybės (Zhang ir kt., 2015). Nustatyta, kad LED apšvietimas skatina askorbo 
rūgšties biosintezę įvairiose sėklose (Samuolienė ir kt., 2011b; Wenke, Qichang, 2012), 
mažosiose salotose (Li, Kubota, 2009), įvairiose salotose (Shen ir kt., 2014), pomidoruose 
(Verkerke ir kt., 2015; Kokalj ir kt., 2016), kininiuose kopūstuose (Avercheva ir kt., 2014). 
Manoma, kad žmogaus mitybai naudingų medžiagų kiekiai daržovėse priklauso nuo gene-
tinių skirtumų, tačiau gali būti nulemti aplinkos sąlygų (Mou ir kt., 2009). Mažas šviesos 
intensyvumas lemia askorbo rūgšties redukciją špinatuose, pomidoruose, paprikose ir braš-
kėse (Gruda, 2005). Didesnis raudonos šviesos indėlis apšvietimo spektre skatino askorbo 
rūgšties kaupimąsi kvapiojo baziliko daiginiuose, tačiau neturėjo įtakos sėjamosioms pet-
ražolėms (Samuolienė ir kt., 2016). Intensyvėjant raudonų ir mėlynų LED šviesai (140, 
200 ir 285 µmol m-2 s-1), didėjo vitamino C koncentracija pomidoruose (Verkerke ir kt., 
2015). Askrobo rūgšties kiekis augaluose kinta priklausomai nuo apšvietimo sąlygų ir tarp 
augalų rūšių. Impulsinė geltona šviesa (2,9 Hz) skatino askorbo rūgšties biosintezę lapi-
niuose ridikėliuose, tačiau kviečių ir miežių želmenyse askorbo rūgšties kiekiai kito nežy-
miai (Urbonavičiūtė ir kt., 2009c). Tai lemti galėjo šviesos sukeltas fotostresas, dėl kurio 
suaktyvėjo antioksidacinė sistema (Wu ir kt., 2007), kurios atsakas būdingas rūšiai dėl 
skirtingo natūralių askorbatų kiekio augaluose. Wenke ir Qichang (2012) apibūdino askor-
bo rūgšties funkciją augalų apsaugoje nuo įvarių streso veiksnių, taip pat ir UV-A spindu-
liuotės. UV-A šviesa turėjo nevienodą efektą askorbo rūgšties kaupimuisi augaluose. Padi-
dėjęs askorbo rūgšties kiekis nustatytas daigintose lęšių, ridikėlių ir kviečių sėklose (Sa-
muolienė ir kt., 2011b) ir žieminių kviečių želmenyse (Urbonavičiūtė ir kt., 2009a), augu-
siuose po papildoma UV-A šviesa (apie 4 % apšvietimo spektre). Remiantis kitų autorių 
darbais, UV-A šviesos efekto askorbo rūgšties kaitai nenustatyta (Li, Kubota, 2009; Wen-
ke, Qichang, 2012). Literatūros šaltiniuose nurodyta, kad mėlynos šviesos efektai gali prik-
lausyti nuo žalios šviesos, kadangi abiejų spektro dalių veikimas priklauso nuo kripto-
chromų (Zhang ir kt., 2011). Papildoma žalia ir mėlyna šviesa skatino askorbo rūgšties 
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biosintezę mažosiose žalialapėse salotose (Samuolienė irk t., 2012b), daigintuose lęšiuose, 
ridikėliuose ir kviečiuose (Samuolienė ir kt., 2011b), žieminių kviečių želmenyse (Urbo-
navičiūtė ir kt., 2009a). Priešingai, nenustatyta teigiamų žalios ir mėlynos šviesos efektų 
mažosiose raudonlapėse salotose (Li, Kubota, 2009) ir romaninėse salotose (Samuolienė ir 
kt., 2013b). Mėlynos (Hogewoning ir kt., 2010) ir žalios (Folta, Maruhnich, 2007) šviesos 
efektai gali priklausyti nuo indėlio apšvietimo spektre, kadangi teigiamas poveikis askorbo 
rūgšties kaupimuisi pasiektas šių spektro komponenčių indėlį apšvietimo spektre padidinus 
iki 50 %. Raudona šviesa neturėjo įtakos askorbo rūgšties biosintezei salotose, špinatuose, 
burokėliuose ir petražolėse (Ohashi-Kaneko ir kt., 2007; Li, Kubota, 2009; Samuolienė ir 
kt., 2012a; 2012b). Tačiau intensyvi raudona šviesa didino askorbo rūgšties kiekį burnočio, 
kaliaropės, brokolio, garstyčios, agurklės ir žirnio daiginiuose (Samuolienė ir kt., 2012a). 
Raudona LED šviesa lėmė askorbo rūgšties kaupimąsi brokoliuose, lyginant su mėlyna 
šviesa arba tamsos sąlygomis. Galima manyti, kad atskirų bangos ilgių šviesos poveikis 
askorbo rūgšties kiekiui priklauso nuo augalo rūšies ar net veislės, augimo tarpsnio. 

1.3.4. Karotenoidai  

Karotenoidai (vitaminas A) yra geltoni, oranžiniai arba raudoni lipofiliniai izopre-
noidiniai augalų pigmentai (Botella-Pavia, Kopsell, Kopsell 2006; Maiani ir kt., 2009; 
Cuttriss ir kt., 2011; Flores-Perez, Rodriguez-Concepcion, 2012). Remiantis literatūros šal-
tiniais, gamtoje identifikuota 500−700 karotenoidų, iš kurių apie 40 – maistiniuose auga-
luose (Stahl, Sies, 2005; Kopsell, Kopsell, 2006). Karotenoidai sujungia laisvuosius radi-
kalus, stiprina imuninę sistemą, slopina vėžio vystymąsi, saugo akių audinius, tačiau atskiri 
karotenoidai atlieka skirtingas funkcijas.  α-karotenas, β-karotenas ir β-kriptoksantinas, 
kurie yra vitamino A karotenoidai, dažniausiai siejami su širdies ir kraujagyslių ligų mažė-
jimu. Zeaksantinas ir liuteinas yra akių makulatinio pigmento komponentai ir apsaugo gel-
tonąją dėmę nuo šviesos pažeidimų. Likopenas saugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų, vėži-
nių susirgimų (Botella-Pavia, Rodriguez Concepcion, 2006; Kopsell, Kopsell, 2006). Au-
galuose karotenoidai yra šviesą sugeriantys chloroplastų pigmentai, apsaugantys augalus 
nuo fotooksidacinių pažeidimų (Botella-Pavia, Rodriguez-Concepcion 2006; Lefsrud ir kt., 
2007; Cuttriss ir kt., 2011). Įprastai karotenoidų apsauginis mechanizmas siejamas su ksan-
tofilų ciklo reakcijomis. (Stange, Flores, 2012). Karotenoidų kaupimąsi augaluose lemia 
aplinkos sąlygos ir rūšis (Kopsell, Kopsell, 2006). Karotenoidai glaudžiai susiję su fotosin-
tezės procesu, dėl to jų biosintezę dirbtinėje aplinkoje gali lemti apšvietimo spektro ir in-
tensyvumo parinkimas (Tamulaitis ir kt., 2005; Morrow, 2008). Žinoma, kad karotenoidai 
šviesą absorbuoja 400−500 ir 630−680 nm spektro dalyse (Lin ir kt., 2013). Liuteinas ab-
sorbuoja 448 nm,   β-karotenas − 454 nm, bendrai ksantofilai − 446 nm šviesą (Lefsrud ir 
kt., 2008; Li, Kubota, 2009). Kituose literatūros šaltiniuose nurodyta, kad liuteinas ir  
β-karotenas absorbuoja 440 ir 640 nm šviesą (Ogawa ir kt., 1973; Lefsrud ir kt., 2008). Di-
desnis karotenoidų kiekis nustatytas kininiuose kopūstuose ir raudonlapėse salotose, augu-
siose po mėlyna LED šviesa, lyginant su fluorescencinių lempų, raudonų / mėlynų ir rau-
donų LED apšvietimu (Johkan ir kt., 2010; Li ir kt., 2012). Trumpalaikis mėlynos šviesos 
poveikis didino β-karoteno ir violaksantino kiekius brokolių daiginiuose, lyginant su rau-
donų / mėlynų LED apšvietimu (Kopsell, Sams, 2013), β-karoteno – žirnių daiguose, lygi-
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nant su tamsos sąlygomis (Wu ir kt., 2007), zeaksantino –  daigintuose totoriniuose gri-
kiuose, lyginant su baltų LED šviesa. Tačiau nenustatyta mėlynos šviesos efekto liuteino, 
zeaksantino ir neoksantino kiekiams brokolių daiginiuose, lyginant su raudonų / mėlynų 
LED šviesa (Kopsell, Sams, 2013), karotenoidų kiekiui raudonalapėse ir žalialapėse salo-
tose, lyginant su fluorescenciniu apšvietimu (Johkan ir kt., 2010; Chen ir kt., 2014). Kitų 
autorių teigimu, monochrominė mėlyna šviesa lėmė mažesnį β-karoteno, liuteino ir bendrą 
karotenoidų kiekį daigintuose totoriniuose grikiuose ir raudonlapiuose kopūstuose, lygi-
nant su baltų LED apšvietimu (Matioc-Precup, Cachiţă-Cosma, 2013; Tuan ir kt., 2013), ir 
karotenoidų kiekį kininiuose kopūstuose, lyginant su augalais, augusiais po disprozio lem-
pomis (Fan ir kt., 2013). Literatūros šaltiniuose nurodyta, kad monochrominės raudonos 
LED šviesos efektai karotenoidų sudėčiai išsiskyrė tarp augalų rūšių. Wu ir kt. (2007) nus-
tatė didesnį karotenoidų kiekį žirnių daiguose, augintuose po raudona LED šviesa 96 va-
landas, lyginant su mėlyna ir balta LED šviesa, tačiau, karotenoidų kiekis koteliuose išliko 
nepakitęs. Tuan ir kt. (2013) nurodė, kad zeaksantino kiekis daigintuose totoriniuose gri-
kiuose padidėja dėl raudonos šviesos, tačiau β-karoteno, liuteino ir bendras karotenoidų 
kiekis nekito. Nustatytas neigiamas monochrominės raudonos šviesos poveikis karotenoidų 
kiekiui raudonalpiuose kopūstuose, kininiuose kopūstuose, raudonlapėse salotose, o kitose 
žalialapėse ir raudonlapėse salotose raudonos šviesos įtakos karotenoidų kiekiui nenustaty-
ta (Johkan ir kt., 2010; Li ir kt., 2012; Fan ir kt., 2013; Matioc-Precup, Cachiţă-Cosma, 
2013). Trumpalaikis raudonos šviesos apšvietimas skatino β-karoteno ir liuteino biosintezę 
sėjamosios petražolės, tačiau mažino kvapiojo baziliko daiginiuose (Samuolienė ir kt., 
2016). Karotenoidų biosintezei įtakos turi ne tik atskira mėlyna ar raudona šviesa, bet ir jų 
santykis (Lefsrud ir kt., 2008). Nustatytas didesnis karotenoidų kiekis salotose ir kininio 
kopūsto daiguose, lyginant su monochromine raudona ir mėlyna LED šviesa (Fan ir kt., 
2013; Chen ir kt., 2014). Kopsell ir kt. (2014; 2016) nustatė nežymų raudonos ir mėlynos 
šviesos santykio skirtumą karotenoidų kiekiui. Didesnis mėlynos šviesos indėlis nelėmė 
didesnio karotenoidų kiekio kaliaropės ir brokolio daiginiuose. Tačiau raudonų / mėlynų 
LED šviesa turėjo įtakos žymiai didesniam karotenoidų kiekiui, lyginant su fluorescenci-
nių-kaitrinių lempų apšvietimu. Remiantis kitais literatūros šaltiniais, raudonos ir mėlynos 
LED šviesos derinys neturėjo įtakos karotenoidų kiekiui salotose (Urbonavičiūtė ir kt., 
2007; Johkan ir kt., 2010; Lin ir kt., 2013; Chen ir kt., 2014) ir kininio kopūsto daiguose 
(Avercheva ir kt., 2009; Li ir kt., 2012; Fan ir kt., 2013), lyginant su HPS ar fluorescenci-
nių lempų apšvietimu. Įprastinių šviesos šaltinių papildymas raudona ar mėlyna šviesa gali 
paskatinti karotenoidų biosintezę lapinėse daržovėse. Nustatyta, kad karotenoidų kiekis ža-
lialapėse salotose padidėja fluorescencinių lempų spektrą papildžius raudona ar mėlyna 
LED šviesa (Chen ir kt., 2014). Ksantofilų ir β-karoteno kiekiai mažosiose raudonlapėse 
salotose padidėjo dėl papildomos mėlynos šviesos poveikio, o raudonos šviesos efektų ne-
nustatyta (Li, Kubota, 2009). Taip pat dėl papildomos mėlynos šviesos poveikio padidėjo 
α-karoteno ir β-karoteno kiekiai romaninio tipo mažosiose salotose (Samuolienė ir kt., 
2013b). Trumpalaikis, didelio intensyvumo švitinimas HPS lempoms papildoma raudona 
šviesa mažino karotenoidų kiekį salotose ir neturėjo įtakos α-karoteno kaupimuisi, tačiau 
jo kiekis padidėjo žalialapėse ‘Lollo Bionda’ ir ‘Grand Rapids’ salotose, o raudonlapėse 
‘Lollo Rosa’ salotose – sumažėjo (Žukauskas ir kt., 2011; Samuolienė ir kt., 2013b). Pa-



60 

pildoma raudona šviesa teigiamai veikė liuteino ir β-karoteno kaupimąsi kvapiojo baziliko 
daiginiuose, tačiau karotenoidų kiekiui sėjamosios petražolės daiginiuose raudonos šviesos 
įtakos nenustatyta (Samuolienė ir kt., 2016). Mažiau tyrimų atlikta nagrinėjant žalios, gel-
tonos ir oranžinės šviesos efektus chlorofilų ir karotenoidų kiekiams. Žinoma, kad žalia 
šviesa į augalą patenka lengviau negu raudona ar mėlyna šviesa, taip paskatindama augalų 
augimą ir biologiškai aktyvių medžiagų kaupimąsi įvairiuose augaluose (Kim ir kt., 2004; 
Bouly ir kt., 2007; Folta, Maruhnich, 2007; Johkan ir kt., 2010; Samuolienė ir kt., 2013b). 
Monochrominė žalia LED šviesa mažino karotenoidų kiekį kininiame ir raudonajame 
kopūstuose, lyginant su kitais šviesos šaltiniais (Fan ir kt., 2013; Matioc-Precup, Cachiţă-
Cosma, 2013). Be to, nuo žalios šviesos priklauso karotenoidų sudėties pokyčiai. Mono-
chrominė žalia šviesa lėmė liuteino ir β-karoteno mažėjimą lapiniuose kopūstuose (Lefsrud 
ir kt., 2008). Žalia šviesa derinyje su baltais LED mažino karotenoidų kiekį salotose (Chen 
ir kt., 2013). Fluorescencinėms lempoms papildoma žalia šviesa neturėjo įtakos ksantofilų 
ir β-karoteno kiekiams mažosiose raudonlapėse salotose (Li, Kubota, 2009). HPS lempoms 
papildoma žalia šviesa, ar derinyje su mėlynais, raudonais ir tolimos raudonos LED, skati-
no karotenoidų kaupimąsi mažosiose žalialapėse salotose (Samuolienė ir kt., 2013b). 

Monochrominė geltona LED šviesa mažino karotenoidų kiekį kininiuose ir raudo-
nuosiuose kopūstuose, lyginant su disprozio lempų apšvietimu ir mėlyna, ir raudona šviesa 
ar natūralia spinduliuote (Fan ir kt., 2013; Matioc-Precup, Cachiţă-Cosma, 2013). Baltų 
LED apšvietimui papildoma geltona šviesa mažino karotenoidų kiekį salotose (Chen ir kt., 
2016). Priešingai, papildoma geltona šviesa neturėjo įtakos α-karoteno ir β-karoteno kie-
kiams romaninėse salotose (Samuolienė ir kt., 2013b). Vertinant papildomos fluorescenci-
nėms lempoms UV-A spinduliuotės įtaką karotenoidų kiekiui mažosiose raudonose saloto-
se, pokyčių nenustatyta (Li, Kubota, 2009). Tačiau, derinama su mėlynais, raudonais ir to-
limosios raudonos LED, UV-A spinduliuotė skatino α-karoteno kiekį mažosiose žaliose sa-
lotose (Samuolienė ir kt., 2013b).  

Nustatyta, kad karotenoidų kaupimuisi kininiuose kopūstuose palankus buvo 300–
400 µmol m-2 s-1 šviesos intensyvumas (Avercheva ir kt., 2014). Tačiau didesniam karote-
noidų kiekiui kaliaropėse, špinatuose ir garstyčiose tinkamas buvo 125–300 µmol m-2 s-1 
fluorescencinių ir kaitrinių lempų apšvietimas (Lefsrud ir kt., 2006; Kopsell ir kt., 2012). 
Padidėjęs karotenoidų kiekis svarbus intensyvios šviesos sukelto streso slopinimui, tačiau 
tuo pačiu gali įvykti pigmentų fotodegradacija (Demmig-Adams ir kt., 1996; Lefsrud ir kt., 
2006; Lee ir kt., 2007). 

1.3.5. Tokoferoliai 

Tokoferoliai (vitaminas E) žinomi kaip lipofiliniai antioksidantai, apsaugantys lipi-
dus nuo fotooksidacinio streso pažeidimų (Yadav ir kt., 2013). Tokoferoliai taip pat padeda 
augalams adaptuotis prie žemos temperatūros sąlygų ir yra svarbūs apsaugai nuo nefer-
mentinio lipidų oksidavimosi sėklų dygimo ar ramybės metu (DellPenna, Maeda, 2007). 
Nustatyta, kad antioksidacinis vitamino E aktyvumas priklauso nuo keturių tokoferolių  
(α-, β-, γ- ir δ-) ir tokotrienolių homologų (Schneider, 2005). α-tokoferolis pasižymi 
stipriu poveikiu žmogaus ląstelėms, o β-, γ- ir δ-tokoferoliai – antioksidaciniu aktyvumu 
augaluose. Tokoferolių sudėtis kinta tarp augalo dalių, pavyzdžiui α-tokoferolis būdingas 
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lapams (Abbasi ir kt., 2007), o γ-tokoferolis – dviskiltėms sėkloms (Grusak, DellaPenna, 
1999). Tokoferoliai nėra tiesiogiai susiję su šviesinėmis reakcijomis, tačiau gali kisti dėl 
šviesos sąlygų, nes jų biosintezė susijusi su fotosintetiniais pigmentais (Stange, Flores, 
2012). Tokoferolių kiekis miežiuose mažėjo dėl raudonų ir mėlynų LED apšvietimo, tačiau 
pokyčio nenustatyta augaluose, augintuose po raudonais LED, lyginant su natūralia šviesa 
(Koga ir kt., 2013). Raudona šviesa paveiktuose augaluose nustatytas 50 % didesnis  
γ-tokoferolio kiekis. Tai leidžia manyti, kad raudona šviesa slopina aktyvumą γ-tokoferolio 
metiltransferazės, nuo kurios priklauso γ-tokoferolio kitimas į α-tokoferolį. Didesnis α-
tokoferolio kiekis nustatytas obuoliuose ir paprikose dėl geltonos LED šviesos poveikio 
(Kokalj ir kt., 2016). HPS lempoms papildoma žalia šviesa skatino tokoferolių kaupimąsi 
salotose labiau nei mėlyna, o sukauptas kiekis skyrėsi tarp rūšių ir priklausė nuo auginimo 
sezono (Samuolienė ir kt., 2012c). Žymų tokoferolių kiekio mažėjimą gali lemti mėlynos 
šviesos slopinamas fermento fitiltransferazės aktyvumas, nuo kurio priklauso tokoferolių 
biosintezė. Taigi, nors tokoferolių biosintezė tiesiogiai nepriklauso nuo šviesos, bet gali 
būti veikiama per fotoreceptorių aktyvavimą ir antioksidacinį atsaką per fermentinį kelią.  

1.4. Mineralinių elementų svarba ir šviesos poveikis jų sudėčiai 

Nepakankama žmonių mityba vaisiais ir daržovėmis, turinčiomis daug mineralinių 
medžiagų, sukelia įvairius susirgimus ir yra aktuali problema išsivysčiusiose bei besivys-
tančiose šalyse (Miller, Welch, 2009; Pinto ir kt., 2015). Mineraliniai elementai skirstomi į 
makro- ir mikroelementus. Pagrindiniai augalų makroelementai, turintys teigiamos įtakos 
žmonių sveikatai – kalis, natris, kalcis ir magnis, mikroelementai – geležis, manganas, va-
ris, cinkas, selenas ir kt. (Kawashima, Soares, 2013). Pasaulyje daugiau jei 60 % žmonių 
vargina geležies, per  30 % − cinko,  per  15 % − seleno,  taip pat ir kalcio, magnio, vario 
trūkumas organizme (White, Braodley, 2009). Gerai žinoma, kad nuo kalcio, magnio ir 
fosforo priklauso žmonių kaulų struktūra, o šių elementų trūkumas gali sutrikdyti vaikų 
vystymąsi ar lemti osteoporozę vyresnio amžiaus žmonėms (Macdonald ir kt.; 2005; Nie-
ves ir kt., 2005). Geležis gyvybiškai svarbus mikroelementas, būtinas kvėpavimo ir energi-
jos formavimosi procesams, DNR sintezei, ląstelių proliferacijai (Hentze ir kt., 2010). Ne-
pakankamas geležies kiekis sukelia anemiją, būdingą įvairaus amžiaus žmonėms 
(Camaschella, 2005). Tyrimais nustatyta, kad žalumyninėse daržovėse gausu ne tik antiok-
sidacinių medžiagų, bet ir mineralų, dalyvaujančių apsauginėse organizmo reakcijose nuo 
oksidacinio streso bei apsaugančių nuo vėžinių, širdies ir kraujagyslių ligų (Crowe ir kt., 
2011; Boeing ir kt., 2012; Hussain ir kt., 2014; He ir kt., 2016). 

Mineralinių elementų įsisavinimą augaluose lemia jų rūšis, augimo substrato savy-
bės (pH, katijonų mainų geba, tekstūra, organinės medžiagos), aplinkos sąlygos ir agrono-
minė praktika (Pauget ir kt., 2012; Perez-Esteban ir kt., 2013; Vega ir kt., 2010). Didėjanti 
atmosferinio CO2 koncentracija aplinkoje mažina maistingųjų medžiagų kiekį augaluose. 
Dėl padidėjusios CO2 koncentracijos mažėja geležies ir cinko kiekiai grūdiniuose ir pupi-
niuose augaluose (Meyers ir kt., 2014). Šios kultūros sudaro didelę dalį kasdienės žmonių 
mitybos visose šalyse (Ebert ir kt., 2017).  
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Augaluose nuo mineralinių elementų kiekio priklauso fotosintetinių pigmentų chloro-
filų ir karotenoidų kiekis. Pavyzdžiui, magnio sumažėjimas augaluose siejamas su sutrikusiu 
fotosintezės procesu, chloroze (Kobayashi ir kt., 2012). Salotose magnio kiekio mažėjimas 
turėjo neigiamos įtakos chlorofilų kiekiui (Pinto ir kt., 2014). Tokie pokyčiai sutrikdo augalų 
homeostazę, kuri atsispindi chlorofilų ir karotenoidų pusiausvyroje (Hannoufa, Hossain, 
2012). Mineralinių elementų trūkumas gali lemti augalų stresą, dėl ko suaktyvėja antioksida-
cinė sistema ir padidėja fenolinių junginių kiekis salotose (Sofo ir kt., 2016). 

Iš aplinkos įsisavinami elementai vadinami „bioaktyvia frakcija“ – elementais, bio-
logiškai prieinamų formų, pavyzdžiui, laisvųjų molekulių ar jonų (Fedotov ir kt., 2012). 
Atskirų elementų kaupimasis augaluose yra specifinis. Pavyzdžiui, kadmis labiau būdingas 
mikroelementas špinatams, salotoms, morkoms ir ridikėliams negu svogūnams, moliū-
gams, kvapiesiems pelėžirniams (Yang ir kt., 2010). Xiao ir kt. (2016) įvertino 30 rūšių 
Brassicaceae šeimos daiginių mineralinių elementų sudėtį ir nustatė, kad priklausomai nuo 
rūšies juose gausu makro- ir mikroelementų, ypač kalio, kalcio, geležies ir cinko. Kopsell 
ir kt. (2004) nagrinėjo mineralinių elementų kaitą Brassica oleracea veislių augaluose. Ty-
rimo metu nustatyta, kad kalcio, magnio, kalio, geležies ir cinko kiekiai skyrėsi tarp lapinių 
kapūstų veislių ir nekito per kelis metus. 

Pinto ir kt. (2014) nurodė, kad mineralinių elementų sudėtis salotose priklausė nuo jų 
amžiaus ir dirvožemio savybių. Nustatyta, kad jaunos salotos, palyginti su pilnos brandos, 
kaupia daugiau makro- ir mikroelementų, taip pat ir fotosintetinių pigmentų. Be to, daiginių 
tipo salotose nustatytas mažesnis nitratų kiekis, kas patvirtina, jog jaunos salotos labai tin-
kamos žmonių, ypač vaikų, mitybai (Pinto ir kt., 2015). Weber (2017) nustatė, kad komposte 
augę brokolio daiginiai, palyginti su suaugusiomis daržovėmis, išsiskyrė didesniais fosforo, 
kalio, magnio, mangano, cinko, geležies, kalcio, natrio ir vario kiekiais. Priešingai, Ebert ir 
kt. (2017) didesnį kalcio, cinko ir geležies kiekį nustatė suaugusiose sojose nei jų daiguose.  

Dėl papildomo aprūpinimo mineralinėmis medžiagomis padidėja makro- ir mikroe-
lementų kiekiai daržovėse (White ir kt., 2005), tačiau ieškoma labiau aplinką tausojančių 
priemonių (Metson ir kt., 2013). Tyrimais pagrįsta, kad LED apšvietimo parametrai lemia 
mineralinių elementų kaupimąsi žalumyninėse daržovėse (Kopsell, Sams, 2013; Kopsell ir 
kt., 2014; Amoozgar ir kt., 2017). Kopsell ir Sams (2013) nustatė, kad mėlyna LED šviesa 
skatino makroelementų (fosforo, kalio, magnio, kalcio, sieros) ir mikroelementų (boro, 
mangano, molibdeno, natrio, cinko) kaupimąsi brokolio daiginiuose, lyginant su mėlynų ir 
raudonų LED apšvietimu (Kopsell, Sams, 2013). Taip pat mėlyna šviesa, nors ir nežymiai, 
tačiau skatino vario ir geležies kaupimąsi pastaruosiuose daiginiuose. Kito tyrimo metu 
nustatyta, kad kalcio, magnio ir fosforo kaupimuisi brokolio daiginiuose palankus apšvie-
timas, sudarytas iš 20 % mėlynų ir 80 % raudonų LED. Didesnis kalio kiekis nustatytas 
daiginiuose, augusiuose po 20 % mėlynų, 70 % raudonų ir 10 % žalių LED apšvietimo 
spektru. Brokolio daiginiuose, augusiuose po fluorescencinėmis / kaitrinėmis lempomis, 
nustatyti mažesni kalio, kalcio, magnio, fosforo ir sieros kiekiai, nei augaluose, augintuose 
po LED apšvietimu. Panaši tendencija nustatyta mikroelementų kiekių brokolio daiginiuo-
se. Didesni boro, vario, geležies, molibdeno ir cinko kiekiai nustatyti daiginiuose, augu-
siuose po 20 % mėlynų ir 80 % raudonų LED apšvietimu, lyginant su kitais apšvietimo de-
riniais ir fluorescencinių / kaitrinių lempų apšvietimu (Kopsell ir kt., 2014). Mėlynų arba 
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raudonų ir mėlynų LED apšvietimas turėjo teigiamos įtakos kalcio, magnio, mangano, ge-
ležies kiekiams salotose (Shin ir kt., 2013).  Amoozgar ir kt. (2017) paskelbė, kad raudona 
LED šviesa turėjo teigiamos įtakos kalio, geležies, cinko, vario ir mangano kaupimuisi sa-
lotose. Didesni azoto ir magnio kiekiai nustatyti salotose, augusiose po mėlynų, raudonų ir 
baltų LED apšvietimu. Didžiausias kalcio kiekis nustatytas augaluose dėl mėlynų ir baltų, 
o fosforo dėl baltų LED šviesos. Galima manyti, kad taikant modernias apšvietimo techno-
logijas gali būti paskatintas mineralinių elementų įsisavinimas augaluose, kas leistų efek-
tyviau naudoti mineralines trąšas tausojant aplinką (Amoozgar ir kt., 2017). 

1.5. Daiginiai 

Daiginiai  (angl. microgreens) – jauni daržovių želmenys, vartojami maistui 7−10-ą 
dieną po sėjos, išsiskleidus skilčialapiams ar besiformuojant pirmam tikram lapeliui. Kaip 
daiginiai gali būti auginami kopūstai, garstyčios, ridikėliai, salotos ir kt. daržovės (Xiao ir kt., 
2012; Kou ir kt., 2014). Brassicacea šeimos daiginiai − vieni populiariausių,  išsiskiriantys 
vizualinėmis ir maistinėmis savybėmis (Kopsell, Sams, 2013; Kyriacou ir kt., 2016; Xiao ir 
kt., 2016). Maistui vartojami daiginių tikrieji lapeliai, skličialapiai ir koteliai. Iš žalumyninių 
daržovių pasiūlos juos išskiria mažas dydis ir amžius (Pinto ir kt., 2015). Dėl biologiškai ak-
tyvių medžiagų (antioksidantų, vitaminų, mineralų ir kt.) gausos daiginiai priskiriami „funk-
ciniam maistui“ (Janovska ir kt., 2010; Xiao ir kt., 2015). Žinoma, kad atskirų rūšių augalų 
daiginiuose maistingųjų medžiagų kiekis skiriasi (Xiao ir kt., 2012). Daiginiuose askorbo 
rūgšties nustatyta nuo 20,4 iki 147 mg 100 g-1 žalios biomasės. Karotenoidų β-karoteno, liu-
teino / zeaksantino ir violaksantino kiekiai nustatyti nuo 0,6 iki 12,1, 1,3 iki 10,1, ir 0,9 iki 
7,7 mg 100 g-1 atitinkamai. Nustatyti α-tokoferolio ir γ-tokoferolio daiginiuose nuo 4,9 iki 
87,4, ir 3,0 iki 39,4 mg 100 g-1 atitinkamai. Pinto ir kt. (2015) palygino mineralų sudėtį ir nit-
ratų kiekį daiginiuose ir suaugusiose salotose. Daiginiuose, palyginti su suaugusiomis salo-
tomis, nustatytas didesnis kalcio, magnio, geležies, mangano, cinko, seleno, molibdeno ir 
maženis nitratų kiekis. Sun ir kt. (2013) penkiose Brassicaceae rūšių daiginiuose nustatė 164 
polifenolius, iš jų 30 antocianinų ir 105 flavonolių glikozidus, 29-ias hidroksicinamines rūgš-
tis ir hidrobenzoines rūgštis. Taigi, Brassicaceae daiginiai pasižymi labiau kompleksiniais ir 
didesnės įvairovės polifenoliais, palyginti su suaugusiais augalais. 

Daiginiai gali būti auginami durpėje, vermikulite ar perlite (Murphy ir kt., 2010; 
Xioa ir kt. 2014). Dėl trumpos kokybės išsilaikymo trukmės (3−5 dienos) daiginiai priski-
riami greitai gendantiems maisto produktams (Chandra ir kt., 2012). Kaip ir kitiems žalu-
mynams, daiginiams būtina šviesa. Įprastai daiginiai auginami uždaroje aplinkoje – šiltna-
myje ar auginimo kamerose, kur jų apšvietimui naudojami dirbtiniai šviesos šaltiniai. Nuo 
šviesos parametrų (spektrinės sudėties, intensyvumo ir kt.) kinta biologiškai aktyvių jungi-
nių sudėtis daiginiuose, kas lemia jų maistinę vertę (Kopsell, Sams, 2013). 
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2.TYRIMŲ SĄLYGOS IR METODAI 

Tyrimai vykdyti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir 
daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos fitotroninio komplekso uždarose 
kontroliuojamo klimato kamerose 2013−2017 m.  

2.1. Tyrimų objektai ir auginimo sąlygos 

Tirti bastutinių (lot. Brassicaceae) šeimos daiginiai: sareptinis bastutis (Brassica 
juncea L., ‘Red Lion’), kininis kopūstas (Brassica rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’), skroteli-
nis kopūstas (Brassica rapa var. rosularis). 

Eksperimentai atlikti uždarose kontroliuojamo klimato kamerose, palaikant vienodas 
auginimo sąlygas nepriklausomai nuo sezono: 21˚C/17±2˚C  dienos / nakties temperatūrą, 
55±5 % santykinis oro drėgnį. Daiginiai auginti daiginimo padėkluose (18x11x6 cm). 1 g 
sėklų (CN Seeds, Jungtinė Karalystė) sėta į durpių substratą PROFI 1 (UAB „Durpeta“, 
Lietuva) (drėgnis 60 %, pH (H2O) 5,5−6,5, vidutinis makro- ir mikroelementų kiekis (mg 
L-1) N, 110; P2O5, 50; K2O, 160; Ca, 242; Mg, 29,5; S, 212; Fe, 1,7; Mn, 0,5; Cu, 31; B, 2; 
Zn, 1,6). Daiginimo padėklai su daiginiais buvo tolygiai paskirstyti suformuojant po tris 
eksperimento pakartojimus kiekvienam apšvietimo deriniui.  

2.2. Apšvietimo įrenginiai  

Tyrimų metu naudoti originalios konstrukcijos šviesą emituojančių diodų (LED) 
šviestuvai, sukurti Vilniaus universiteto Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų instituto 
mokslininkų. 

Penkių LED šviestuvų modulis apšvietimui fitotrone. Tai originalios konstrukci-
jos penkių LED šviestuvų kompleksas augalų apšvietimui dirbtinio klimato kamerose 
(Tamulaitis ir kt., 2005). Kiekvieno šviestuvo spektras sudarytas iš keturių LED kompo-
nenčių, užtikrinančių pagrindinius augalo gyvybinius poreikius šviesai: mėlynų (Luxeon 
LXHL-LR3C, λ=447 nm), raudonų (Luxeon LXHL-LD3C, λ=638 nm), raudonų (Luxeon 
Rebel LXM3-PD01-0300, λ=665 nm; Luxeon Rebel LXM3-PD01-0300) (Philis Lumileds 
Lighting Company, JAV) ir tolimosios raudonos (L735-05-AU, λ=731 nm) (Epitex, Japo-
nija). Atskiruose šviestuvuose įrengta po papildomą grupę LED: žalių (LXHL-MM1D, 
λ=520 nm), geltonų (LXHL-MLAC, λ=595 nm), oranžinių (LXHL-MLAC, λ= 622 nm) 
(Lumileds lighting, JAV) arba UV-A (NCSU033B, λ=366 nm; NCSU034B, λ=390 nm) 
(Nichia, Japonija), UV-A (ACULED VHL ACL01-SC-UUUU-E05-C01-L-U000, 
λ=402 nm) (Perkin Elmer, JAV). Kiekvienas LED šviestuvas programuojamas 
kompiuteriu parenkant individualų skirtingų bangos ilgių LED fotonų srauto tankį ir 
fotoperiodą. LED šviestuvo apšviečiamas plotas apie 0,22 m2. 

Impulsinio apšvietimo LED šviestuvų kompleksas. Tai penki LED šviestuvai, su-
daryti iš monochrominių mėlynų (LXHL-LR3C, λ=455; LXHL-LB3C, λ=470), ciano 
(LXHL-LE3C, λ=505), geltonų (LXHL-LL3C, λ=590) arba raudonų (LXHL-LD3C, 
λ=627) (Philips Lumileds Lighting Company, JAV) LED. Apšvietimo fotonų srauto tankis 
– impulsinis. Impulsinės šviesos dažnis nustatytas perjungikliais nuo 2 Hz iki 1024 Hz. 
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Aukšto slėgio natrio (HPS) lempos (SON-T Agro, Philips) naudotos pagrindiniam 
augalų apšvietimui, vykdant papildomos impulsinės LED šviesos eksperimentus uždarose 
kontroliuojamo klimato kamerose. 

Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės (FAS) fotonų srauto tankio matavimams naudotas 
fotometras RF-100 su G. PAR-100 sensoriumi (Sonopan, Lenkija). UV-A šviesą emituojančių 
diodų intensyvumas matuotas matuokliu Nova su PD300-UV sensoriumi (Ophir, Izraelis). 

2.3. Eksperimentų schemos ir apšvietimo sąlygos 

2.3.1. Brassicaceae lapinių daržovių vidinės kokybės įvertinimas skirtingais augimo 
tarpsniais 

Eksperimentai atlikti su sareptiniu bastučiu (Brassica juncea L., ‘Red Lion’) ir skro-
teliniu kopūstu (Brassica rapa var. rosularis), maistui naudojamų daiginių, mažųjų žalu-
mynų (angl. baby-leaf) ir techninės brandos tarpsniais. Lapinės daržovės sėtos į daiginimo 
padėklus, pripildytus durpių substrato, ir augintos iki daiginių tarpsnio (7 dienas). Daigi-
niai pikuoti į plastikinius daiginimo vazonėlius (0,3 L) ir auginti papildomai 14 dienų iki 
mažųjų žalumynų tarpsnio, vėliau sodinti į didesnius vazonėlius (0,5 L) ir auginti iki tech-
ninės brandos (sareptinis bastutis – papildomai 10 dienų, skrotelinis kopūstas – 19 dienų). 
Nuo mažųjų daiginių tarpsnio (21-a dienos po sėjos) lapinės daržovės kartą per savaitę ap-
rūpintos papildomomis maistinėmis medžiagomis laistant NPK (4,2-3-7,5) organinėmis 
trąšomis „Humate Green OK“ pagal gamintojo rekomendacijas (Latvian Institute of Humic 
Substances, Latvija). Apšvietimui naudotas penkių LED šviestuvų modulis (2.2 skyrius). 
Visos vegetacijos metu lapinės daržovės augintos esant vienodam apšvietimo spektrui, su-
darytam iš mėlynų 447 nm, raudonų 638 nm ir 665 nm ir tolimosios raudonos 731 nm LED 
ir FAS fotonų srauto tankiui (300 µmol m-2 s-1) (1 lentelė). Fotoperiodas – 16 val. 
 
1 lentelė. Eksperimente naudoto šviesą emituojančių diodų apšvietimo spektro sudėtis ir 
fotonų srauto tankiai 
Table 1. Light spectra combination of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities 

LED apšvietimo 
spektras/ 

LED light spectra 

FAS fotonų srauto tankis/ PAR PPFD, µmol m-2 s-1 

Mėlyna/ Blue 
447 nm 

Raudona/ Red 
638 nm 

Raudona/ Red 
665 nm 

Tolimoji raudona/ 
Far red  
731 nm 

42 104 150 3 
300 

FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė.  
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. 
 

Lapinėms daržovėms pasiekus daiginių (7 dienų), mažųjų žalumynų (21 dienos) ir 
techninės brandos tarpsnius (sareptiniam bastučiui – 31 dienos, skroteliniam kopūstui – 40 
dienų), atliktos sacharidų, fenolinių junginių, antocianinų, DPPH laisvųjų radikalų sujun-
gimo gebos ir mineralinių elementų nustatymo analizės. 
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2.3.2. Šviesos fotonų srauto tankio poveikio daiginiams tyrimai 

Vykdant tyrimą, sareptinio bastučio (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), kininio kopūs-
to (Brassica rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’) ir skrotelinio kopūsto (Brassica rapa var. rosu-
laris) daiginiai auginti po skirtingu šviesos fotonų srauto tankiu − 110, 220, 330, 440, 
545 µmol m-2 s-1 (2 lentelė). Apšvietimui naudotas penkių LED šviestuvų modulis (2.2 
skyrius). Daiginiai auginti esant vienodam apšvietimo spektrui, sudarytam iš pagrindinių 
mėlynų 455 nm, raudonų 638 nm ir 665 nm ir tolimosios raudonos 731 nm LED. Suminis 
apšvietimo intensyvumas kito proporcingai didinant atskirų bangos ilgių LED fotonų srau-
to tankius. Palyginamuoju apšvietimu pasirinktas 220 µmol m-2 s-1 LED apšvietimo inten-
syvumas. Literatūroje toks šviesos intensyvumas dažnai pasirenkamas žalumynų auginimo 
eksperimentuose (Lesfrud ir kt., 2006a; Fu ir kt., 2012). Fotoperiodas – 16 val. 
 
2 lentelė. Eksperimente naudoto šviesą emituojančių diodų apšvietimo spektro sudėtis ir 
fotonų srauto tankiai 
Table 2. Light spectra combinations of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities 

LED apšvieti-
mo intensyvu-
mas/ LED light 

intensity, 
µmol m-2 s-1 

FAS fotonų srauto tankis/ PAR PPFD µmol m-2 s-1 

Mėlyna/ Blue 
445 nm 

Raudona/ Red 
638 nm 

Raudona/ Red 
665 nm 

Tolimoji raudo-
na/ 

Far red 
731 nm 

110 8 45 55 1 
K220 17 90 111 2 
330 25 136 166 3 
440 34 181 221,5 3,5 
545 41 225 275 4 

FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. K220 – palyginamasis apšvietimas. 
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density.  
K220 – a reference lighting. 
 

Eksperimentų pabaigoje vertinti sareptinio bastučio, kininio kopūsto ir skrotelinio 
kopūsto daiginių augimo rodikliai, nustatyti sacharidų, fenolinių junginių, antocianinų, as-
korbo rūgšties, karotenoidų, α-tokoferolio ir mineralinių elementų kiekiai, DPPH laisvųjų 
radikalų sujungimo geba. 

2.3.3. Šviesos fotoperiodo įtakos daiginiams vertinimas 

Sareptinio bastučio (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), kininio kopūsto (Brassica ra-
pa var. chinensis, ‘Rubi F1’) ir skrotelinio kopūsto (Brassica rapa var. rosularis) daiginiai 
auginti po skirtingu LED apšvietimo fotoperiodu – 8, 12, 16, 20 ir 24 valandų (3 lentelė). 
Augalų apšvietimui naudotas penkių LED šviestuvų modulis (2.2 skyrius). Palaikytas vie-
nodas suminis 300 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis. 
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3 lentelė. Eksperimente naudoto šviesą emituojančių diodų apšvietimo spektro sudėtis ir 
fotonų srauto tankiai 
Table 3. Light spectra combination of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities  

LED apšvietimo 
fotoperiodas, val./ 

Photoperiod, h 

FAS fotonų srauto tankis/ PAR PPFD, µmol m-2 s-1 
Mėlyna/ 

Blue 
445 nm 

Raudona/ 
Red 

638 nm 

Raudona/ 
Red 

665 nm 

Tolimoji raudona/ 
Far red 
731 nm 

8, 12, 16, 20, 24 42 105 150 3 
300 

FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. 
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. 

 
Eksperimentams pasibaigus, įvertinti sareptinio bastučio, kininio kopūsto ir skroteli-

nio kopūsto daiginių augimo rodikliai, nustatyti sacharidų, fenolinių junginių, antocianinų, 
askorbo rūgšties, karotenoidų, α-tokoferolio ir mineralinių elementų kiekiai, DPPH laisvų-
jų radikalų sujungimo geba. 

2.3.4. Šviesos spektro komponenčių efektų daiginiams tyrimai 

Tirti sareptinio bastučio (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), kininio kopūsto (Brassica 
rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’) ir skrotelinio kopūsto (Brassica rapa var. rosularis) daiginiai. 

Tyrimas vykdytas siekiant įvertinti mėlynos 455 nm šviesos fotonų srauto tankio 
LED apšvietimo spektre (A) įtaką daiginių augimo ir vidinės kokybės rodikliams. Apš-
vietimui naudotų penkių LED šviestuvų (2.2 skyrius) spektrai sudaryti iš skirtingo fotonų 
srauto tankio (0 %, 8 %, 16 %, 25 % ir 33 %) mėlynų 455 nm, raudonų 638 nm ir 665 nm 
ir tolimosios raudonos 731 nm LED (4 lentelė). Vienodas apie 300 µmol m-2 s-1 apšvietimo 
intensyvumas palaikytas keičiant raudonų 638 nm LED fotonų srauto tankį. Mėlynos 
455 nm šviesos fotonų srauto tankio apšvietimo spektre efektai įvertinti lyginant gautus 
rezultatus nuo tirtų variantų vidurkio. Fotoperiodas – 16 valandų. 

 
4 lentelė. Eksperimente naudoto šviesą emituojančių diodų apšvietimo spektro sudėtis ir 
fotonų srauto tankiai 
Table 4. Light spectra combinations of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities 
Mėlynos kompo-

nentės indėlis/ 
Blue light dosa-

ge, % 

FAS fotonų srauto tankis/ PAR PPFD, µmol m-2 s-1 
Mėlyna/ 

Blue 
445 nm 

Raudona/ Red 
638 nm 

Raudona/ Red 
665 nm 

Tolimoji raudona/ 
Far red  
731 nm 

0 % 0 130 

170 2,5 
8 % 25 105 

16 % 50 80 
25 % 75 55 
33 % 100 30 

FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. 
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. 
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Kito tyrimo metu vertinti papildomų žalių 520 nm, geltonų 595 nm ir oranžinių 
622 nm LED efektai (B) daiginių augimo ir vidinės kokybės rodikliams. Apšvietimui nau-
dotas penkių LED šviestuvų modulis (2.2 skyrius). Atskiruose šviestuvuose įrengta po grupę 
papildomų žalių 520 nm, geltonų 595 nm ir oranžinių 622 nm LED. Palyginamieji augalai 
auginti po mėlynų 455 nm, raudonų 638 nm ir 665 nm ir tolimosios raudonos 731 nm LED 
apšvietimu. Keičiant raudonų 638 nm LED fotonų srauto tankį, palaikytas vienodas suminis 
300 µmol m-2 s-1 apšvietimo intensyvumas (5 lentelė). Fotoperiodas – 16 valandų. 
 
5 lentelė. Eksperimente naudoto šviesą emituojančių diodų apšvietimo spektro sudėtis ir 
fotonų srauto tankiai 
Table 5. Light spectra combinations of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities 

LED 
spektras/ 
LED light 

spectra 

FAS fotonų srauto tankis/ PAR PPFD, µmol m-2 s-1 

Mėlyna/ 
Blue 

445 nm 

Raudona/ 
Red 

638 nm 

Raudona/ 
Red 

638 nm 

Tolimoji 
raudona/ 
Far red 
731 nm 

Žalia/ 
Green 
520 
nm 

Geltona/ 
Yellow 
595 nm 

Oranžinė/ 
Orange 
622 nm 

K 42 104 150 4    K +520 nm 42 89 150 4 15   K +595 nm 42 89 150 4  15  K +622 nm 42 89 150 4   15 
FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. K – palyginamasis apšvietimas. 
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density.  
K – a reference lighting. 

 
Tirtas papildomos UV-A (366 nm, 390 nm, 402 nm) spinduliuotės (C) poveikis 

daiginių augimui ir vidinei kokybei. Eksperimentų metu augalų apšvietimui naudotas pen-
kių LED šviestuvų modulis (2.2 skyrius). Atskiruose šviestuvuose įrengta po grupę papil-
domų UV-A 366 nm, 390 nm ir 402 nm LED. Fotoperiodas – 16 valandų (6 lentelė). 
 
6 lentelė. Eksperimente naudoto šviesą emituojančių diodų apšvietimo spektro sudėtis ir 
fotonų srauto tankiai 
Table 6. Light spectra combinations of light-emitting diodes and photosynthetic photon 
flux densities 

LED spekt-
ras/ 

LED light 
spectra 

FAS fotonų srauto tankis/ PAR PPFD, µmol m-2 s-1 
Mėly-

na/ 
Blue 

445 nm 

Raudo-
na/ Red 
638 nm 

Raudona/ 
Red 

638 nm 

Tolimoji 
raudona/ 
Far red 
731 nm 

UV-A 
366 
nm 

UV-A 
390 nm 

UV-A 
402 nm 

K 21 122 155 2,5    K +366 nm 21 122 155 2,5 12,4   K +390 nm 21 122 155 2,5  12,4  K +402 nm 21 122 155 2,5   12,4 
FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. K – palyginamasis apšvietimas. 
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. 
K – a reference lighting. 
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Atlikus eksperimentus įvertinti daiginių augimo rodikliai, nustatyti sacharidų, feno-
linių junginių, antocianinų, askorbo rūgšties, karotenoidų, α-tokoferolio ir mineralinių e-
lementų kiekiai, DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba. 

2.3.5. Papildomos impulsinės šviesos poveikio daiginiams nustatymas  

Eksperimentams naudotas impulsinės šviesos LED šviestuvų kompleksas (2.2 sky-
rius). Sareptinio bastučio (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), kininio kopūsto (Brassica rapa 
var. chinensis, ‘Rubi F1’) ir skrotelinio kopūsto (Brassica rapa var. rosularis) daiginių 
pagrindiniam apšvietimui naudotos aukšto slėgio natrio (HPS) lempos (2.2). Siekiant įver-
tinti impulsinės LED šviesos efektus daiginiams, HPS lempų spektras papildytas mono-
chrominių mėlynų 455 nm ar 470 nm, ciano 505 nm, geltonų 590 nm ar raudonų 627 nm 
LED šviestuvų šviesa (7 lentelė). Tirti 2 Hz, 32 Hz, 256 Hz ir 1024 Hz impulsų dažniai 
(darbinis ciklas – 50 %). Palyginamuoju apšvietimu pasirinktas HPS ir papildomų LED 
apšvietimas, esant 0 Hz dažniui. Fotoperiodas – 16 val. 

 
7 lentelė. Eksperimente naudoto apšvietimo spektro sudėtis ir fotonų srauto tankiai 
Table 7. Light combinations and photosynthetic photon flux densities 

Apšvietimo spektras/ 
Light spectra 

FAS fotonų srauto tankis/ PAR PPFD, µmol m-2 s-1 

HPS 
LED 

0, 2, 32, 256, 1024 Hz 
HPS + 455 nm, 
HPS + 470 nm, 
HPS+505 nm, 
HPS+590 nm, 
HPS+627 nm 

180 20 

FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. HPS – aukšto slėgio natrio lempos. 
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density.  
HPS – high pressure sodium lamps. LED – light-emitting diodes. 
 

Atlikus eksperimentus įvertinti daiginių augimo rodikliai, nustatyti fenolinių jungi-
nių, antocianinų kiekiai, DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba. 

2.4. Biometriniai matavimai ir biocheminės analizės 

Biometriniams matavimams pasirinkta dešimt variantą reprezentuojančių daiginių. 
Lapų plotas matuotas automatiniu matuokliu AT Delta-T Devices (Jungtinė Karalystė). 
Daiginių žalia ir sausoji masės nustatytos gravimetrijos metodu, naudojant elektronines 
analitines svarstykles (Mettler Toledo AG64, Columbus, OH, JAV). Augalai džiovinti      
esant 70°C temperatūrai 48 val. džiovinimo spintoje (Venticell 222, MBT, Čekija) iki pas-
tovios masės. 

Lapų chlorofilų indeksai nustatyti nedestruktyviu metodu, matuokliu DUALEX 
SCIENTIFICTM (Force-A, Prancūzija). Indekso nustatymas paremtas šviesos transmisijos 
matavimais raudonoje spektro dalyje. 
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Suminis fenolinių junginių kiekis daiginiuose nustatytas spektrofotometriniu me-
todu (Ragaee ir kt., 2006). 1 g žalios žaliavos užšaldyta 10 mL skysto azoto, mechaniškai 
susmulkinta ir užpilta 10 mL 80 % metanolio tirpalu. Ekstrahuota 30 min orbitalinėje pus-
tyklėje (OS-20, Biosan, Ltd., Latvija), vėliau centrifuguota 20 min 5000 aps. min-1 greičiu 
(Hermile Z300K, Vokietija). Supernatantas filtruotas per celiuliozinį filtrą. 1 mL filtrato 
praskiestas su 1 mL Folin-Ciocalteau reagento (1:10) ir 2 mL 7,5 % natrio karbonato tirpa-
lu. Po 20 min spektrofotometru (M501, Spectronic Camspec, Ltd., Jungtinė Karalystė) ma-
tuota absorbcija ties 765 nm. Suminis fenolinių junginių kiekis apskaičiuotas pagal galo 
rūgšties standartinę kreivę ir išreikštas mg g-1 žalioje masėje. 

Suminis antocianinų kiekis nustatytas pH diferenciniu spektrofotometriniu metodu 
pagal Stanciu ir kt. 2009. 300 mg žalios žaliavos užšaldyta 10 mL skysto azoto, mechaniš-
kai susmulkinta ir užpilta 5 mL 2 % HCl metanoliniu tirpalu. Ekstrahuota 48 val. orbitali-
nėje pustyklėje, vėliau centrifuguota 20 min 5000 aps. min-1 greičiu. Supernatantas filtruo-
tas per celiuliozinį filtrą. 400 µL filtrato užpilta 2 mL 0,025 M kalio chlorido (pH 1,0) ir 
2 mL 0,4 M natrio acetato (pH 4,5) buferiniais tirpalais, atskirai. Po 15 min. 
spektrofotometru (Genesys 6, ThermoSpectronic, JAV) matuota absorbcija esant 420, 520 
ir 700 nm bangų ilgiams. Antocianinų kiekis išreikštas kaip cyanidin 3-glikozido 
ekvivalentinis kiekis mg g-1 žalioje augalo masėje, naudojant molinį ekstinkcijos 
koeficientą 25740 M-1 cm-1 ir molekulinę masę 485 g mol-1. 

Kiekybinis askorbo rūgšties nustatymas atliktas spektrofotometriniu metodu 
(Janghel ir kt., 2007). 1 g augalo žalios masės sutrinta grūstuvėje su 5 ml 0,2 mol L-1 oksa-
lo rūgšties, nucentrifuguota 5000 aps. min-1 greičiu 15 min. Supernatantas nufiltruotas per 
celiuliozinį  filtrą. Analitinis mėginys ruoštas iš 500 µL ekstrakto, 1 mL 0,1 % metilviolo-
geno ir 1 mL 2 mol L-1 natrio šarmo tirpalų. Susidariusio mėlynos spalvos junginio absor-
bcija matuota ties 600 nm (M501, Spectronic Camspec, Ltd., Jungtinė Karalystė). Askorbo 
rūgšties kiekis nustatytas pagal kalibracinę kreivę ir pateiktas mg g-1 žalioje masėje.  

2,2-difenilpikrilhidrazilo (DPPH) laisvųjų radikalų sujungimo geba nustatyta 
spektrofotometriniu metodu (Ragaee ir kt., 2006). 1 g žalios žaliavos užšaldyta 10 mL 
skysto azoto, mechaniškai susmulkinta ir užpilta 10 mL 80 % metanolio tirpalu. Ekstra-
huota 30 min orbitalinėje pustyklėje, vėliau centrifuguota 20 min 5000 aps. min-1 greičiu. 
Supernatantas filtruotas per celiuliozinį filtrą. 100 µL ekstrakto užpilta 400 µL metanolio ir 
1 mL DPPH tirpalo. Reaguojant DPPH radikalams su antioksidantais, esančiais ekstrakte, 
jis atiduoda vieną vandenilio atomą ir tampa redukuotas, todėl stebimas DPPH tirpalo 
spalvos „išblukimas“. Šešioliktą minutę spektrofotometru (M501, Spectronic Camspec, 
Jungtinė Karalystė) matuota absorbcija esant 515 nm bangos ilgiui. Augalinės žaliavos ge-
ba sujungti laisvuosius DPPH radikalus pateikiama μmol g-1 žalioje masėje.  

Vandenyje tirpių sacharidų (sacharozės, gliukozės, fruktozės) kiekiai nustatyti e-
fektyviosios skysčių chromatografijos metodu. 1 g žalios augalo masės sutrinta su 4 mL 
70 °C temperatūros dejonizuotu vandeniu ir ekstrahuota kambario temperatūroje 24 val., 
vėliau centrifuguota 5000 aps. min-1 greičiu 15 min. Supernatantas filtruotas naudojant 
0,22 µm porų skersmens membraninį filtrą. Analizės atliktos Shimadzu HPLC Nexera 
chromatografijos sistema (Shimadzu, Japonija) su šviesos sklaidos detektoriumi. Skirsty-
mui naudota YMC Polyamine II 250x3.0mm S-5um kolonėlė (YMC, Japonija). Gradientas 
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sudaromas iš 21 % ir 79 % atitinkamai acetonitrilo ir distiliuoto vandens. Tiriami sachari-
dai identifikuoti pagal standartų smailių sulaikymo trukmę ir analitės koncentracijos zonos 
išplitimą. Rezultatuose pateiktas sacharidų kiekis mg g-1 žalioje masėje.  

Karotenoidų (liuteino / zeaksantino, β – karoteno) kiekis nustatytas pagal atvirkščių 
fazių efektyviosios skysčių chromatografijos metodą (Edelenbos ir kt., 2001). 0,5 g žalios 
augalo masės sutrinta su 10 mL skysto azoto, užpilta 5 mL ledinio acetono ir vandens (80/20 
v/v) tirpalu ir ekstrahuota šaltai 24 val. Centrifuguota 5000 aps. min-1 greičiu 15 min, 
nufiltruota per 0,22 µm porų skersmens membraninį filtrą. Analizės atliktos Shimadzu HPLC 
10A chromatografijos sistema (Shimadzu, Japonija) su diodų matricos (SPD-M 10A VP) 
detektoriumi (Shimadzu, Japonija) ir YMC 30 (3 µm, 150x4,0 mm) kolonėle (YMC, 
Japonija). Detekcijos bangos ilgis λ=440 nm. Mobili fazė: 80 % metanolis ir 20 % etilo 
acetato. Karotenoidai identifikuoti gautų analičių spektrus palyginant su etaloninių junginių 
UV spektrais. Kiekybinis karotenoidų nustatymas atliktas pagal kalibracinę kreivę ir 
rezultatuose pateikiamos karotenoidų koncentracijos mg 100 g-1 žalioje augalo masėje. 

α-tokoferolio kiekybinis nustatymas atliktas normalių fazių efektyviosios skysčių 
chromatografijos metodu (Fernandez-Orozco ir kt., 2003). 0,5 g žalios augalo masės sut-
rinta  su 10 mL skysto azoto, užpilta 5 mL heksano ir ekstrahuota 24 val. Vėliau centrifu-
guota 5000 aps. min-1 greičiu 15 min. Gautas centrifugatas nufiltruotas per 0,22 µm porų 
skersmens membraninį filtrą. Analizė atlikta Shimadzu HPLC 10A modelio chromatografu 
(Shimadzu, Japonija) su fluorescencijos (RF-10A) detektoriumi (Shimadzu, Japonija). 
Naudota Pinnacle II Silica 150x4,6 mm (Restek, JAV) kolonėlė. Sudarytas 99,5 % ir 0,5 % 
atitinkamai heksano ir izopropanolio gradientas. Fluorescencinės detekcijos bangos ilgiai: 
λex=292 nm, λem=335 nm. Norimi nustatyti tokoferolių junginiai identifikuojami pagal ana-
ličių ir standartinių junginių smailių sulaikymo laikus. Apskaičiuotas α-tokoferolio kiekis 
pateiktas mg 100g-1 žalioje augalo masėje. 

Makro- ir mikroelementų kiekiai augaluose nustatyti analizuojant paruoštus mė-
ginius spektrometriniu metodu. Sausos augalinės žaliavos mineralizacija vykdyta mikro-
bangų mineralizatoriumi Multiwave GO (Anton Paar High-precision Instruments, Austrija). 
0,5 g sausos augalinės žaliavos užpilta 5 mL 65 % azoto rūgšties ir 3 mL 30 % vandenilio 
peroksido. Mėginiai mineralizuoti naudojant temperatūros ir laiko režimus: 1-as žingsnis – 
per 3 min. pasiekta 150°C temperatūra palaikyta 10 min.; 2-as žingsnis – per 10 min pasiekta 
180°C temperatūra laikyta 10 min. Po mineralizacijos mėginys skiestas iki 50 mL 
dejonizuotu vandeniu. Makro- ir mikroelementai mėginyje matuoti induktyviai susietos 
plazmos optinės emisijos spektrometru (ICP-OES) SPECTRO GENESIS (SPECTRO 
Analytical Instruments, Vokietija). ICP-OES parametrai: galia − 1300 W, plazmos tėkmės 
greitis − 12 L min-1, papildomos tėkmės greitis − 1 L min-1, tėkmės greitis purkštukais − 
0,8 L min-1 ir mėginio įsiurbimo greitis − 1 mL min-1. Atskirų elementų identifikavimo 
bangų ilgiai: B 249,773 nm, Ca 445,478 nm, Cu 324,754 nm, Fe 259,941 nm, K 766,491 nm, 
Mg 279,079 nm, Mn 259,373 nm, Na 589,592 nm, P 213,618 nm, S 182,034 nm ir Zn 
213.856 nm. Kalibravimo standartai (0,01−400 mg L-1) ruošti skiedžiant daugiaelementinį 
standartinį tirpalą (1000 mg L-1, Merck, Vokietija) 6,5 % azoto rūgštimi; sieros ir fosforo 
standartiniai tirpalai (1000 mg L-1, Merck, Vokietija) skiesti dejonizuotu vandeniu. Makro-
elementų kiekiai nustatyti mg g-1, o mikroelementų -  μg g-1 žalioje augalo masėje.  
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2.5. Duomenų statistinė analizė 

Duomenims skaičiuoti naudotas Microsoft® Excel® 2016 MSO programinis paketas. 
Rezultatų patikimumas įvertintas vieno faktoriaus dispersinės analizės metodu, naudojantis 
kompiuterine programa ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Duomenų palyginimui 
naudotas statistinis Fišerio kriterijus, esant 99 % (P < 0,01) ir 95 % (P < 0,05) tikimybės 
lygiams. Koreliacija ir regresija apskaičiuota naudojantis kompiuterine programa 
STATISTICA 7 (Hill, Lewicki, 2005; Čekanavičius, Murauskas, 2006). Darbe naudoti 
simboliai: * − statistiškai patikima, esant 95 % tikimybės lygiui (P < 0,05); ** − statistiš-
kai patikima, esant 99 % tikimybės lygiui (P < 0,01); R05 – patikimo skirtumo riba, esant 
95% tikimybės lygiui; R01 – patikimo skirtumo riba, esant 99 % tikimybės lygiui. 
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3.TYRIMŲ REZULTATAI 

3.1. Brassicaceae lapinių daržovių vidinė kokybė skirtingais augimo tarpsniais 

Įvertinus daiginių (7-ių dienų), mažųjų žalumynų (21-os dienos) ir techninės bran-
dos (31-os ir 40-ies dienų) sareptinio bastučio (Brassica juncea L., ‘Red Lion’) ir skroteli-
nio kopūsto (Brassica rapa var. rosularis) vidinę kokybę, nustatyta, kad esmingai daugiau 
(P < 0,01) gliukozės ir fruktozės kaupė sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto mažieji 
žalumynai nei daiginiai ir techninės brandos augalai (8 lentelė). Mažuosiuose žalumynuose 
nustatyta apie 1,2 ir 2,1 karto daugiau gliukozės bei apie 1,6 ir 4 kartus daugiau fruktozės 
negu daiginiuose. Lyginant su techninės brandos augalais, mažieji sareptinio bastučio ir 
skrotelinio kopūsto žalumynai kaupė apie 2,3 ir 3,4 karto daugiau gliukozės bei apie 1,3 ir 
1,7 karto daugiau fruktozės. Daiginiai iš esmės (P < 0,01; P < 0,05) kaupė apie 1,9 ir 1,6 
karto daugiau gliukozės, bet apie 1,2 ir 2,4 karto mažiau fruktozės, palyginti su techninės 
brandos augalais. 
 
8 lentelė. Sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto sacharidų kiekiai augimo tarpsniais 
Table 8. The contents of saccharides in mustard and tatsoi on various growth stages  

Gliukozė/ Glucose Fruktozė/ Fructose

Daiginiai/ Microgreens 3,27** 0,95*
Mažieji žalumynai/ Baby-leaf 4,01** 1,50**

Techninė branda/ Technical maturity 1,74* 1,18
Vidurkis/ Average 2,62 1,21

R 05 / LSD 05 0,095 0,075
R 01 / LSD 01 0,158 0,125

Daiginiai/ Microgreens 1,79* 0,40*
Mažieji žalumynai/ Baby-leaf 3,79** 1,62**

Techninė branda/ Technical maturity 1,10* 0,96
Vidurkis/ Average 2,23 0,99

R 05 / LSD 05 0,159 0,282
R 01 / LSD 01 0,263 0,468

Sareptinis bastutis/ Mustard

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Augimo tarpsniai/ The growth stages mg g-1, ŽM/ FW

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir **  – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidurkio:  
P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** –values are significantly different from  
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 

 
Tyrimo duomenimis, skyrėsi skirtingų augimo tarpsnių Brassicaceae lapinių daržo-

vių biocheminė sudėtis ir antiradikalinis aktyvumas (1 paveikslas).  
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1 paveikslas. Skirtingų augimo tarpsnių sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto fitoche-
minė sudėtis ir antiradikalinis aktyvumas: A – suminis fenolinių junginių kiekis, B – sumi-
nis antocianinų kiekis, C – DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba. * ir ** – reikšmės iš 
esmės skiriasi nuo vidurkio: P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
Figure 1. The phytochemical composition and antiradical activity in mustard and tatsoi on 
various growth stages: A – the total phenolic content, B – the total anthocyanin content, C 
– DPPH free radical scavenging activity. * and ** – values are significantly different from 
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. TPC – the total phenolic content; TAC – the 
total anthocyanin content; FW – fresh weight. 
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Iš esmės (P < 0,01) daugiau fenolinių junginių nustatyta sareptinio bastučio ir skro-
telinio kopūsto mažuosiuose žalumynuose – apie 2,3 ir 2,5 karto daugiau nei daiginiuose 
bei apie 1,4 ir 1,4 karto daugiau nei techninės brandos augaluose atitinkamai (1 paveikslas, 
A). Nenustatyta esminių skirtumų antocianinų kaupimuisi sareptiniame bastutyje (1 pa-
veikslas, B). Esmingai (P < 0,01) didesnis antocianinų kiekis nustatytas techninės brandos 
skroteliniame kopūste, palyginus su daiginiais ir mažaisiais žalumynais (apie 3 ir 2 kartus 
daugiau atitinkamai). Iš esmės (P < 0,01) didesne DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba 
išsiskyrė sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto mažieji žalumynai (1 paveikslas, C). Šio 
augimo tarpsnio lapinių daržovių antiradikalinis aktyvumas buvo apie 2,7 ir 3,5 karto di-
desnis nei daiginių bei apie 1,4 ir 1,5 karto didesnis nei techninės brandos augalų.  

Nuo augimo tarpsnio priklausė makro- ir mikroelementų kiekiai Brassicaceae lapi-
nėse daržovėse (9 lentelė). Iš esmės (P < 0,01) daugiau kalcio, kalio, magnio ir geležies 
nustatyta sareptinio bastučio mažuosiuose ir techninės brandos žalumynuose, lyginant su 
daiginiais (vidutiniškai apie 3,4, 1,4, 2,3 ir 1,4 karto daugiau, atitinkamai). Esmingai  
(P < 0,01) daugiau fosforo, sieros ir cinko nustatyta mažųjų žalumynų tarpsnio 
sareptiniame bastutyje, lyginant su daiginiais ir techninės brandos augalais (vidutiškai apie 
1,8, 1,6 ir 2,4 karto daugiau, atitinkamai). Mažajame ir techninės brandos skroteliniame 
kopūste nustatyti iš esmės (P < 0,01) didesni kalcio, kalio, fosforo ir cinko kiekiai negu 
daiginiuose (vidutiniškai apie 2,4, 1,4, 3,5 ir 1,2 karto daugiau atitinkamai). Iš esmės  
(P < 0,01) apie 2 kartus didesnis magnio kiekis nustatytas skrotelinio kopūsto mažuosiuose 
žalumynuose nei daiginiuose ir techninės brandos augaluose. Techninės brandos 
skroteliniame kopūste nustatyti esmingai (P < 0,01) didesni sieros ir geležies kiekiai, 
lyginant su daiginiais ir mažaisiais žalumynais (vidutiniškai apie 1,7 ir 3,4 kartus daugiau, 
atitinkamai).  
 
9 lentelė. Sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto makro- ir mikroelementų sudėtis skir-
tingais augimo tarpsniais 
Table 9. The composition of macro- and microelements in mustard and tatsoi on various 
growth stages  

Ca K Mg P S Fe Zn

Daiginiai/ Microgreens 0,78* 1,31* 0,31* 0,46* 0,55* 5,99* 4,33*
Mažieji žalumynai/ Baby-leaf 2,80** 1,69** 0,82** 0,88** 0,90** 8,98** 10,05**

Techninė branda/ Technical maturity 2,55** 1,86** 0,63** 0,53* 0,59* 7,72** 3,94*
Vidurkis/ Average 2,04 1,62 0,59 0,62 0,68 7,56 6,11

R 05 /  LSD 05 0,033 0,015 0,007 0,010 0,005 0,055 0,059
R 01 /  LSD 01 0,054 0,024 0,011 0,016 0,009 0,091 0,097

µg g-1, ŽM/ FW
Sareptinis bastutis/ Mustard

Augimo tarpsniai/ The growth stages mg g-1, ŽM/ FW

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidurkio: P < 
0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from 
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
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***** 
 

Nuo Brassicaceae lapinių daržovių augimo tarpsnio priklausė jų vidinė kokybė. Es-
mingai daugiau gliukozės ir fruktozės nustatyta sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto 
mažuosiuose žalumynuose (21-os dienos), lyginant su daiginiais (7-ių dienų)  ir techninės 
brandos (31-os ir 40-ies dienų) augalais. Kaip ir sacharidų, didesnis antioksidacinėmis 
savybėmis pasižyminčių fenolinių junginių kiekis ir DPPH laisvųjų radikalų sujungimo ge-
ba nustatyti abiejų rūšių mažuosiuose žalumynuose. Iš esmės daugiau antocianinų kaupė 
techninės brandos skrotelinis kopūstas, o esminių skirtumų antocianinų kiekiui sareptinia-
me bastutyje nenustatyta. Sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginiuose nustatyti 
mažesni makroelementų (kalcio, kalio, fosforo, sieros) ir mikroelementų (cinko, geležies) 
kiekiai, lyginant su mažaisiais ir techninės brandos žalumynais. Patikimai daugiau kalcio, 
kalio, magnio ir geležies nustatyta mažajame ir techninės brandos, o fosforo, sieros ir cin-
ko – tik mažajame sareptiniame bastutyje. Mažajame ir techninės brandos skroteliniame 
kopūste nustatyta daugiau kalcio, kalio, fosforo ir cinko, o tik techninės brandos – sieros ir 
geležies, lyginant su daiginiais. 

3.2. Šviesos fotonų srauto tankio poveikis daiginių augimui ir vidinei kokybei 

Vertinant šviesos 110, 220, 330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankių efektus 
sareptinio bastučio (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), kininio kopūsto (Brassica rapa var. 
chinensis, ‘Rubi F1’) ir skrotelinio kopūsto (Brassica rapa var. rosularis) daiginių augimo 
rodikliams, nustatyti hipokotilio ilgio, lapo ploto ir žalios masės pokyčiai (10 lentelė). Mažo 
110 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankio poveikyje daiginiai formavo ilgesnius hipokotilius ir 
mažesnius lapus. Didėjant šviesos intensyvumui (330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1) stebėtas dai-
ginių hipokotilio augimo slopinimas ir lapo ploto didėjimas, lyginant su 220 µmol m-2 s-1 
šviesos intensyvumu. Intensyvesnio apšvietimo nulemtas daiginių gebėjimas formuoti dides-
nius lapus turėjo įtakos iš esmės (P < 0,05; P < 0,01) didesnei jų žaliai masei.  
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10 lentelė. Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės fotonų srauto tankio įtaka daiginių augi-
mo rodikliams 
Table 10. The effect of photosynthetically active radiation photosynthetic photon flux den-
sity on biometric indices of microgreens  

Hipokotilio ilgis/ 
Hypocotyl lenght, cm

Lapo plotas/ 
Leaf area, cm2

Augalo žalia masė/ 
Plant fresh weight, g

110 3,20 1,09* 0,06*
K220 2,93 1,98 0,07

330 2,67 2,60** 0,09**
440 2,09* 3,11** 0,10**
545 2,27* 1,92 0,09**

R 05 /  LSD 05 0,280 0,430 0,008
R 01 /  LSD 01 0,375 0,577 0,110

110 4,50* 2,04 0,09*
K220 4,12 2,60 0,11

330 3,99 2,82 0,13
440 3,86 3,43** 0,13**
545 4,05 3,35* 0,12*

R 05 /  LSD 05 0,324 0,571 0,013
R 01 /  LSD 01 0,434 0,766 0,019

110 5,12 1,25* 0,07*
K220 4,72 1,75 0,08

330 4,23* 1,96 0,08
440 4,23* 2,00 0,11**
545 4,20* 1,81 0,09**

R 05 /  LSD 05 0,419 0,462 0,009
R 01 /  LSD 01 0,562 0,620 0,012

FAS fotonų srauto tankis/ 
PAR PPFD, µmol m-2 s-1

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 
FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. K220 – palyginamasis apšvietimas. 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės:  
P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. K220 – a re-
ference lighting. LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly 
different from control: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 

 
 

LED apšvietimo fotonų srauto tankis neturėjo esminės įtakos sareptinio bastučio ir skro-
telinio kopūsto daiginių chlorofilų indeksui (2 paveikslas). Tačiau iš esmės (P < 0,01) apie 
1,1−1,2 karto didesniu chlorofilų indeksu išsiskyrė kininio kopūsto daiginiai, augę po 330, 440 
ir 545 µmol m-2 s-1 LED apšvietimo fotonų srauto tankiu, lyginant su 220 µmol m-2 s-1. 
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2 paveikslas. Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės fotonų srauto tankio įtaka daiginių 
chlorofilų indeksui. FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. K220 – palyginamasis ap- 
švietimas. ** – reikšmė iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,01.  
Figure 2. The effect of photosynthetically active radiation photosynthetic photon flux den-
sity on chlorophyll index of microgreens. PAR – photosynthetically active radiation. K220 
– a reference lighting. ** – value is significantly different from control: P < 0.01.  
 

Nustatyti nuo šviesos fotonų srauto tankio priklausomi esminiai (P < 0,01; P < 
0,05) pokyčiai sacharozės kaupimuisi skrotelinio kopūsto ir kininio kopūsto daiginiuose 
(11 lentelė). Atitinkamai 330 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis lėmė apie 9,5 karto, o 440 
µmol m-2 s-1 beveik 6 kartus didesnį (P < 0,01) sacharozės kaupimąsi. Mažas 110 µmol m-2 
s-1 fotonų srauto tankis neigiamai veikė pirminį metabolizmą daiginiuose – nustatyti ma-
žiausi gliukozės ir fruktozės kiekiai. Esmingai (P < 0,01) didesni gliukozės ir fruktozės 
kiekiai (vidutiškai apie 2,8 ir 2,6 karto atitinkamai) nustatyti daiginiuose dėl 330, 440 ir 
545 µmol m-2 s-1 LED šviesos intensyvumo poveikio, lyginant su 220 µmol m-2 s-1 fotonų 
srauto tankiu.  
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11 lentelė. Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės fotonų srauto tankio įtaka sacharidų kie-
kiui daiginiuose 
Table 11. The effect of photosynthetically active radiation photosynthetic photon flux den-
sity on saccharides in microgreens  

Sacharozė/ Sucrose Gliukozė/ Glucose Fruktozė/ Fructose

110 0,34 5,59* 1,88*
K220 0,53 7,18 2,89

330 0,65 7,90** 2,97
440 0,81 11,79** 4,30**
545 0,83 9,69** 4,27**

R 05 /  LSD 05 0,414 0,412 0,315
R 01 /  LSD 01 0,603 0,599 0,459

110 0,61 2,23 1,3
K220 0,58 2,49 1,37

330 0,94 11,11** 4,93**
440 3,47** 15,54** 7,88**
545 0,62 6,49** 4,46**

R 05 /  LSD 05 0,425 0,321 0,321
R 01 /  LSD 01 0,618 0,467 0,467

110 0,71 5,05* 2,54
K220 0,60 5,83 2,77

330 5,71** 16,63** 6,11**
440 0,91 10,76** 4,59**
545 0,92 16,81** 5,78**

R 05 /  LSD 05 0,440 0,295 0,491
R 01 /  LSD 01 0,641 0,430 0,714

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

FAS fotonų srauto tankis/ 
PAR PPFD, µmol m-2 s-1 mg g-1, ŽM/ FW

 
FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. K220 – palyginamasis apšvietimas.  
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P <  
0,05 ir P <  0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
PAR – photosynthetically active radiation. PPFD – photosynthetic photon flux density. 
K220 – a reference lighting. LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** - values are 
significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

Nuo LED apšvietimo intensyvumo priklausė daiginių antioksidacinis potencialas. 
110 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis neigiamai veikė fenolinių junginių kaupimąsi tirtuose 
daiginiuose – nustatyti esmingai (P < 0,05) mažesni šių metabolitų kiekiai, lyginant su 
220 µmol m-2 s-1 šviesos intensyvumu (3 paveikslas, A). Daiginių antioksidacinės sistemos 
atsakas į didesnio intensyvumo (330, 440, 545 µmol m-2 s-1) šviesą skyrėsi priklausomai 
nuo daiginių rūšies. Sareptinio bastučio daiginiai, augę po 330 µmol m-2 s-1 fotonų srauto 
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tankiu, sukaupė apie 15 % mažiau fenolinių junginių, lyginant su augalais, augintais po 
220 µmol m-2 s-1 šviesos intensyvumu.  

 
3 paveikslas. Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės fotonų srauto tankio įtaka suminiam 
fenolinių junginių kiekiui (A), suminiam antocianinų kiekiui (B) bei DPPH laisvųjų radi-
kalų sujungimo gebai (C) daiginiuose. FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė.  K220 – 
palyginamasis apšvietimas. * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,05 ir 
P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
Figure 3. The effect of photosynthetically active radiation photosynthetic photon flux den-
sity on total phenolic content (A), total anthocyanin content (B) and DPPH free radical 
scavenging activity (C) in microgreens. PAR – photosynthetically active radiation. K220 – 
a reference lighting. * and ** – values are significantly different from control: P < 0.05 
and P < 0.01, respectively. TPC – the total phenolic content; TAC – the total anthocyanin 
content; FW – fresh weight. 



81 

Priešingai, kininio kopūsto daiginiuose, augusiuose esant tokioms pat apšvietimo są-
lygoms, nustatyta esmingai (P < 0,01) daugiau (apie 10 %) šių metabolitų. Iš esmės  
(P < 0,01) didesnis, apie 22 %, suminis fenolinių junginių kiekis nustatytas kininio kopūsto 
daiginiuose, augintuose po 440 µmol m-2 s-1 LED apšvietimo fotonų srauto tankiu. 440 ir 
545 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankiai turėjo esminės (P < 0,01) įtakos fenolinių junginių 
kaupimuisi skroteliniuose kopūstuose, lyginant su 220 µmol m-2 s-1 šviesos intensyvumu 
(vidutiniškai apie 18 % daugiau).  

Vertinant šviesos intensyvumo poveikį antocianinų kaupimuisi nustatyta, kad 
330 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis turėjo esminės (P < 0,01) įtakos apie 1,2−1,5 karto 
didesniam šių metabolitų kiekiui visuose tirtuose daiginiuose (3 paveikslas, B). Didesni     
(P < 0,01) antocianinų kiekiai nustatyti sareptiniame bastutyje dėl mažo 110 µmol m-2 s-1 
(apie 34 % daugiau) bei 440 ir 545 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankių poveikio (apie 30 ir 
18 % daugiau atitinkamai), lyginant su palyginamuoju apšvietimu. Po tokiomis LED 
apšvietimo intensyvumo sąlygomis augę kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginiai 
kaupė iš esmės (P < 0,01) mažiau antocianinų.  

Nustatyta, kad dėl intensyvaus LED apšvietimo didėja DPPH laisvųjų radikalų sujun-
gimo geba daiginiuose (3 paveikslas, C). Iš esmės (P < 0,05) didesnis antiradikalinis akty-
vumas nustatytas skroteliniuose kopūstuose dėl 440 ir 545 µmol m-2 s-1, o sareptiniuose bas-
tučiuose dėl  545 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankio poveikio. Tačiau, kininio kopūsto daigi-
nių antiradikalinis aktyvumas mažėjo (P < 0,05) dėl 440 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankio 
poveikio. Taip pat kininio ir skrotelinio kopūstų DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba 
mažėjo (P < 0,05) dėl nepakankamo 110 µmol m-2 s-1 šviesos intensyvumo.  

Tyrimo duomenis, 110 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis turėjo esminės (P < 0,01) įta-
kos askorbo rūgšties kiekio didėjimui (apie 3,5 karto) kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto 
daiginiuose (12 lentelė). Taip pat apie 1,6 karto didesniam (P < 0,01) askorbo rūgšties kie-
kiui kininiuose kopūstuose įtakos turėjo intensyviausias 545 µmol m-2 s-1 LED apšvietimas. 
Nuo šviesos fotonų srauto tankio nepriklausė askorbo rūgšties kaupimasis sareptinio bastučio 
daiginiuose. 

Liuteino-zeaksantino ir β-karoteno kiekiai daiginiuose didėjo dėl 330 ir 440 µmol m-2 
s-1 fotonų srauto tankių poveikio – nustatyti esmingai (P < 0,01; P < 0,05) didesni šių jungi-
nių kiekiai (12 lentelė). 110 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis buvo nepakankamas β-karoteno 
ir liuteino-zeaksantino kaupimuisi kininiame ir skroteliniame kopūstuose, lyginant su palygi-
namuoju šviesos intensyvumu. Taip pat intensyviausia 545 µmol m-2 s-1 LED šviesa apie 1,2 
karto slopino karotenoidų kaupimąsi kininiame kopūste, tačiau turėjo įtakos didesniam  
β-karoteno kiekiui skrotelinio kopūsto ir sareptinio bastučio daiginiuose (apie 1,2 ir 1,6 karto 
daugiau atitinkamai).  

Priešingi rezultatai gauti vertinant α-tokoferolio kiekio kaitą daiginiuose (12 lentelė). 
110 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis lėmė apie 1,2 ir 2 karto didesnį (P < 0,01)  
α-tokoferolio kiekį sareptinio bastučio ir kininio kopūsto daiginiuose. 330, 440 ir 545 µmol 
m-2 s-1 šviesos intensyvumas iš esmės (P < 0,05) mažino α-tokoferolio kaupimąsi kininiame 
ir skroteliniame kopūstuose (apie 1,7 ir 2,7 kartus mažiau, atitinkamai). Priešingai,  
α-tokoferolio kiekis sareptiniame bastutyje didėjo (P < 0,01) dėl 440 ir 545 µmol m-2 s-1 
fotonų srauto tankio poveikio (apie 1,1 ir 1,6 karto daugiau atitinkamai), lyginant su 
palyginamuoju apšvietimu. 
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12 lentelė. Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotės fotonų srauto tankio įtaka askorbo rūgš-
ties, karotenoidų ir α-tokoferolio kaitai daiginiuose 
Table 12. The effect of photosynthetically active radiation photosynthetic photon flux den-
sity on ascorbic acid, carotenoids and α-tocopherol in microgreens 

Vit. C Vit. E

Askorbo r./ AsA
β-karotenas/ 
β-carotene

Liuteinas-zeaksantinas/   
Lutein - zeaxanthin

α-tokoferolis/ 
α-T

mg g-1, ŽM/ FW

110 1,79 2,31** 25,55** 34,54**
ᴷ220 1,59 0,80 10,57 17,15
330 1,75 1,59** 27,52** 15,81*
440 1,59 1,72** 23,52** 18,38**
545 1,59 1,27** 13,64** 27,94**

R 05 /  LSD 05 0,337 0,050 0,369 0,667
R 01 /  LSD 01 0,490 0,073 0,537 0,970

110 4,11** 1,85* 30,49* 33,36**
ᴷ220 1,08 2,58 34,40 28,91
330 1,15 3,10** 50,35** 17,93
440 1,12 3,34** 43,59** 16,54*
545 1,75** 2,18* 27,48* 17,78*

R 05 /  LSD 05 0,248 0,088 1,099 0,543
R 01 /  LSD 01 0,361 0,127 1,600 0,790

110 4,57** 1,68 25,29* 24,40
ᴷ220 1,29 1,63 31,96 24,24
330 1,51 2,60** 36,67** 10,28*
440 1,12 2,00** 29,52* 9,70*
545 1,14 1,89** 27,09* 16,26*

R 05 /  LSD 05 0,651 0,084 0,246 0,293
R 01 /  LSD 01 0,948 0,123 0,358 0,426

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

FAS fotonų srauto tankis/ 
PAR PPFD, µmol m-2 s-1

Vit. A

mg 100g-1, ŽM/ FW
Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

 
FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. K220 – palyginamasis apšvietimas.  
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės:  
P <  0,05 ir P <  0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
PAR – photosynthetically active radiation.  PPFD – photosynthetic photon flux density.  
K220 – a reference lighting. LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are 
significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. AsA – 
ascorbic acid; α-T – alpha tocopherol. 

 
Nuo LED apšvietimo intensyvumo priklausė mineralinių elementų kiekis daiginiuo-

se (13 lentelė). Fosforo ir kalio kiekiai sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginiuo-
se esmingai (P <  0,05) mažėjo dėl 110 µmol m-2 s-1 bei 330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1 foto-
nų srauto tankio poveikio. Tokios apšvietimo sąlygos turėjo esminės (P < 0,05) įtakos kal-
cio, magnio ir sieros kiekio mažėjimui sareptiniame bastutyje (apie 1,3, 1,2 ir 1,3 kartus 
mažiau atitinkamai). Didesni (P < 0,01) cinko ir geležies kiekiai nustatyti sareptinio bastu-
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čio ir kininio kopūsto daiginiuose (apie 2,3 ir 5,4 karto bei 1,4 ir 3,37 karto daugiau atitin-
kamai) dėl mažo 110 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankio. Taip pat mikroelementų kiekį sa-
reptiniame bastutyje didino (P < 0,01; P < 0,05) 330 ir 440 µmol m-2 s-1, kininiame kopūs-
te – 330, 440, 545 µmol m-2 s-1, o skroteliniame kopūste – 545 µmol m-2 s-1 fotonų srauto 
tankis, lyginant su palyginamuoju apšvietimu. 
 
13 lentelė. Šviesos fotonų srauto tankio poveikis makro- ir mikroelementų kiekiams daigi-
niuose 
Table 13. The effect of photosynthetically active photon flux density on macro- and 
microelements in microgreens  

Ca K Mg P S Fe Zn

110 1,49* 3,04* 0,29* 1,23* 0,69 20,65** 4,44**
ᴷ220 1,68 3,07 0,29 1,29 0,69 14,32 1,94
330 1,34* 2,44* 0,24* 0,92* 0,54* 16,21** 2,31*
440 1,64* 2,25* 0,31** 1,20* 0,67 23,69** 5,58**
545 1,67 2,64* 0,26 1,14* 0,60* 4,40* 5,19**

R 05 /  LSD 05 0,017 0,029 0,003 0,018 0,018 0,301 0,329
R 01 /  LSD 01 0,024 0,042 0,004 0,026 0,027 0,438 0,479

110 1,82** 3,39** 0,37** 1,37** 0,73** 19,19** 4,79**
ᴷ220 0,75 1,30 0,12 0,59 0,34 3,37 0,88
330 1,81** 2,77** 0,34** 1,38** 0,91** 31,00** 6,81**
440 1,75** 2,17** 0,33** 1,38** 0,88** 25,78** 8,02**
545 1,55** 2,18** 0,30** 1,25** 0,85** 25,97** 7,73**

R 05 /  LSD 05 0,096 0,155 0,020 0,074 0,045 1,644 0,630
R 01 /  LSD 01 0,140 0,226 0,029 0,108 0,065 2,393 0,819

110 1,47 2,60** 0,33** 1,38* 0,64** 26,09 7,40*
ᴷ220 1,5 2,39 0,22 1,58 0,56 24,67 6,58
330 1,39* 1,74* 0,30** 1,30* 0,6 24,11 7,60*
440 1,53 1,77* 0,34** 1,52 0,74** 24,01 10,33**
545 1,64** 1,90* 0,34** 1,42* 0,68** 26,60* 10,59**

R 05 /  LSD 05 0,094 0,086 0,027 0,09 0,039 1,904 0,737
R 01 /  LSD 01 0,137 0,125 0,040 0,132 0,057 2,770 1,072

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

FAS fotonų srauto tankis/ 
PAR PPFD, µmol m-2 s-1 mg g-1, ŽM/ FW µg g-1, ŽM/ FW

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

 
FAS – fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė. K220 – palyginamasis apšvietimas. 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės:  
P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
PAR – photosynthetically active radiation.  PPFD – photosynthetic photon flux density.  
K220 – a reference lighting. LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are 
significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, respectively.  FW – fresh weight. 
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***** 
 

Mažiausias 110 µmol m-2 s-1 šviesos fotonų srauto tankis lėmė daiginių hipokotilio 
tįsimą, mažesnį lapų plotą ir žalią masę, lyginant su augalais, augintais po palyginamuoju 
220 µmol m-2 s-1 šviesos fotonų srauto tankiu. Didėjant šviesos fotonų srauto tankiui (330, 
440 ir 545 µmol m-2 s-1), mažėjo daiginių tįsimas, didėjo lapų plotas ir žalia masė. Fotosin-
tetinių pigmentų chlorofilų indeksai ir pirminių metabolitų (sacharozės, gliukozės, frukto-
zės) kiekiai daiginiuose didėjo dėl 330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1 šviesos fotonų srauto tankio 
poveikio. 330 µmol m-2 s-1 šviesos fotonų srauto tankis turėjo įtakos didesniems fenolinių 
junginių ir antocianinų kiekiams daiginiuose. Dėl 110 µmol m-2 s-1 ir 330, 440 ir 545 µmol 
m-2 s-1 šviesos intensyvumo didėjo askorbo rūgšties, karotenoidų kiekiai daiginiuose. Di-
džiausią α-tokoferolio kiekį daiginiuose lėmė mažiausias 110 µmol m-2 s-1 fotonų srauto 
tankis. 110 µmol m-2 s-1 ir 330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1 šviesos fotonų srauto tankis skatino 
mineralinių elementų kaupimąsi kininio kopūsto daiginiuose, mažino makroelementų, bet 
didino mikroelementų kiekius sareptiniame bastutyje. Skrotelinio kopūsto daiginiuose 
110 µmol m-2 s-1 ir 330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1 šviesos fotonų srauto tankio poveikis 
skyrėsi atskiriems mineraliniams elementams, ir vienodos tendencijos nenustatyta. 

3.3. Šviesos fotoperiodo įtaka daiginių augimui ir vidinei kokybei 

Vertinant 8, 12, 16, 20 ir 24 valandų fotoperiodo įtaką sareptinio bastučio (Brassica 
juncea L., ‘Red Lion’), kininio kopūsto (Brassica rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’) ir skrote-
linio kopūsto (Brassica rapa var. rosularis) daiginių augimui, nustatyta, kad trumpiausias 
8 valandų fotoperiodas lėmė nepageidaujamą daiginių hipokotilio tįsimą, tačiau skatino di-
desnių lapelių formavimąsi ir žalios masės didėjimą (14 lentelė). Hipokotilio tįsimo slopi-
nimas nustatytas dėl ilgesnės LED apšvietimo trukmės. Iš esmės (P < 0,05) trumpesnius 
hipokotilius formavo sareptinis bastutis dėl 12 ir 20 valandų, o kininis kopūstas ir skroteli-
nis kopūstas dėl 20 valandų fotoperiodo. Taip pat 20 valandų fotoperiodas turėjo įtakos di-
desnių sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto lapų formavimui bei žaliai masei. Ilgiau-
sias 24 valandų fotoperiodas lėmė daiginių augimo rodiklių fotoinhibiciją, kai dėl šviesos 
pertekliaus mažėjo ją sugeriančių lapų paviršių plotas.  
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14 lentelė. Šviesos fotoperiodo įtaka daiginių augimo rodikliams 
Table 14. The impact of light photoperiod on biometric indices of microgreens  

Hipokotilio ilgis/ 
Hypocotyl lenght, cm

Lapo plotas/ 
Leaf area, cm2

Augalo žalia masė/ 
Plant fresh weight, g

8 2,8* 1,6* 0,06*
12 2,0* 1,3* 0,04*
16 2,3 1,2* 0,05
20 2,1 1,8* 0,06*
24 1,8* 1,5 0,05

Vidurkis/ Average 2,2 6,2 0,05
R 05 /  LSD 05 0,16 0,10 0,00

8 4,6* 1,8 0,07*
12 3,0 2,3* 0,06
16 2,8* 1,5* 0,06
20 2,2* 1,8 0,06
24 2,8* 1,6* 0,05*

Vidurkis/ Average 3,1 1,8 0,06
R 05 /  LSD 05 0,17 0,12 0,01

8 4,3* 1,3* 0,04
12 3,4 1,20 0,05
16 3,6 1,0* 0,04
20 2,9* 1,3* 0,05*
24 3,1* 1,0* 0,04*

Vidurkis/ Average 3,5 1,2 0,04
R 05 /  LSD 05 0,18 0,10 0,00

Fotoperiodas, val./ 
Photoperiod, h

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 
R05 – mažiausia esminio skirtumo riba; * – reikšmė iš esmės skiriasi nuo vidurkio: P < 0,05. ŽM – 
žalia masė. 
LSD05 – the least significant difference; * – value is significantly different from average: P < 0.05. 
FW – fresh weight.  
 

Esmingai (P < 0,05) didesni chlorofilų indeksai nustatyti kininio kopūsto (apie 
28 %) ir skrotelinio kopūsto (apie 19 %) daiginiuose dėl 12 valandų LED apšvietimo 
įtakos (4 paveikslas). Ilgiausias 24 valandų fotoperiodas apie 23 % mažesnį (P < 0,05) 
sareptinio bastučio chlorofilų indeksą. Esminių pokyčių daiginių chlorofilų indeksui dėl 8, 
16 ir 20 valandų fotoperiodo poveikio nenustatyta. 
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4 paveikslas. Šviesos fotoperiodo įtaka daiginių chlorofilų indeksui. * – reikšmė iš esmės 
skiriasi nuo vidurkio: P < 0,05. 
Figure 4. The impact of light photoperiod for chlorophyll index of microgreens. * – value 
is significantly different from average: P < 0.05. 
 

LED apšvietimo fotoperiodas turėjo įtakos sacharidų kiekiams daiginiuose (15 lente-
lė). Nustatyta vienoda sacharidų kiekio kitimo tendencija sareptinio bastučio ir kininio 
kopūsto daiginiuose. Sacharozės ir fruktozės kiekiai daiginiuose esmingai (P < 0,05) ma-
žėjo dėl 8, 12 ir 16 valandų fotoperiodo. Esminį (P < 0,01), apie du kartus, šių sacharidų 
kiekio didėjimą lėmė 20 ir 24 valandų LED apšvietimo fotoperiodas. Taip pat didesnį  
(P < 0,01) gliukozės kiekį sareptiniame bastutyje lėmė 24 valandų (apie 1,6 karto), o 
kininiame kopūste – 20 valandų fotoperiodas (apie 1,7 karto daugiau). Skrotelinio kopūsto 
daiginiuose vidutiniškai apie 1,4 karto didesni (P < 0,01) gliukozės ir fruktozės kiekiai 
nustatyti dėl 8 ir 12 valandų fotoperiodo, o sacharozės kaupimuisi įtakos turėjo 12 ir 16 
valandų trukmės LED apšvietimas (apie 1,6 karto daugiau). 

Nuo LED apšvietimo trukmės priklausė antioksidantinių savybių turinčių antrinių 
metabolitų kaita daiginiuose. Esmingai (P < 0,05) mažesnis suminis fenolinių junginių 
kiekis sareptiniame bastutyje ir skroteliniame kopūste nustatytas dėl 8, 12 ir 16 valandų, o 
kininiame kopūste – dėl 8 ir 12 valandų fotoperiodo (5 paveikslas, A). Iš esmės (P < 0,01) 
didesnis fenolinių junginių kiekis nustatytas sareptinio bastučio daiginiuose, augintuose po 
20 ir 24 valandų (apie 18 % ir 30 % daugiau), kininio kopūsto – po 16, 20 ir 24 valandų 
(apie 19 %, 17 % ir 17 % atitinkamai), skrotelinio kopūsto – 24 valandų (apie 39 % dau-
giau) trukmės LED apšvietimu. 
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15 lentelė. Šviesos fotoperiodo įtaka sacharidų kiekiui daiginiuose  
Table 15. The impact of light photoperiod on carbohydrates in microgreens  

Sacharozė/ Sucrose Gliukozė/ Glucose Fruktozė/ Fructose

8 0,26* 0,27 0,56*
12 0,21* 0,34* 1,15*
16 0,32* 0,14* 1,57*
20 2,35** 0,22* 3,88**
24 2,19** 0,45** 5,83**

Vidurkis/ Average 1,07 0,28 2,60
R 05 /  LSD 05 0,041 0,036 0,165
R 01 /  LSD 01 0,060 0,052 0,240

8 0,39* 0,46** 1,73*
12 0,47* 0,09* 1,35*
16 0,96* 0,16* 1,58*
20 2,58** 0,51** 5,22**
24 2,60** 0,27 4,41**

Vidurkis/ Average 1,40 0,30 2,86
R 05 /  LSD 05 0,073 0,032 0,097
R 01 /  LSD 01 0,106 0,047 0,141

8 0,94* 0,79** 4,41**
12 2,40* 0,86** 4,18**
16 4,50** 0,30* 3,20*
20 0,48 0,16* 3,73
24 N N N

Vidurkis/ Average 2,21 0,53 3,88
R 05 /  LSD 05 0,230 0,034 0,195
R 01 /  LSD 01 0,349 0,052 0,295

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

mg g-1, ŽM/ FW
Fotoperiodas, val./ 

Photoperiod, h

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidurkio:  
P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. N – kiekis mažesnis nei metodo nustatymo riba. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from  
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively.  FW – fresh weight. N – the quantity is lower than the 
methods’ limit of detection. 
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5 paveikslas. Šviesos fotoperiodo įtaka suminiam fenolinių junginių kiekiui (A), suminiam 
antocianinų kiekiui (B) bei DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebai (C) daiginiuose. * ir 
** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidurkio, P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia 
masė. 
Figure 5. The impact of light photoperiod for total phenolic content (A), total anthocyanin 
content (B) and DPPH free radical scavenging activity (C) in microgreens. * and ** – 
values are significantly different from average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. TPC – 
the total phenolic content; TAC – the total anthocyanin content; FW – fresh weight. 
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Nustatyta, kad dėl ilgo 20 ir 24 valandų fotoperiodo mažėja suminis antocianinų 
kiekis daiginiuose (5 paveikslas, B). Iš esmės (P < 0,01; P < 0,05) didesnis antocianinų 
kiekis nustatytas sareptiniame bastutyje dėl 8 ir 12 valandų (apie 18 % ir 12 % daugiau), 
kininiame kopūste – dėl 12 ir 16 valandų (apie 12 % ir 6 % daugiau), o skroteliniame 
kopūste – dėl 8 ir 16 valandų (apie 12 % ir 20 % daugiau) LED apšvietimo fotoperiodo. 

Vertinant fotoperiodo įtaką daiginių DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebai, nustaty-
ta, kad sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginių antiradikalinis aktyvumas didėjo  
(P < 0,01) dėl 20 ir 24 valandų (vidutiniškai apie 9 % ir 23 % daugiau), o kininio kopūsto – 
dėl 16, 20 ir 24 valandų (apie 15 %, 9 % ir 9 % daugiau atitinkamai) trukmės LED 
apšvietimo (5 paveikslas, C). Dėl trumpiausio 8 valandų fotoperiodo apie 1,4 karto mažėjo 
(P < 0,05) sareptinio bastučio DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba. Jokių esminių 
pokyčių daiginių antiradikaliniam aktyvumui dėl 12 valandų LED apšvietimo fotoperiodo 
nenustatyta. 

LED apšvietimo trukmės įtaka askorbo rūgšties, karotenoidų ir α-tokoferolio kiekiams 
skyrėsi tarp daiginių (16 lentelė). 8 ir 20 valandų fotoperiodas skatino sareptinio bastučio an-
tioksidantinį atsaką, dėl ko iš esmės (P < 0,01; P < 0,05) didėjo askorbo rūgšties (vidutiniš-
kai apie 26 % daugiau), β-karoteno (apie 15 % daugiau) ir α-tokoferolio (apie 6 % daugiau) 
kiekiai. Dėl 12 ir 16 valandų fotoperiodo poveikio sutriko askorbo rūgšties biosintezė sarep-
tiniame bastutyje, tačiau didėjo α-tokoferolio kaupimasis (apie 16 % ir 35 % daugiau atitin-
kamai). Taip pat dėl 24 valandų LED apšvietimo fotoperiodo mažėjo sareptinio bastučio an-
tioksidantinis atsakas, kas lėmė mažesnius (P < 0,05) metabolitų kiekius.  

Dėl trumpiausio 8 valandų fotoperiodo poveikio apie 2,3 karto mažėjo (P < 0,05) 
askorbo rūgšties kiekis kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginiuose. Esmingai  
(P < 0,01) askorbo rūgšties metabolizmą kininiame kopūste skatino 12, 16 ir 20 valandų 
(vidutiniškai apie 1,3 karto), o skroteliniame kopūste – 12, 20 ir 24 (vidutiniškai apie 1,2 
karto) valandų LED apšvietimo fotoperiodas. Vienodos tendencijos karotenoidų kiekio 
kitimui kininiame ir skroteliniame kopūstuose dėl fotoperiodo nenustatyta. 8 ir 12 valandų 
LED apšvietimo trukmė turėjo įtakos iš esmės (P < 0,05) apie 40 % mažesniam  
β-karoteno, tačiau tiek pat didesniam liuteino-zeaksantino kiekiui kininiame kopūste. 
Priešingai, tokios apšvietimo sąlygos esmingai (P < 0,01) didino β-karoteno (apie 57 % 
daugiau) ir mažino liuteino-zeaksantino (apie 45 % mažiau) kiekius skrotelinio kopūsto 
daiginiuose. Didesnį (P < 0,01) α-tokoferolio kiekį kininiame kopūste lėmė 16 ir 24 
valandų (vidutiniškai apie 43% daugiau), o skroteliniame kopūste – 8 ir 12 valandų (apie 
29 % daugiau) fotoperiodas. 

Makro- ir mikroelementų kiekiai daiginiuose kito dėl LED apšvietimo trukmės ir 
skyrėsi tarp rūšių (17 lentelė). Sareptiniame bastutyje iš esmės (P < 0,01) didėjo kalio, 
magnio ir fosforo, tačiau mažėjo kalcio ir geležies kiekiai dėl 8 valandų fotoperiodo. 12 ir 
16 valandų trukmės LED apšvietimas esmingai (P < 0,05) mažino mineralinių elementų 
kiekius. Iš esmės (P < 0,01) vidutiniškai apie 11 % didžiausi mineralinių elementų kiekiai 
nustatyti sareptinio bastučio daiginiuose dėl 24 valandų fotoperiodo.  

Dėl 8 ir 20 valandų fotoperiodo poveikio mažėjo (P < 0,05) makro- ir mikroelemen-
tų kiekiai kininio kopūsto daiginiuose. Iš esmės (P < 0,01) daugiau kalcio ir magnio nusta-
tyta dėl 12 ir 16 valandų, o fosforo ir sieros – dėl 12 valandų fotoperiodo poveikio. Kaip ir 
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sareptiniame bastutyje, iš esmės (P < 0,01) didžiausi (vidutiniškai apie 1,2 karto) minerali-
nių elementų kiekiai kininiame kopūste nustatyti dėl 24 valandų fotoperiodo. 

8, 12 ir 16 valandų fotoperiodas turėjo įtakos esmingai (P < 0,05) mažesniam mine-
ralinių elementų kiekiui skroteliniame kopūste (išskyrus magnio ir geležies dėl 12 valandų 
fotoperiodo). 20 ir 24 valandų LED apšvietimo trukmė lėmė iš esmės (P < 0,01) vidutiniš-
kai apie 1,1 karto didesnius makro- ir mikroelementų kiekius skrotelinio kopūsto daigi-
niuose. 
 
16 lentelė. Šviesos fotoperiodo įtaka askorbo rūgšties, karotenoidų ir α-tokoferolio kaitai 
daiginiuose 
Table 16. The impact of light photoperiod on ascorbic acid, carotenoids and α-tocopherol 
in microgreens 

Vit. C Vit. E
Askorbo r./ 

AsA
β-karotenas/ 
β-carotene

Liuteinas-zeaksantinas/ 
Lutein-zeaxanthin

α-tokoferolis/ 
α-T

mg g-1, ŽM/ FW

8 6,78** 0,11** 4,58 0,85*
12 3,83* 0,07* 6,98 0,99**
16 4,44* 0,09 6,23 1,12**
20 6,29** 0,10** 7,62* 0,92**
24 3,71* 0,06* 3,52* 0,25*

Vidurkis/ Average 5,01 0,09 5,79 0,83
R 05/ LSD 05 0,371 0,008 0,154 0,020
R 01/ LSD 01 0,540 0,012 2,407 0,029

8 2,11* 0,07* 7,32* 0,64*
12 7,35** 0,12* 10,77** 0,88*
16 5,13** 0,04* 3,65* 1,60**
20 3,68* 0,71** 5,24* 0,58*
24 5,51** 0,08* 5,02* 1,21**

Vidurkis/ Average 4,76 0,16 6,40 0,98
R 05/ LSD 05 0,193 0,016 0,463 0,011
R 01/ LSD 01 0,281 0,024 1,110 0,016

8 2,42* 0,11** 0,51* 0,82**
12 7,69** 0,08 2,12* 0,98**
16 4,89* 0,06 2,38 0,61*
20 6,81** 0,05 2,54 0,49*
24 6,50** 0,07 4,47** 0,60*

Vidurkis/ Average 5,66 0,07 2,41 0,70
R 05/ LSD 05 0,282 0,020 0,204 0,024
R 01/ LSD 01 0,411 0,029 0,297 0,035

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Fotoperiodas, val./ 
Photoperiod, h

Vit. A

mg 100g-1, ŽM/ FW
Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidur-
kio: P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different 
from average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight.  
AsA – ascorbic acid; α-T – alpha tocopherol. 
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17 lentelė. Šviesos fotoperiodo įtaka makro- ir mikroelementų kiekiams daiginiuose 
Table 17. The impact of light photoperiod on macro- and microelements in microgreens 

Ca K Mg P S Fe Zn

8 0,96* 1,21** 0,63** 0,61** 1,06 5,28* 4,94**
12 0,91* 1,14* 0,61 0,56* 1,07 5,09* 4,53*
16 0,87* 1,11* 0,58* 0,57* 1,03* 4,77* 4,46*
20 1,02** 1,20** 0,57* 0,58* 1,04* 5,37 4,25*
24 1,12** 1,28** 0,64** 0,63** 1,14** 6,43** 5,49**

Vidurkis/ Average 0,98 1,19 0,61 0,59 1,07 5,39 4,73
R 05 /  LSD 05 0,010 0,008 0,012 0,007 0,014 0,065 0,043
R 01 /  LSD 01 0,015 0,011 0,017 0,011 0,020 0,094 0,063

8 0,69* 1,14* 0,45* 0,44* 0,87* 4,49* 5,11*
12 0,94** 1,26* 0,62** 0,48* 1,12** 5,65* 4,99*
16 0,93** 1,29 0,59** 0,47* 1,10 5,76 5,19*
20 0,83* 1,22* 0,53* 0,44* 1,02* 5,31* 5,50*
24 1,07** 1,48** 0,71** 0,60** 1,35** 7,69** 6,87**

Vidurkis/ Average 0,89 1,28 0,58 0,49 1,09 5,78 5,53
R 05 /  LSD 05 0,013 0,010 0,004 0,004 0,009 0,037 0,034
R 01 /  LSD 01 0,019 0,015 0,010 0,006 0,013 0,054 0,049

8 0,80* 1,31* 0,51* 0,51* 0,98* 5,41* 5,88*
12 0,88* 1,34* 0,55** 0,54* 1,05** 5,90** 6,02*
16 0,84* 1,26* 0,48* 0,53* 0,92* 5,18* 6,17*
20 0,96** 1,39** 0,56** 0,61** 1,10** 5,67* 7,23**
24 1,00** 1,44** 0,57** 0,59** 1,08** 6,50** 7,06**

Vidurkis/ Average 3,68 1,35 0,53 0,56 1,03 5,73 6,47
R 05 /  LSD 05 0,008 0,008 0,005 0,006 0,013 0,060 0,100
R 01 /  LSD 01 0,012 0,011 0,007 0,009 0,019 0,088 0,145

µg g-1, ŽM/ FW
Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Fotoperiodas, val./ 
Photoperiod, h mg g-1, ŽM/ FW

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidur-
kio: P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different 
from average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight.  
 

*** 
Įvertinus skirtingos trukmės fotoperiodo poveikį daiginių augimo rodikliams (hipo-

kotilio ilgiui, lapų plotui, žaliai masei), nustatytas optimalus 16 ir 20 valandų fotoperio-
das. Veikiant 8 ir 12 valandų fotoperiodui, didėjo daiginių chlorofilų indeksas. Priklauso-
mai nuo fotoperiodo trukmės kito pirminių metabolitų – sacharidų – kiekiai daiginiuose. 
Didesni sacharozės, gliukozės ir fruktozės kiekiai sareptinio bastučio ir kininio kopūsto 
daiginiuose nustatyti dėl ilgo − 20 ir 24 valandų fotoperiodo poveikio. Didesnis sacharo-
zės kiekis nustatytas skrotelinio kopūsto daiginiuose, augintuose po 16 valandų, o gliuko-
zės ir fruktozės − po 8 ir 12 valandų fotoperiodu. Ilgas 20 ir 24 valandų fotoperiodas lėmė 
didesnį fenolinių junginių kiekį ir DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebą daiginiuose, bet 
mažesnį antocianinų kaupimąsi. Askorbo rūgšties, karotenoidų ir α-tokoferolio kaupimasis 
daiginiuose didėjo veikiant 8, 12 ir 20 valandų fotoperiodui. Didžiausi mineralinių elemen-
tų kiekiai nustatyti daiginiuose, augintuose po 24 valandų LED apšvietimo fotoperiodu. 
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3.4. Šviesos spektro efektai daiginių augimui ir vidinei kokybei 

3.4.1. Mėlynos šviesos fotonų srauto tankio apšvietimo spektre poveikis daiginiams 

Vertinant mėlynos 455 nm LED fotonų srauto tankio (0  µmol m-2 s-1 – 0%, 25 µmol m-2 
s-1 – 8 %, 50 µmol m-2 s-1 – 16 %, 75 µmol m-2 s-1 – 25 %, 100 µmol m-2 s-1 – 33 %) poveikį sa-
reptinio bastučio (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), kininio kopūsto (Brassica rapa var. chinen-
sis, ‘Rubi F1’) ir skrotelinio kopūsto (Brassica rapa var. rosularis) daiginių augimui, nustatyta, 
kad, eliminavus mėlyną 455 nm šviesą iš LED apšvietimo spektro (0 %), tįso daiginių hipoko-
tiliai ir mažėjo lapų plotas (18 lentelė). Didėjant mėlynos 455 nm LED šviesos fotonų srauto 
tankiui (8−33 %), mažėjo daiginių tįsimas ir buvo skatinamas didesnių lapelių vystymasis. Es-
mingam (P < 0,05) kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginių žalios masės didėjimui įta-
kos turėjo 33 % mėlynos 455 nm LED šviesos indėlis. 
 
18 lentelė. Mėlynos 455 nm LED šviesos indėlio apšvietimo spektre įtaka daiginių biometri-
niams rodikliams 
Table 18. The effect of blue 455 nm LED light dosage on biometric indices of microgreens 

Hipokotilio ilgis/ 
Hypocotyl lenght, cm

Lapo plotas/ 
Leaf area, cm2

Augalo žalia masė/ 
Plant gresh weight, g

0 2,69** 1,83* 0,07
8 2,31 2,62** 0,08

16 2,31 2,78** 0,08
25 1,71* 2,41 0,07
33 2,33 2,29 0,07

Vidurkis/ Average 2,27 2,39 0,07
R 05 / LSD 05 0,124 0,158 0,009
R 01 / LSD 01 0,166 0,211 0,013

0 3,97** 2,67 0,08
8 3,67 2,64 0,07*

16 3,10* 2,53 0,09
25 3,33 2,65 0,09
33 3,55 2,50 0,09*

Vidurkis/ Average 3,52 2,60 0,08
R 05 / LSD 05 0,215 0,213 0,008
R 01 / LSD 01 0,288 0,285 0,011

0 4,62** 1,68* 0,07*
8 3,64 2,44** 0,05*

16 3,88* 2,24 0,06
25 3,10* 2,28 0,06
33 2,94* 2,21 0,07*

Vidurkis/ Average 3,64 2,17 0,06
R 05 / LSD 05 0,236 0,184 0,007
R 01 / LSD 01 0,316 0,247 0,009

Mėlynos šviesos indėlis/ 
The blue light dosage, %

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidurkio:  
P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from  
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
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Nuo mėlynos 455 nm šviesos fotonų srauto tankio LED apšvietimo spektre priklausė 
chlorofilų indeksas daiginiuose (6 paveikslas). Eliminavus mėlyną 455 nm LED šviesą  
(0 %), nustatytas vidutiniškai apie 1,3 karto mažesnis (P < 0,05) chlorofilų indeksas daigi-
niuose. Dėl 25 % ir 33 % mėlynos 455 nm LED šviesos esmingai (P <  0,01; P < 0,05) di-
dėjo sareptinio bastučio, dėl 16 % ir 25 % − kininio kopūsto, o dėl 33 % – skrotelinio 
kopūsto chlorofilų indeksas (vidutiniškai apie 1,1 karto daugiau). 
 

6 paveikslas. Mėlynos 455 nm LED šviesos indėlio apšvietimo spektre įtaka daiginių chlo-
rofilų indeksui. * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidurkio: P < 0,05 ir P < 0,01, ati-
tinkamai. 
Figure 6. The effect of blue 455 nm LED light dosage on chlorophyll index of microgre-
ens. * and ** – values are significantly different from average: P < 0.05 and P < 0.01, res-
pectively. 
 

Iš esmės (P < 0,01) daugiau sacharidų kaupė sareptinio bastučio ir kininio kopūsto 
daiginiai esant 25 % mėlynos 455 nm LED šviesos poveikiui (vidutiniškai 1,2 ir 1,5 karto 
daugiau, atitinkamai) (19 lentelė). Taip pat esmingai didesni (P < 0,01), vidutiniškai apie 
1,5 karto, gliukozės (išskyrus kininiame kopūste) ir fruktozės (vidutiniškai apie 1,6 karto) 
kiekiai nustatyti daiginiuose, augintuose po LED apšvietimu be mėlynos 455 nm LED 
šviesos (0 %). 8 % mėlynos 455 nm LED šviesos indėlis turėjo įtakos iš esmės (P < 0,01) 
didesniems sacharozės (apie 1,6 karto), gliukozės (apie 1,2 karto) ir fruktozės (apie 1,2 
karto daugiau) kiekiams kininiame kopūste. 16 % mėlynos 455 nm LED šviesos indėlis tu-
rėjo esminės (P < 0,05) įtakos mažesniems sacharozės, gliukozės ir fruktozės kiekiams 
daiginiuose (vidutiniškai apie 1,7, 1,5 ir 2,8 karto mažiau atitinkamai). 
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19 lentelė. Mėlynos 455 nm LED šviesos indėlio apšvietimo spektre įtaka sacharidų sudė-
čiai daiginiuose 
Table 19. The effects of blue 455 nm LED light dosage on saccharides in microgreens 

Sacharozė/ Sucrose Gliukozė/ Glucose Fruktozė/ Fructose

0 0,47 1,04** 1,71**
8 0,46 0,68 1,42*

16 0,29* 0,59* 1,03*
25 0,58** 0,74** 1,54**
33 0,42 0,28* 0,64*

Vidurkis/ Average 0,45 0,67 1,27
R 05 / LSD 05 0,049 0,030 0,149
R 01 / LSD 01 0,071 0,043 0,216

0 0,30* 0,24* 0,76**
8 0,73** 0,45** 0,79**

16 0,28* 0,22* 0,64*
25 0,69** 0,41 0,91**
33 0,36* 0,62** 0,25*

Vidurkis/ Average 0,47 0,39 0,67
R 05 / LSD 05 0,060 0,037 0,022
R 01 / LSD 01 0,088 0,055 0,033

0 0,35 0,80** 1,35**
8 0,33 0,42* 0,69**

16 0,18* 0,53* 0,17*
25 0,32 0,26* 0,21*
33 0,41** 1,08** 0,33*

Vidurkis/ Average 0,32 0,62 0,55
R 05 / LSD 05 0,034 0,046 0,028
R 01 / LSD 01 0,050 0,066 0,041

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

mg g-1, ŽM/ FW
Mėlynos šviesos indėlis/ 
The blue light dosage, %

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidurkio:  
P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from  
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

Nustatyta, kad fenolinių junginių kaupimąsi sareptinio bastučio ir kininio kopūsto 
daiginiuose skatino mažas 8 % mėlynos 455 nm LED šviesos indėlis apšvietimo spektre – 
nustatytas esmingai (P < 0,01) apie 15 % ir 12 % didesnis metabolitų kiekis (7 paveikslas, 
A). Skroteliniame kopūste iš esmės (P < 0,01) didžiausias suminis fenolinių junginių kie-
kis nustatytas dėl 33 % mėlynos 455 nm LED šviesos poveikio (apie 19 % daugiau), lygi-
nant su variantų vidurkiu. Sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginiuose, augintuo-
se po LED apšvietimu be mėlynos 455 nm šviesos (0 %), nustatytas iš esmės (P < 0,05) 
mažesnis suminis fenolinių junginių kiekis (apie 10 % ir 21 % mažiau atitinkamai).  
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7 paveikslas. Mėlynos 455 nm LED šviesos indėlio apšvietimo spektre įtaka suminiam fe-
nolinių junginių kiekiui (A), suminiam antocianinų kiekiui (B) bei DPPH laisvųjų radikalų 
sujungimo gebai (C) daiginiuose. * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidurkio:  
P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
Figure 7. The effect of blue 455 nm LED light dosage on total phenolic content (A), total 
anthocyanin content (B) and DPPH free radical scavenging activity (C) in microgreens. * 
and ** – values are significantly different from average: P < 0.05 and P < 0.01, respecti-
vely. TPC – the total phenolic content; TAC – the total anthocyanin content; FW – fresh 
weight. 
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Vienoda tendencija nustatyta suminiam fenolinių junginių kiekiui daiginiuose, au-
gintuose po LED apšvietimu, kuriame mėlyna 455 nm šviesa sudarė 16 % (apie 9 % ir 4 % 
mažiau). Suminis fenolinių junginių kiekis kininio kopūsto daiginiuose esmingai  
(P < 0,05) mažėjo dėl didžiausio 33 % mėlynos 455 nm LED šviesos indėlio apšvietimo 
spektre (apie 15 % mažiau), lyginant su tirtų variantų vidurkiu. 

Antocianinų kiekis kininio kopūsto daiginiuose esmingai (P < 0,01) didėjo dėl to, 
kad LED apšvietimo spektre nebuvo mėlynos 455 nm šviesos arba dėl mažo 8 % jos indė-
lio (vidutiniškai apie 26 % daugiau) (7 paveikslas, B). Iš esmės (P < 0,01) didesnis (apie 
20 %) suminis antocianinų kiekis nustatytas skrotelinio kopūsto daiginiuose veikiant 25 % 
mėlynos 455 nm LED šviesai. 16 % mėlynos 455 nm LED šviesos poveikis turėjo esminės 
(P < 0,05) įtakos antocianinų kiekio mažėjimui sareptinio bastučio (apie 9 % mažiau) ir 
kininio kopūsto (apie 37 % mažiau) daiginiuose, lyginant su variantų vidurkiu. 

Iš esmės (P < 0,01) didesnė DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba nustatyta sa-
reptinio bastučio (apie 1,2 karto) ir skrotelinio kopūsto (apie 1,5 karto daugiau) daiginiuo-
se, augintuose po LED apšvietimu be mėlynos 455 nm LED šviesos (0 %) (7 paveikslas, 
C). 25 % mėlyna 455 nm LED šviesa apie 1,8 karto esmingai (P < 0,01) didino DPPH 
laisvųjų radikalų sujungimo gebą kininiame kopūste, tačiau mažino kituose daiginiuose. 
8 %, 16 % ir 33 % mėlynos LED šviesos indėlis buvo iš esmės (P < 0,05) nepalankus 
daiginių antiradikalinio aktyvumo didėjimui arba įtakos neturėjo. 

Vienodos tendencijos askorbo rūgšties kiekio kitimui daiginiuose dėl mėlynos 455 nm 
LED šviesos indėlio apšvietimo spektre nenustatyta (20 lentelė). Sareptiniame bastutyje as-
korbo rūgšties kiekis esmingai (P < 0,01) didėjo iš LED apšvietimo spektro elimanavus mė-
lyną 455 nm šviesą (0 %; apie 37 % daugiau) ir dėl 25 % jos indėlio (apie 15 % daugiau). 
16 % mėlyna LED šviesa turėjo įtakos esmingai (P < 0,01) didesniam (apie 31 %) askorbo 
rūgšties kiekiui kininiame kopūste. Dėl mažo 8 % mėlynos 455 nm LED šviesos poveikio 
didėjo (P < 0,01) askorbo rūgšties kiekis (apie 64 %) skrotelinio kopūsto daiginiuose. 

Karotenoidų β-karoteno ir liuteino-zeaksantino kiekiai kininio kopūsto daiginiuose 
esmingai (P < 0,01) didėjo dėl 25 % (apie 23 % ir 10 % daugiau), o skroteliniame kopūste 
– dėl 16 % mėlynos 455 nm LED šviesos (apie 28 % ir 19 % daugiau atitinkamai) (20 len-
telė). Nuo mėlynos 455 nm LED šviesos indėlio nepriklause liuteino-zeaksantino kaupima-
sis sarpetinio bastučio daiginiuose. Tačiau eliminavus mėlyną 455 nm LED šviesą ir dėl 
didžiausio 33 % jos indėlio apie 40 % didėjo (P < 0,01) β-karoteno kiekis pastaruosiuose 
daiginiuose.  

Kaip ir karotenoidų kiekiui, vienoda tendencija nustatyta α-tokoferolio kaupimuisi 
kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginiuose (20 lentelė). Iš esmės (P < 0,01) dides-
nis α-tokoferolio kiekis nustatytas kininio kopūsto daiginiuose dėl 25 % (apie 3 kartus 
daugiau), o skrotelinio kopūsto daiginiuose – dėl 16 % mėlynos 455 nm LED šviesos po-
veikio (apie 1,2 karto daugiau). Eliminavus mėlyną 455 nm LED šviesą (0 %) ir dėl 25 % 
jos indėlio apšvietimo spektre, didėjo (P < 0,01) α-tokoferolio kiekis sareptiniame bastuty-
je (apie 4 % ir 15 % daugiau atitinkamai). Dėl 16 % ir 33 % mėlynos 455 nm LED šviesos 
mažėjo (P < 0,05) α-tokoferolio kiekiai tirtuose daiginiuose. 
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20 lentelė. Mėlynos 455 nm LED šviesos indėlio apšvietimo spektre įtaka askorbo rūgš-
ties, karotenoidų ir α-tokoferolio kiekiams daiginiuose 
Table 20. The effect of blue 455 nm LED light dosage on ascorbic acid, carotenoids and  
α-tocopherol in microgreens 

Vit. C Vit. E

Askorbo r./ AsA
β-karotenas/ 
β-carotene

Liuteinas-zeaksantinas/   
Lutein - zeaxanthin

α-tokoferolis/ 
α-T

mg g-1, ŽM/ FW

0 1,73** 4,58** 5,60 4,67*
8 0,92* 2,11* 5,98 4,56

16 1,07* 2,16* 6,96 4,70*
25 1,45** 2,76 7,69 5,19**
33 1,14* 4,57** 6,34 3,40*

Vidurkis/ Average 1,26 3,24 6,51 4,50
R 05 / LSD 05 0,079 0,541 1,380 0,139
R 01 / LSD 01 0,115 0,788 2,008 0,202

0 0,74 3,40* 11,39 5,39*
8 0,66 3,69 11,34 6,15*

16 0,85** 3,33* 11,91 7,17*
25 0,47* 4,67** 13,02** 41,72**
33 0,54 3,93 11,42 4,78*

Vidurkis/ Average 0,65 3,80 11,82 13,04
R 05 / LSD 05 0,113 0,292 0,537 0,428
R 01 / LSD 01 0,165 0,425 0,782 0,623

0 0,77 6,06 7,85* 4,16*
8 1,36** 4,76* 9,05** 4,27*

16 0,88 7,46** 10,11** 5,21**
25 0,55* 5,68 8,51 4,32*
33 0,58* 5,30* 7,14* 3,95*

Vidurkis/ Average 0,83 5,85 8,53 4,38
R 05 / LSD 05 0,194 0,486 0,286 0,043
R 01 / LSD 01 0,282 0,707 0,416 0,063

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Mėlynos šviesos indėlis/ 
The blue light dosage, %

Vit. A

mg 100g-1, ŽM/ FW
Sareptinis bastutis/ Mustard

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidurkio:  
P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from  
average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 

 
Nuo mėlynos 455 nm komponentės indėlio apšvietimo spektre priklausė mineralinių 

kiekiai daiginiuose (21 lentelė). Iš esmės (P < 0,01) didžiausi makro- (kalcio, kalio, mag-
nio, fosforo, sieros) (vidutiniškai apie 1,7 karto) ir mikroelementų (geležies, cinko) (vidu-
tiniškai apie 1,5 karto) kiekiai nustatyti sareptiniuose bastučiuose, augusiuose po apšvieti-
mu su 25 % ir 33 % mėlyna 455 nm LED šviesa. 
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21 lentelė. Mėlynos 455 nm LED šviesos indėlio apšvietimo spektre įtaka makro- ir mik-
roelementų kiekiams daiginiuose 
Table 21. The effect of blue 455 nm LED light dosage on macro- and microelements in 
microgreens 

Ca K Mg P S Fe Zn

0 0,34* 0,47* 0,30* 0,33* 0,42* 1,21* 1,63*
8 0,37* 0,48* 0,31* 0,34* 0,38* 1,34* 1,69*

16 0,33* 0,45* 0,26* 0,30* 0,28* 1,36* 1,48*
25 0,47** 0,84** 0,43** 0,47** 0,60** 1,66** 2,21**
33 0,45** 0,78** 0,39** 0,40** 0,51** 1,71** 2,04**

Vidurkis/ Average 0,39 0,60 0,34 0,37 0,44 1,46 1,81
R 05 / LSD 05 0,003 0,003 0,003 0,004 0,006 0,014 0,016
R 01 / LSD 01 0,005 0,005 0,005 0,006 0,009 0,021 0,024

0 0,38* 0,46* 0,32* 0,33* 0,45 1,50* 1,72*
8 0,44** 0,54* 0,36 0,36 0,49** 1,51* 1,85*

16 0,43 0,54* 0,35* 0,35* 0,42* 1,53* 1,78*
25 0,40* 0,51* 0,33* 0,34* 0,32* 1,50* 1,87*
33 0,49** 0,79** 0,43** 0,45** 0,57** 2,09** 2,40**

Vidurkis/ Average 0,43 0,57 0,36 0,37 0,45 1,63 1,92
R 05 / LSD 05 0,004 0,003 0,006 0,007 0,011 0,037 0,013
R 01 / LSD 01 0,006 0,004 0,009 0,011 0,016 0,054 0,019

0 0,38* 0,47* 0,28* 0,33* 0,40** 1,26* 2,04*
8 0,43* 0,50* 0,32* 0,37 0,39** 1,55** 2,04*

16 0,41* 0,48* 0,32* 0,34* 0,33* 1,27* 1,88*
25 0,44 0,53* 0,33 0,37 0,22* 1,43* 2,32**
33 0,53** 0,76** 0,40** 0,46** 0,47** 1,82** 2,60**

Vidurkis/ Average 0,44 0,55 0,33 0,37 0,36 1,47 2,18
R 05 / LSD 05 0,004 0,003 0,004 0,004 0,006 0,031 0,029
R 01 / LSD 01 0,006 0,005 0,005 0,007 0,009 0,045 0,042

µg g-1, ŽM/ FW
Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Mėlynos šviesos indėlis/ 
The blue light dosage, % mg g-1, ŽM/ FW

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo vidur-
kio: P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different 
from average: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

LED apšvietimas be mėlynos 455 nm LED šviesos ar esant 8 % ir 16 % jos indėliui 
turėjo įtakos esmingai (P < 0,05) mažesniems šių mineralų kiekiams sareptinio bastučio 
daiginiuose. Didžiausias 33 % mėlynos 455 nm LED šviesos indėlis didino (P < 0,01) 
makro- ir mikroelementų kiekius kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginiuose (vidu-
tiniškai apie 1,5 karto). 8 % mėlyna 455 nm LED šviesa didino (P < 0,01) kalcio (apie 1,2 
karto) ir sieros (apie 1,5 karto) kiekius kininiame kopūste, taip pat  sieros (apie 1,8 karto) 
bei geležies (apie 1,2 karto daugiau) kiekius skroteliniame kopūste, lyginant su variantų 
vidurkiu. Nustatyti iš esmės (P < 0,05) mažesni mineralinių elementų kiekiai daiginiuose 
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dėl 16 % ir 25 % mėlynos 455 nm LED šviesos poveikio ar ją elimanavus iš apšvietimo 
spektro (0%). 
 

***** 
 

Eliminavus mėlyną 455 nm šviesą (0 %) iš LED apšvietimo spektro, tįso daiginių hi-
pokotiliai, mažėjo lapų plotas, tačiau didėjo žalia masė. Didėjant mėlynos 455 nm LED švie-
sos indėliui (16 %, 25 % ir 33 %), didėjo daiginių chlorofilų indeksas. Didesnis sacharidų 
(sacharozės, gliukozės ir fruktozės) kiekis nustatytas sareptino bastučio daiginiuose, augin-
tuose po LED apšvietimo spektru be mėlynos 455 nm šviesos ir po spektru, kuriame mėlynos 
455 nm LED šviesos buvo 25 %. Sacharidų kaupimuisi kininio kopūsto daiginiuose tinka-
mesnis buvo LED apšvietimo spektras, kuriame mėlynos 455 nm šviesos buvo 8 % ir 25 %. 
Skroteliniuose kopūstuose didesnis sacharidų kiekis nustatytas eliminavus mėlyną 455 nm 
LED šviesą (0 %) arba jos intensyvumą LED apšvietimo spektre padidinus iki 33 %. Fenoli-
nių junginių ir antocianinų kiekis daiginiuose didėjo dėl 8 % mėlynos 455 nm LED šviesos 
poveikio. Didžiausia DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba nustatyta sareptinio bastučio 
ir skrotelinio kopūsto daiginiuose, augintuose po LED apšvietimu be mėlynos šviesos (0 %), 
kininio kopūsto – augusių po spektru, kuriame mėlynos 455 nm šviesos buvo 25 %. 8 % mė-
lyna 455 nm LED šviesa didino askorbo rūgšties kiekį skrotelinio kopūsto, 16 % − kininio 
kopūsto, 25 % − sareptinio bastučio daiginiuose. Karotenoidų ir α-tokoferolio kaupimąsi 
skroteliniuose kopūstuose skatino 16 %, kininiuose kopūstuose ir sareptiniuose bastučiuose – 
25 % mėlyna 455 nm LED šviesa. Didžiausi makroelementų ir mikroelementų kiekiai nusta-
tyti sareptiniuose bastučiuose, augintuose po LED apšvietimu su 25 % ir 33 %, kininiuose ir 
skroteliniuose kopūstuose – 33 % mėlyna 455 nm LED šviesa. 

3.4.2. Papildomos žalios, geltonos ir oranžinės šviesos poveikis daiginiams 

Atlikus papildomos žalios 520 nm, geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED švie-
sos poveikio sareptinio bastučio (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), kininio kopūsto (Brassi-
ca rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’), skrotelinio kopūsto (Brassica rapa var. rosularis) daigi-
niams eksperimentus, nustatyta kad papildomos LED šviesos poveikis daiginių morfologi-
niams rodikliams skyrėsi tarp rūšių (22 lentelė). LED apšvietimo spektro papildymas oran-
žine 622 nm šviesa turėjo esminės įtakos (P < 0,01) sareptinio bastučio hipokotilio tįsimui 
(apie 1,1 karto) ir lapų ploto didėjimui (apie 1,3 karto). Tačiau papildoma oranžinė 622 nm 
LED šviesa mažino (P < 0,05) skrotelinio kopūsto daiginių hipokotilių ilgį (apie 1,1 kar-
to), lapų plotą (apie 2,5 karto) ir žalią masę (apie 2 kartus). Tokia pati augimo rodiklių ma-
žėjimo tendencija nustatyta vertinant papildomos žalios 520 nm ir geltonos 595 nm LED 
šviesos poveikį skrotelinio kopūsto daiginiams. Esminio papildomos LED šviesos poveikio 
kininio kopūsto daiginių morfologijai nenustatyta. 
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22 lentelė. Papildomos žalios 520 nm, geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED šviesos 
poveikis daiginių augimo rodikliams 
Table 22. The effect of supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm 
LED light on biometric indices of microgreens  

Hipokotilio ilgis/ 
Hypocotyl lenght, cm

Lapo plotas/ 
Leaf area, cm2

Augalo žalia masė/ 
Plant fresh weight, g

K 3,46 2,82 0,12
K +520 nm 3,21 2,82 0,10
K +595 nm 3,41 2,86 0,11
K +622 nm 3,89** 3,72** 0,11

R 05 /  LSD 05 0,312 0,635 0,020
R 01 /  LSD 01 0,422 0,857 0,028

K 3,26 0,99 0,05
K +520 nm 3,10 1,05 0,05
K +595 nm 3,33 1,03 0,05
K +622 nm 2,90 0,99 0,05

R 05 /  LSD 05 0,378 0,198 0,005
R 01 /  LSD 01 0,511 0,268 0,007

K 4,30 1,07 0,06
K +520 nm 3,55* 0,50* 0,03*
K +595 nm 3,36* 0,55* 0,03*
K +622 nm 3,79* 0,43* 0,03*

R 05 /  LSD 05 0,261 0,158 0,007
R 01 /  LSD 01 0,352 0,214 0,010

Apšvietimo spektras/ Light spectra
Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 
K – palyginamasis apšvietimas (455 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). R05, R01 – mažiausia es-
minio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,05 ir P < 0,01 atitin-
kamai. ŽM – žalia masė. 
K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least signifi-
cant difference; * and ** – values are significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, 
respectively. FW – fresh weight. 
 

Iš esmės (P < 0,01) didesnis chlorofilų indeksas nustatytas kininio kopūsto daigi-
niuose, augintuose po LED apšvietimu su papildoma žalia 520 nm (apie 30 % daugiau) ir 
geltona 595 nm (apie 32 % daugiau) LED šviesa (8 paveikslas). Papildoma žalia 520 nm, 
geltona 595 nm ir oranžinė 622 nm LED šviesa mažino (P < 0,05) skrotelinio kopūsto dai-
ginių chlorofilų indeksą (atitinkamai 31 %, 17 % ir 17 % mažiau). Papildomos LED švie-
sos poveikio sareptinio bastučio daiginių chlorofilų indeksui nenustatyta. 
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8 paveikslas. Papildomos žalios 520 nm, geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED švie-
sos poveikis daiginių chlorofilų indeksui.  
K – palyginamasis apšvietimas (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED).  * ir ** – reikš-
mės iš esmės skiriasi nuo vidurkio: P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. 
Figure 8. The effect of supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm 
LED light on chlorophyll index of microgreens.  
K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). * and ** - values are 
significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. 
 

Nustatytas esminis (P < 0,01; P < 0,05) papildomos oranžinės 622 nm LED šviesos 
poveikis vidutiniškai apie 1,3 ir 3,7 karto didesniems sacharidų (sacharozės, gliukozės ir 
fruktozės) kiekiams sarapetinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginiuose (23 lentelė). 
Papildoma geltona 595 nm LED šviesa didino (P < 0,01; P < 0,05) fruktozės kiekį sarep-
tinio bastučio (apie 1,3 karto daugiau), sacharozės ir gliukozės (apie 3,8 ir 1,6 karto dau-
giau) kiekius skrotelinio kopūsto ir gliukozės kiekį (apie 1,2 karto) kininio kopūsto daigi-
niuose. Papildoma žalia 520 nm LED šviesa mažino (P < 0,05) sacharozės kiekį sareptinio 
bastučio ir kininio kopūsto daiginiuose (apie 2,4 ir 1,7 karto mažiau, atitinkamai). Taip pat 
papildoma žalia 520 nm LED šviesa apie 1,5 karto mažino (P < 0,05) gliukozės kiekį sa-
reptiniame bastutyje, tačiau didino (P < 0,01) šio sacharido kaupimąsi skroteliniame 
kopūste (apie 2,7 karto daugiau). 

Papildoma žalia 520 nm, geltona 595 nm ir oranžinė 622 nm LED šviesa esmingai 
(P < 0,01) didino suminį fenolinių junginių kiekį sareptinio bastučio daiginiuose (atitin-
kamai 1,2, 1,4 ir 1,1 karto) (9 paveikslas, A). Didesnis (P < 0,01; P < 0,05) fenolių kiekis 
skroteliniuose nustatytas dėl geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED šviesos poveikio 
(vidutiniškai apie 1,1 karto daugiau). Tačiau papildoma žalia 520 nm ir oranžinė 622 nm 
LED šviesa mažino (P < 0,05) suminį fenolinių junginių kiekį kininio kopūsto daiginiuose 
(atitinkamai apie 1,2 ir 1,3 karto mažiau).  
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23 lentelė. Papildomos žalios 520 nm, geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED šviesos 
poveikis sacharidų kiekiui daiginiuose 
Table 23. The effect of supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm 
LED light on saccharides in microgreens 

Sacharozė/ Sucrose Gliukozė/ Glucose Fruktozė/ Fructose

K 3,49 6,27 2,76
K +520 nm 1,46* 4,30* 2,69
K +595 nm 1,78* 6,46 3,47*
K +622 nm 3,96* 10,28** 3,77**

R 05 /  LSD 05 0,460 0,586 0,519
R 01 /  LSD 01 0,696 0,888 0,786

K 2,74 11,35 4,55
K +520 nm 1,60* 11,82 2,99*
K +595 nm 2,17 13,81* 3,71
K +622 nm 2,09 10,87 3,51*

R 05 /  LSD 05 0,952 2,427 0,880
R 01 /  LSD 01 10,443 3,677 1,333

K 0,99 3,73 2,75
K +520 nm 1,86 9,97** 1,61*
K +595 nm 3,76** 6,04** 3,12
K +622 nm 5,20** 15,14** 4,87**

R 05 /  LSD 05 0,905 0,480 0,535
R 01 /  LSD 01 1,371 0,728 0,810

mg g-1, ŽM/ FW

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 Apšvietimo spektras/ Light spectra
Sareptinis bastutis/ Mustard

 
K – palyginamasis apšvietimas (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED).  R05, R01 – mažiausia es-
minio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,05 ir P < 0,01 atitin-
kamai. ŽM – žalia masė. 
K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least signifi-
cant difference; * and ** – values are significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, 
respectively. FW – fresh weight. 
 

Suminis antocianinų kiekis kininio kopūsto daiginiuose didėjo (P < 0,01) dėl papil-
domos geltonos 595 nm (apie 1,2 karto) ir oranžinės 622 nm (apie 1,3 karto daugiau) LED 
šviesos (9 paveikslas, B). Tačiau dėl papildomos geltonos 595 nm LED šviesos poveikio 
apie 1,3 karto mažėjo (P < 0,05) antocianinų kiekis sareptiniame bastutyje. Papildoma ža-
lia 520 nm LED šviesa mažino (P < 0,05) suminį antocianinų kiekį daiginiuose (vidutiniš-
kai apie 1,3 karto).  

Kaip ir fenolinių junginių kiekiui, papildoma LED šviesa turėjo esminės (P <  0,01) 
įtakos apie 1,1 karto didesnei sareptinio bastučio DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebai 
(9 paveikslas, C). Skrotelinio kopūsto daiginių antiradikalinis aktyvumas didėjo  
(P <  0,01) dėl papildomos geltonos 595 nm LED šviesos. Tačiau dėl tokio apšvietimo 
poveikio vidutiniškai apie 1,1 karto mažėjo (P < 0,05) DPPH laisvųjų radikalų sujungimo 
geba skrotelinio kopūsto ir kininio kopūsto daiginiuose.  
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9 paveikslas. Papildomos žalios 520 nm, geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED švie-
sos poveikis suminiam fenolinių junginių kiekiui (A), suminiam antocianinų kiekiui (B) 
bei DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebai (C) daiginiuose. K – palyginamasis apšvieti-
mas (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo 
kontrolės: P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
Figure 9. The effect of supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm 
LED light on total phenolic content (A), total anthocyanin (B) and DPPH free radical sca-
venging activity (C) in microgreens. K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 
731 nm LED). * and ** – values are significantly different from control: P < 0.05 and  
P < 0.01, respectively. TPC – the total phenolic content; TAC – the total anthocyanin 
content; FW – fresh weight. 
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Iš esmės (P < 0,01) didesniam askorbo rūgšties kiekiui skroteliniame kopūste įtakos 
turėjo papildoma žalia 520 nm (apie 1,5 karto), geltona 595 nm (apie 1,2 karto) ir oranžinė 
622 nm (apie 1,6 karto daugiau) LED šviesa (24 lentelė). Tačiau tokios apšvietimo sąlygos 
vidutiniškai apie 1,5 karto mažino (P < 0,05) askorbo rūgšties kiekį kininio kopūsto daigi-
niuose. Sareptiniame bastutyje askorbo rūgšties kiekis didėjo (P < 0,01) dėl geltonos 
595 nm LED šviesos poveikio (apie 1,2 karto daugiau). 
 
24 lentelė. Papildomos žalios 520 nm, geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED šviesos 
poveikis askorbo rūgšties, karotenoidų ir α-tokoferolio kiekiams daiginiuose 
Table 24. The effects of supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm 
LED light on ascorbic acid, carotenoids and α-tocopherol in microgreens  

Vit. C Vit. E

Askorbo r./ AsA
β-karotenas/ 
β-carotene

Liuteinas-zeaksantinas/ 
Lutein-zeaxanthin

α-tokoferolis/ 
α-T

mg g-1, ŽM/ FW

K 0,26 0,38 6,14 6,77
K +520 nm 0,25 1,27** 15,52** 8,81**
K +595 nm 0,30* 1,22** 13,85** 8,75**
K +622 nm 0,28 0,66** 14,57** 13,16**

R 05 /  LSD 05 0,031 0,025 0,131 0,071

R 01 /  LSD 01 0,046 0,038 0,198 0,107

K 0,77 0,98 26,47 23,29
K +520 nm 0,51* 0,89* 23,36* 7,36*
K +595 nm 0,61* 0,78* 22,30* 13,18*
K +622 nm 0,45* 0,57* 16,10* 7,84*

R 05 /  LSD 05 0,028 0,031 0,273 0,141

R 01 /  LSD 01 0,043 0,047 0,414 0,213

K 0,31 1,56 22,97 7,72
K +520 nm 0,47** 0,50* 13,50* 7,35
K +595 nm 0,38** 0,98* 16,91* 9,92**
K +622 nm 0,49** 0,45* 14,74* 31,13**

R 05 /  LSD 05 0,024 0,018 0,147 0,759

R 01 /  LSD 01 0,036 0,027 0,220 1,150

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Apšvietimo spektras/ Light spectra

Vit. A

mg 100g-1, ŽM/ FW
Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

 
K – palyginamasis apšvietimas (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED).  R05, R01 – mažiausia es-
minio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,05 ir P < 0,01 atitin-
kamai. ŽM – žalia masė. 
K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm and 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least sig-
nificant difference; * and ** – values are significantly different from control: P < 0.05 and  
P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. AsA – ascorbic acid; α-T – alpha tocopherol. 
 

LED apšvietimo spektro papildymas žalia 520 nm, geltona 595 nm ir oranžine 
622 nm LED šviesa mažino (P < 0,05) karotenoidų kiekį kininio ir skrotelinio kopūsto 
daiginiuose (24 lentelė). Dėl platesnio LED apšvietimo spektro vidutiniškai apie 1,3 ir 1,4 
karto mažėjo (P < 0,05) liuteino-zeaksantino ir β-karoteno kiekiai kininio kopūsto ir apie 
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1,6 ir 2,7 kartus − skrotelinio kopūsto daiginiuose. Tačiau papildoma žalia 520 nm, geltona 
595 nm ir oranžinė 622 nm LED šviesa didino (P < 0,01) β-karoteno (vidutiniškai apie 2,7 
karto) ir liuteino-zeaksantino (apie 2,4 karto daugiau) kiekius sareptinio bastučio 
daiginiuose.  

Kaip ir karotenoidų kiekiui, nustatytas esminis (P < 0,01) papildomos žalios 
520 nm, geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED šviesos poveikis vidutiškai apie 1,5 
karto didesniam α-tokoferolio kiekiui sareptinio bastučio daiginiuose (24 lentelė). 
Skroteliniame kopūste didesnis (P < 0,01) α-tokoferolio kiekis nustatytas dėl papildomos 
geltonos 595 nm (apie 1,3 karto daugiau) ir oranžinės 622 nm (apie 4 kartus daugiau) LED 
šviesos.  

LED apšvietimo spektro sudėtis lėmė ne tik metabolitų, bet ir mineralinių elementų 
kiekius daiginiuose (25 lentelė).  
 
25 lentelė. Papildomos žalios 520 nm, geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED šviesos 
poveikis makro- ir mikroelementų kiekiams daiginiuose 
Table 25. The effect of supplemental green 520 nm, yellow 595 nm and orange 622 nm 
LED light on macro- and microelements in microgreens 

Ca K Mg P S Fe Zn

K 1,78 1,81 0,38 0,48 0,58 12,76 6,29
K +520 nm 2,03** 1,84** 0,46** 0,60** 0,73** 18,99** 7,02**
K +595 nm 1,72* 1,56* 0,37* 0,44* 0,59 17,29** 6,25
K +622 nm 1,74 1,55* 0,38 0,43* 0,57 17,48** 5,55*

R 05 /  LSD 05 0,045 0,013 0,010 0,009 0,016 0,458 0,141

R 01 /  LSD 01 0,010 0,020 0,015 0,013 0,024 0,693 0,214

K 1,92 2,93 0,66 1,00 1,96 33,4 18,6
K +520 nm 1,20* 1,96* 0,40* 0,66* 1,09* 20,11* 11,89*
K +595 nm 1,56* 2,38* 0,51* 0,69* 1,23* 30,83 14,50*
K +622 nm 1,37* 2,61* 0,44* 0,58* 1,15* 22,71* 12,54*

R 05 /  LSD 05 0,104 0,137 0,048 0,064 0,104 2,896 1,749

R 01 /  LSD 01 0,158 0,208 0,073 0,098 0,158 4,388 2,651

K 1,84 2,14 0,41 0,60 0,71 15,62 7,73
K +520 nm 1,34* 2,39 0,43** 0,90** 1,17** 21,41** 15,95**
K +595 nm 1,13* 0,24 0,42 0,75** 1,11** 20,30** 14,68**
K +622 nm 1,33* 2,04 0,44** 0,71** 1,09** 18,04** 14,79**

R 05 /  LSD 05 0,024 0,373 0,008 0,011 0,020 0,184 0,141

R 01 /  LSD 01 0,036 0,564 0,012 0,017 0,030 0,278 0,213

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Apšvietimo spektras/ Light spectra mg g-1, ŽM/ FW µg g-1, ŽM/ FW
Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

 
K – palyginamasis apšvietimas (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED).  R05, R01 – mažiausia es-
minio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,05 ir P < 0,01 atitin-
kamai. ŽM – žalia masė. 
K – a reference lightingl (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least signifi-
cant difference; * and ** – values are significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, 
respectively. FW – fresh weight. 
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Papildoma žalia 520 nm LED šviesa esmingai (P < 0,01) didino makro- (kalcio, kalio, 
magnio, fosforo, sieros) ir mikroelementų (geležies, cinko) kiekius sareptinio bastučio daigi-
niuose (vidutiniškai apie 1,2 karto daugiau). Taip pat didesniam (P < 0,01) geležies kiekiui 
pastaruosiuose daiginiuose įtakos turėjo geltona 595 nm ir oranžinė 622 nm LED šviesa (vi-
dutiniškai apie 1,4 karto daugiau).  Tačiau dėl tokio papildomos šviesos poveikio mažėjo  
(P < 0,05) makroelementų ir cinko kiekiai. Dėl LED apšvietimo spektro papildymo žalia 
520 nm, geltona 595 nm ir oranžine 622 nm LED šviesa didėjo (P < 0,01) magnio (apie 1,1 
karto), fosforo (apie 1,2−1,5 karto), sieros (apie 1,2−16 karto), geležies (apie 1,2−1,4 karto) 
ir cinko (1,9−2,1 karto) kiekiai skrotelinio kopūsto daiginiuose. Tačiau dėl šių LED šviesų 
poveikio apie 1,5 karto mažėjo (P < 0,05) kalcio kiekis daiginiuose. Taip pat papildoma 
LED šviesa mažino makro- ir mikroelementų kiekius kininio kopūsto daiginiuose. 
 

***** 
 

Pagrindinį mėlynų 455 nm, raudonų 638 nm ir 665 nm bei tolimųjų raudonų 731 
LED apšvietimo spektrą papildžius žalia 520 nm, geltona 595 nm ir oranžine 622 nm švie-
sa, kito daiginių augimo rodikliai. Papildoma LED šviesa slopino skrotelinių kopūstų hi-
pokotilio tįsimą, bet mažino lapo plotą ir žalią masę. Papildoma oranžinė 622 nm LED 
šviesa skatino sareptinio bastučio daiginių hipokotilio tįsimą ir didino lapo plotą. Taip pat 
papildoma oranžinė 622 nm LED šviesa skatino sacharidų (sacharozės, gliukozės ir fruk-
tozės) kaupimąsi sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginiuose. Papildoma LED 
šviesa didino fenolinių junginių kiekį ir DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebą sareptinio 
bastučio, tačiau mažino kininio kopūsto daiginiuose. Papildoma geltona 595 nm ir oranži-
nė 622 nm LED šviesa skatino antocianinų kaupimąsi kininio kopūsto daiginiuose, ir netu-
rėjo įtakos antocianinų kiekiui sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginiuose. Pa-
pildoma geltona 595 nm LED šviesa skatino askorbo rūgšties kaupimąsi sareptinio bastu-
čio ir skrotelio kopūsto daiginiuose. Visų bangos ilgių papildoma LED šviesa didino β-
karoteno ir liuteino-zeaksantino kiekius sareptinio bastučio, bet mažino kininio kopūsto ir 
skrotelinio kopūsto daiginiuose. α-tokoferolio kiekis sareptiniuose bastučiuose didėjo dėl 
visų papildomo LED bangos ilgių poveikio, skroteliniuose kopūstuose – dėl papildomos 
geltonos 595 nm ir oranžinės LED šviesos poveikio. Papildoma LED šviesa lėmė mažesnį 
α-tokoferolio kiekį kininio kopūsto daiginiuose. Didžiausią mineralinių elementų kiekį sa-
reptinio bastučio daiginiuose lėmė papildoma žalia 520 nm LED šviesa. Papildoma LED 
šviesa mažino makroelementų ir mikroelementų kiekius kininio kopūsto ir didino skroteli-
nio kopūsto daiginiuose (išskyrus kalcį). 

3.4.3. Papildomos UV-A spinduliuotės efektai daiginiams 

Atlikus papildomos UV-A 366 nm, 390 nm ir 402 nm LED spinduliuotės poveikio 
sareptinio bastučio (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), kininio kopūsto (Brassica rapa var. 
chinensis, ‘Rubi F1’), skrotelinio kopūsto (Brassica rapa var. rosularis) daiginiams tyri-
mus, nustatyta, kad papildomai UV-A LED spinduliuotei jautresni buvo kininio kopūsto 
daiginiai – nustatytas iš esmės (P < 0,01), vidutiniškai apie 1,6 karto, didesnis lapo plotas 
(26 lentelė). Tačiau esminio papildomos UV-A spinduliuotės poveikio pastarųjų daiginių 
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hipokotilio ilgiui ir žaliai masei nenustatyta. Taip pat papildoma UV-A spinduliuotė netu-
rėjo esminės įtakos sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto augimo rodikliams. 
 
26 lentelė. Papildomos UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED spinduliuotės poveikis daigi-
nių augimo rodikliams 
Table 26. The effect of supplemental UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED irradiance on 
biometric indices of microgreens 

Hipokotilio ilgis/ 
Hypocotyl lenght, cm

Lapo plotas/ 
Leaf area, cm2

Augalo žalia masė/ 
Plant fresh wieght, g

K 4,27 2,64 0,15
K +366 nm 4,10 2,24 0,13
K +390 nm 4,51 2,54 0,13
K +402 nm 4,12 3,61 0,14

R 05 /  LSD 05 0,310 0,340 0,020

K 4,09 2,67 0,10
K +366 nm 4,10 4,25** 0,11
K +390 nm 4,37 4,21** 0,11
K +402 nm 4,10 3,93** 0,10

R 05 /  LSD 05 0,407 0,392 0,019

K 5,96 2,24 0,11
K +366 nm 5,72 2,38 0,11
K +390 nm 6,06 2,71 0,13
K +402 nm 5,59 2,38 0,12

R 05 / LSD 05 0,400 0,280 0,020

Apšvietimo spektras/ Light spectra

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 
K – palyginamasis apšvietimas (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED).  R05, R01 – mažiausia es-
minio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,05 ir P < 0,01 atitin-
kamai. ŽM – žalia masė. 
K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least signifi-
cant difference; * and ** – values are significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, 
respectively. FW – fresh weight. 
 

Dėl papildomos UV-A 390 nm LED spinduliuotės apie 1,2 karto didėjo (P < 0,05) 
kininio kopūsto chlorofilų indeksas (10 paveikslas). Kaip ir augimo rodikliams, esminio 
papildomos UV-A spinduliuotės efekto sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto chlorofilų 
indeksams nenustatyta. 
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10 paveikslas. Papildomos UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED spinduliuotės poveikis 
daiginių chlorofilų indeksui. K – palyginamasis apšvietimas (445 nm, 638 nm, 665 nm, 
731 nm LED). * – reikšmė iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,05. 
Figure 10. The effect of supplemental UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm irradiance on chlo-
rophyll index of microgreens. K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm 
LED). * –  value is significantly different from control: P < 0.05. 
 

Papildomos UV-A spinduliuotės efektai sacharidų kiekiui daiginiuose priklausė nuo 
šviesos bangos ilgio ir skyrėsi tarp rūšių (27 lentelė). Papildoma UV-A 366 nm, 390 nm ir 
402 nm LED spinduliuotė iš esmės (P < 0,05) mažino sacharozės kiekį kininio kopūsto 
daiginiuose (vidutiniškai apie 2 kartus) ir skrotelinio kopūsto (apie 2,5 karto mažiau) dai-
giniams. Papildoma UV-A spinduliuotė sacharozės kiekiui sareptinio bastučio daiginiuose 
esminės įtakos neturėjo. Pastaruosiuose nustatytas esmingai (P < 0,05) mažesnis gliukozės 
ir fruktozės kiekis dėl papildomos UV-A 390 nm (apie 9 ir 1,2 karto mažiau) ir 402 nm 
LED spinduliuotės (apie 1,3 ir 3,5 karto mažiau atitinkamai). Tačiau dėl šių apšvietimo są-
lygų didėjo (P < 0,01; P < 0,05) gliukozės kiekis kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto 
daiginiuose (apie 2 ir 1,4 kartus daugiau atitinkamai). LED apšvietimo spektro papildymas 
UV-A spinduliuote apie 1,8 karto didino (P < 0,01) fruktozės kiekį skroteliniame kopūste, 
tačiau neturėjo esminės įtakos fruktozės kiekiui kininiame kopūste. 

Dėl daiginių antioksidacinio atsako į papildomą UV-A spinduliuotę didėjo antrinių 
metabolitų kiekiai. Sareptiniame bastutyje suminis fenolinių junginių kiekies didėjo  
(P < 0,01) dėl papildomos UV-A 390 nm ir 402 nm LED spinduliuotės (apie 1,8 ir 2 kartus 
atitinkamai) (11 paveikslas, A). Šios apšvietimo sąlygos esminės įtakos fenolių kiekiui 
kininiame kopūste ir skroteliniame kopūste neturėjo. Papildoma UV-A 366 nm LED 
spinduliuotė apie 1,2 karto didino (P < 0,01) suminį fenolinių junginių kiekį kininio 
kopūsto, bet mažino (P < 0,05) skrotelinio kopūsto daiginiuose (apie 1,3 karto mažiau).  
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27 lentelė. Papildomos UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED spinduliuotės poveikis sacha-
ridų kiekiui daiginiuose 
Table 27. The effect of supplemental UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED irradiance on 
saccharides in microgreens 

Sacharozė/ Sucrose Gliukozė/ Glucose Fruktozė/ Fructose

K 0,98 3,09 2,47
K +366 nm 1,69 3,48 1,98*
K +390 nm 0,67 0,33* 1,32*
K +402 nm 0,65 2,29* 0,71*

R 05 /  LSD 05 0,893 0,396 0,222
R 01 /  LSD 01 1,350 0,601 0,337

K 8,48 0,89 0,21
K +366 nm 4,33* 1,49* 0,78
K +390 nm 4,12* 1,57* 0,14
K +402 nm 4,19* 1,81** 0,63

R 05 /  LSD 05 0,102 0,520 1,400
R 01 /  LSD 01 0,154 0,788 2,120

K 2,91 1,08 1,74
K +366 nm 1,16* 0,83* 3,41**
K +390 nm 1,85* 2,64** 3,13**
K +402 nm 1,73* 1,56** 3,41**

R 05 /  LSD 05 0,395 0,118 0,487
R 01 /  LSD 01 0,598 0,179 0,738

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Apšvietimo spektras/ Light spectra mg g-1, ŽM/ FW

 
K – palyginamasis apšvietimas (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED).  R05, R01 – mažiausia es-
minio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,05 ir P < 0,01 atitin-
kamai. ŽM – žalia masė. 
K – control (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least significant differen-
ce; * and ** – values are significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, respectively. 
FW – fresh weight. 

 
LED apšvietimo spektrą papildžius UV-A 366 nm ir 390 nm LED spinduliuote, vi-

dutiniškai apie 1,2 karto didėjo (P < 0,01; P < 0,05) suminis antocianinų kiekis kininio 
kopūsto daiginiuose (11 paveikslas, B). Papildoma UV-A 390 nm ir 402 nm LED spindu-
liuotė apie 1,1 karto mažino (P < 0,05) antocianinų kiekį skrotelinio kopūsto daiginiuose. 
Esminės UV-A spinduliuotės įtakos antocianinių kaupimuisi sareptinio bastučio daiginiuo-
se nenustatyta.  

Nuo antioksidacinių savybių turinčių metabolitų kiekio priklausė daiginių antiradi-
kalinis aktyvumas (11 paveikslas, C). Kininio kopūsto DPPH laisvųjų radikalų geba didėjo 
(P < 0,05) dėl UV-A 366 nm ir 402 nm (apie 1,1 karto), o skrotelinio kopūsto − dėl UV-A 
390 nm ir 402 nm LED spinduliuotės poveikio (vidutiniškai apie 1,3 karto daugiau). Dėl 
papildomo UV-A spinduliuotės poveikio apie 1,2 karto mažėjo (P < 0,05) sareptinio bas-
tučio DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba. 
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11 paveikslas. Papildomos UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED spinduliuotės poveikis 
suminiam fenolinių junginių kiekiui (A), suminiam antocianinų kiekiui (B) bei DPPH lais-
vųjų radikalų sujungimo gebai (C) daiginiuose. K – palyginamasis apšvietimas (445 nm, 
638 nm, 665 nm, 731 nm LED).  * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės:  
P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
Figure 11. The effect of supplemental UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED irradiance on 
total phenolic content (A), total anthocyanin content (B) and DPPH free radical scavenging 
activity (C) in microgreens. K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm 
LED). * and ** – values are significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, 
respctively. TPC – the total phenolic content; TAC – the total anthocyanin content; FW – 
fresh weight. 
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Esmingai (P < 0,01) didesnis (apie 4,3 karto) askorbo rūgšties kiekis kininio kopūs-
to daiginiuose nustatytas dėl papildomos UV-A 366 nm, 390 nm ir 402 nm LED spindu-
liuotės (28 lentelė). Tačiau tokios apšvietimo sąlygos mažino (P < 0,05) askorbo rūgšties 
kaupimąsi skrotelinio kopūsto daiginiuose (vidutiniškai apie 2,3 karto mažiau). Sareptinio 
bastučio daiginiuose askorbo rūgšties kiekis didėjo (P < 0,05) dėl UV-A 402 nm LED 
spinduliuotės poveikio (apie 1,6 karto daugiau). 

 
28 lentelė. Papildomos UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED spinduliuotės poveikis po-
veikis askorbo rūgšties, karotenoidų ir α-tokoferolio kiekiams daiginiuose 
Table 28. The effect of supplemental UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED irradiance on 
ascorbic acid, carotenoids and α-tocopherol in microgreens 

Vit. C Vit. E

Askorbo r./ AsA
β-karotenas/ 
β-carotene

Liuteinas-zeaksantinas/ 
Lutein-zeaxanthin

α-tokoferolis/ 
α-T

mg g-1, ŽM/ FW

K 0,58 10,63 5,06 2,61
K +366 nm 0,50 5,31* 6,49* 2,52
K +390 nm 0,60 16,37** 5,44** 2,62
K +402 nm 0,81* 10,49 7,08** 3,27**

R 05 / LSD 05 0,181 2,710 2,010 0,100
R 01 / LSD 05 0,274 4,100 3,050 0,160

K 0,83 2,46 38,36 4,25
K +366 nm 1,25** 2,57 34,07* 8,73**
K +390 nm 1,18** 3,64** 45,55** 7,14*
K +402 nm 1,18** 3,15** 48,33** 6,25

R 05 / LSD 05 0,139 0,340 1,610 2,020
R 01 / LSD 05 0,211 0,510 2,440 3,070

K 1,37 3,46 6,42 2,60
K +366 nm 0,55* 18,85** 3,56* 2,80
K +390 nm 0,64* 22,12** 4,10* 2,61
K +402 nm 0,58* 15,63** 7,08 2,47

R 05 / LSD 05 0,104 3,330 1,520 0,380
R 01 / LSD 05 0,158 5,050 2,300 0,580

Apšvietimo spektras/ Light spectra
mg 100g-1, ŽM/ FW

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Vit. A

 
K – palyginamasis apšvietimas (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED).  R05, R01 – mažiausia es-
minio skirtumo riba; * ir ** − reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,05 ir P < 0,01 atitin-
kamai. ŽM – žalia masė. 
K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least signifi-
cant difference; * and ** − values are significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, 
respectively. FW – fresh weight. 
 

Papildoma UV-A LED spinduliuotė daugiau nei 5 kartus didino (P < 0,01)  
β-karoteno kaupimąsi skrotelinio kopūsto daiginiuose (28 lentelė). Kininio kopūsto daigi-
niuose β-karoteno kiekis didėjo (P < 0,01) dėl papildomos UV-A 390 nm ir 402 nm (apie 
1,5 ir 1,3 karto daugiau), o sareptinio bastučio daiginiuose – dėl UV-A 390 nm LED spin-
duliuotės poveikio (apie 1,5 karto daugiau). Papildoma UV-A spinduliuotė didino  
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(P < 0,01) liuteino-zeaksantino kaupimąsi sareptiniame bastutyje (vidutiniškai apie 1,3 
karto). Kininio kopūsto liuteino-zeaksantino kiekiui esminės (P < 0,01) įtakos turėjo UV-
A 390 nm ir 402 nm LED spinduliuotė (apie 1,2 ir 1,3 karto daugiau atitinkamai). Nors  
β-karoteno kiekis skroteliniuose kopūstuose didėjo dėl papildomos UV-A 366 nm ir 
402 nm LED spinduliuotės poveikio, tačiau mažėjo (P < 0,05) liuteino-zeaksantino kiekis 
(apie 1,8 ir 1,6 karto mažiau, atitinkamai). 
 
29 lentelė. Papildomos UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED spinduliuotės poveikis mak-
ro- ir mikroelementų kiekiams daiginiuose 
Table 29. The effect of supplemental UV-A 366 nm, 390 nm, 402 nm LED irradiance on 
macro- and microelements in microgreens 

Ca K Mg P S Fe Zn

0 0,34* 0,47* 0,30* 0,33* 0,42* 1,21* 1,63*
8 0,37* 0,48* 0,31* 0,34* 0,38* 1,34* 1,69*

16 0,33* 0,45* 0,26* 0,30* 0,28* 1,36* 1,48*
25 0,47** 0,84** 0,43** 0,47** 0,60** 1,66** 2,21**
33 0,45** 0,78** 0,39** 0,40** 0,51** 1,71** 2,04**

Vidurkis/ Average 0,39 0,60 0,34 0,37 0,44 1,46 1,81
R 05 / LSD 05 0,003 0,003 0,003 0,004 0,006 0,014 0,016
R 01 / LSD 01 0,005 0,005 0,005 0,006 0,009 0,021 0,024

0 0,38* 0,46* 0,32* 0,33* 0,45 1,50* 1,72*
8 0,44** 0,54* 0,36 0,36 0,49** 1,51* 1,85*

16 0,43 0,54* 0,35* 0,35* 0,42* 1,53* 1,78*
25 0,40* 0,51* 0,33* 0,34* 0,32* 1,50* 1,87*
33 0,49** 0,79** 0,43** 0,45** 0,57** 2,09** 2,40**

Vidurkis/ Average 0,43 0,57 0,36 0,37 0,45 1,63 1,92
R 05 / LSD 05 0,004 0,003 0,006 0,007 0,011 0,037 0,013
R 01 / LSD 01 0,006 0,004 0,009 0,011 0,016 0,054 0,019

0 0,38* 0,47* 0,28* 0,33* 0,40** 1,26* 2,04*
8 0,43* 0,50* 0,32* 0,37 0,39** 1,55** 2,04*

16 0,41* 0,48* 0,32* 0,34* 0,33* 1,27* 1,88*
25 0,44 0,53* 0,33 0,37 0,22* 1,43* 2,32**
33 0,53** 0,76** 0,40** 0,46** 0,47** 1,82** 2,60**

Vidurkis/ Average 0,44 0,55 0,33 0,37 0,36 1,47 2,18
R 05 / LSD 05 0,004 0,003 0,004 0,004 0,006 0,031 0,029
R 01 / LSD 01 0,006 0,005 0,005 0,007 0,009 0,045 0,042

µg g-1, ŽM/ FW
Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Mėlynos šviesos indėlis/ 
The blue light dosage, % mg g-1, ŽM/ FW

 
K – palyginamasis apšvietimas (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED).  R05, R01 – mažiausia es-
minio skirtumo riba; * ir ** − reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės: P < 0,05 ir P < 0,01 atitin-
kamai. ŽM – žalia masė. 
K – a reference lighting (445 nm, 638 nm, 665 nm, 731 nm LED). LSD05, LSD01 – the least signifi-
cant difference; * and ** − values are significantly different from control: P < 0.05 and P < 0.01, 
respectively. FW – fresh weight. 



113 

Iš esmės (P < 0,01) didesnį, apie 1,3 karto, α-tokoferolio kiekį sareptinio bastučio 
daiginiuose lėmė papildoma UV-A 402 nm LED spinduliuotė (28 lentelė). Didesniam  
(P < 0,01; P < 0,05) α-tokoferolio kiekiui kininio kopūsto daiginiuose įtakos turėjo 
papildoma UV-A 366 nm ir 390 nm LED spinduliuotė (apie 2,1 ir 1,7 kartus daugiau, 
atitinkamai). Nuo papildomos UV-A LED spinduliuotė nepriklausė α-tokoferolio 
kaupimasis skrotelinio kopūsto daiginiuose.  

Vienodos tendencijos mineralinių elementų kiekiui dėl papildomos UV-A LED 
spinduliuotės nenustatyta. Papildoma UV-A 366 nm ir 390 nm LED spinduliuotė mažino 
(P < 0,05) mineralinių elementų kiekius (išskyrus geležies dėl 390 nm LED) kininio 
kopūsto daiginiuose (29 lentelė). Dėl UV-A 390 nm LED spinduliuotės didėjo (P < 0,01) 
kalio kiekis sareptiniame bastutyje ir geležies kiekis kininiame ir skroteliniame kopūstuose 
(apie 1,1 karto daugiau). UV-A 402 nm LED spinduliuotė esmingai (P < 0,01) didino 
makro- (kalcio, kalio, magnio, fosforo, sieros) ir mikroelementų (geležies, cinko) kiekius 
sareptinio bastučio daiginiuose (vidutiniškai apie 1,3 karto). Taip pat dėl papildomos  
UV-A 402 nm LED spinduliuotės didėjo (P < 0,01) kalcio kiekis skrotelinio kopūsto 
daiginiuose. 
 

***** 
Spektro papildymas UV-A spinduliuote neesmingai veikė daiginių hipokotilio ilgį ir 

žalią masę, tačiau turėjo įtakos mažesniam kininio kopūsto lapo plotui. Papildoma UV-A 
390 nm spinduliuotė didino kininio kopūsto daiginių chlorofilų indeksą. UV-A spinduliuo-
tės poveikis sacharozės, gliukozės ir fruktozės kiekiams priklausė nuo šviesos bangos ilgio 
ir skyrėsi tarp rūšių. Papildoma UV-A 366 nm didino fenolinių junginių ir antocianinų 
kiekį bei DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebą kininio kopūsto daiginiuose. Papildoma 
UV-A 390 nm ir 402 nm spinduliuotė skatino askorbo rūgšties ir karotenoidų kaupimąsi 
sareptiniame bastutyje bei kininiame kopūste ir mažino skrotelinio kopūsto askorbo rūgš-
ties bei liuteino-zeaksantino kiekius. α-tokoferolio kiekis sareptinio bastučio daiginiuose 
didėjo dėl UV-A 402 nm, kininio kopūsto daiginiuose – dėl UV-A 366 nm ir 390 nm spin-
duliuotės poveikio, o skrotelinio kopūsto daiginiuose esminis UV-A spinduliuotės poveikis 
α-tokoferolio kaupimuisi nenustatytas. UV-A spinduliuotė neigiamai veikė mineralinių  
elementų kaupimąsi kininio ir skrotelinio kopūstų daiginiuose, tačiau UV-A 402 nm didino 
makroelementų ir mikroelementų kiekius sareptiniuose bastučiuose. 

3.5. Impulsinės LED šviesos efektai daiginių augimui ir metabolitų kaitai 

Atlikus aukšto slėgio natrio (HPS) lempoms papildomos impulsinės LED šviesos 
(455 nm, 470 nm, 505 nm, 590 nm ir 627 nm) fotonų srauto tankio dažnio (0 Hz, 2 Hz, 
32 Hz, 256 Hz, 1024 Hz) efektų sareptinio bastučio (Brassica juncea L., ‘Red Lion’), 
kininio kopūsto (Brassica rapa var. chinensis, ‘Rubi F1’) ir skrotelinio kopūsto (Brassica 
rapa var. rosularis) daiginiams eksperimentus, nustatyta, kad priklausomai nuo 
papildomos impulsinės LED šviesos dažnio kito daiginių morfologija. HPS lempų 
papildymas su 2 Hz, 32 Hz, 256 Hz ir 2024 Hz mėlyna 455 nm, ciano 505 nm ir raudona 
627 nm LED šviesa esmingai (P < 0,01; P < 0,05) didino sareptinio bastučio hipokotilio 
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ilgį (vidutiniškai apie 1,5 karto), lyginant su 0 Hz LED apšvietimu (30 lentelė). Taip pat 
visų papildomų LED bangos ilgių 32 Hz dažnio šviesa skatino (P < 0,01) vidutiniškai apie 
1,2 karto sareptinio bastučio daiginių hipokotilių tįsimą. Nenustatyta esminio papildomos 
impulsinės LED šviesos poveikio sareptinio bastučio hipokotilio augimo slopinimui, 
lyginant su 0 Hz dažnio šviesa. Priešinga tendencija nustatyta kininio kopūsto ir skrotelinio 
kopūsto hipokotilių ilgiams. Papildoma 32 Hz LED šviesa iš esmės (P < 0,05) slopino 
pastarųjų daiginių hipokotilių augimą (apie 1,4 ir 1,2 kartus, atitinkamai). Didesnio dažnio 
(256 Hz ir 1024 Hz) mėlyna 470 nm ir ciano 505 nm LED šviesa  apie 1,1 karto didino  
(P < 0,01) kininio kopūsto hipokotilių ilgį. Kininio kopūsto hipokotilio ilgis didėjo  
(P < 0,01) dėl 1024 Hz mėlynos 455 nm ir ciano 505 nm LED šviesos. 
 
30 lentelė. Impulsinės LED šviesos dažnių efektai daiginių hipokotilio ilgiui 
Table 30. The effect of pulsed LED light frequency for plant hypocotyls lenght 

HPS + 455 nm HPS + 470 nm HPS + 505 nm HPS + 590 nm HPS + 627 nm

0 1,87 2,30 2,62 2,78 2,30
2 3,32** 2,51 3,10** 2,65 3,21**

32 2,31* 2,82** 3,16** 3,37** 4,1**
256 2,65** 2,16 2,79 2,6 3,11**

1024 2,86** 2,58 3,47** 2,82 3,60**
R 05 / LSD 05 0,365 0,368 0,330 0,300 0,235
R 01 / LSD 01 0,489 0,494 0,442 0,402 0,315

0 3,56 3,40 3,35 4,22 3,33
2 3,62 4,13** 3,41 3,60* 3,29

32 2,24* 2,61* 3,16 3,05* 3,10
256 3,43 3,80* 3,68* 4,04 3,20

1024 3,3 4,17** 4,04** 4,337 3,62
R 05 / LSD 05 0,335 0,335 0,303 0,266 0,321
R 01 / LSD 01 0,449 0,449 0,406 0,357 0,430

0 3,86 4,13 3,85 4,17 4,07
2 3,46* 3,89 3,46 3,76 3,05*

32 2,80* 2,73* 2,74* 2,75* 2,63*
256 3,31* 3,55* 3,67 3,94 3,35*

1024 4,18* 4,19 4,32* 4,41 3,90
R 05 / LSD 05 0,301 0,351 0,431 0,435 0,343
R 01 / LSD 01 0,403 0,471 0,578 0,584 0,459

Impulsinės šviesos dažniai/ 
Pulsed light frequencies, Hz

Hipokotilio ilgis/ Hypocotyl lenght, cm

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės  
(0 Hz): P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from 
control (0 Hz): P < 0.05 and P < 0.01, respctively. FW – fresh weight. 
 

Papildoma 2 Hz mėlyna 455 nm LED šviesa esmingai (P < 0,01) apie 1,4 karto di-
dino sareptinio bastučio daiginių lapo plotą, lyginant su 0 Hz LED šviesa (31 lentelė). Kitų 
esminių skirtumų, priklausomų nuo papildomos impulsinės LED šviesos dažnio, sareptinio 
bastučio daiginių lapo ploto didėjimui ar mažėjimui, nenustatyta. Visų bangos ilgių 2 Hz 
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LED šviesa vidutiniškai apie 2 kartus mažino (P < 0,05) kininio kopūsto daiginių lapo plo-
tą. Priešinga tendencija nustatyta skrotelinio kopūsto daiginių lapo plotui, kai 2 Hz papil-
doma LED šviesa apie 1,5 karto skatino (P < 0,01; P < 0,05) jų didėjimą. 32 Hz ir 
1024 Hz LED šviesa didino (P < 0,01) kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto lapų plotą. 
256 Hz raudona 627 nm LED šviesa didino (P < 0,01; P < 0,05) sareptinio bastučio, o 
mėlyna 470 nm, ciano 505 nm, geltona 590 nm ir raudona 627 nm LED šviesa – 
skrotelinio kopūsto daiginių lapų plotą.  
 
31 lentelė. Impulsinės LED šviesos dažnių efektai daiginių lapo plotui 
Table 31. The effect of pulsed LED light frequency for leaf area of microgreens 

HPS + 455 nm HPS + 470 nm HPS + 505 nm HPS + 590 nm HPS + 627 nm

0 1,29 1,53 1,74 1,59 1,49
2 1,78* 1,65 1,56 1,45 1,23

32 1,38 1,40 1,29 1,61 1,28
256 1,46 1,39 1,71 1,36 1,17

1024 1,48 1,37 1,71 1,58 1,46
R 05 / LSD 05 0,365 0,300 0,685 0,365 0,379
R 01 / LSD 01 0,531 0,437 0,997 0,531 0,552

0 1,12 1,10 1,15 1,06 0,72
2 0,45* 0,47* 0,69* 0,70 0,55*

32 1,68** 1,46** 1,72** 1,44 1,44**
256 1,17 1,28 1,02 1,03 0,92*

1024 1,63** 1,66** 1,73** 1,17 1,35**
R 05 / LSD 05 0,194 0,220 0,237 0,719 0,147
R 01 / LSD 01 0,283 0,321 0,344 1,050 0,213

0 0,54 0,47 0,54 0,42 0,37
2 0,61 0,68* 0,77** 0,69** 0,60*

32 1,02* 1,12** 1,10** 0,94** 1,07**
256 0,56 0,72* 0,83** 0,72** 0,74**

1024 1,27** 1,06** 1,17** 1,14** 1,10**
R 05 / LSD 05 0,404 0,199 0,132 0,186 0,205
R 01 / LSD 01 0,588 0,290 0,192 0,270 0,299

Impulsinės šviesos dažniai/ 
Pulsed light frequencies, Hz

Lapo plotas/ Leaf area, cm2

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės  
(0 Hz): P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from 
control (0 Hz): P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

Dėl daiginių hipokotilių ilgio ir lapų ploto pokyčių kito jų žalia masė (32 lentelė). Visų 
tirtų papildomų LED bangos ilgių 32 Hz ar 1024 Hz dažniai esmingai (P < 0,01) didino ki-
ninio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginių žalią masę. 2 Hz dažnio LED šviesa mažino  
(P < 0,05) pastarųjų daiginių žalią masę. Priešingai – iš esmės didesnė sareptinio bastučio 
žalia masė nustatyta dėl 2 Hz mėlynos 455 nm (P < 0,01) ir mėlynos 470 nm (P < 0,01) 
LED šviesos poveikio. Esminių skirtumų kininio kopūsto žaliai masei dėl 256 Hz LED 
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šviesos poveikio nenustatyta. Tačiau 256 Hz mėlyna 470 nm LED šviesa mažino (P < 0,05) 
sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginių žalią masę. Taip pat 256 Hz ciano 505 nm 
ir geltona 590 nm LED šviesa mažino (P < 0,05) sareptinio bastučio žalią masę.  

 
32 lentelė. Impulsinės LED šviesos dažnių efektai daiginių žaliai masei 
Table 32. The effect of pulsed LED light frequency for fresh weight of microgreens 

HPS + 455 nm HPS + 470 nm HPS + 505 nm HPS + 590 nm HPS + 627 nm

0 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06
2 0,08** 0,08* 0,08 0,07 0,06

32 0,05 0,06 0,06* 0,06 0,06
256 0,05 0,04* 0,05* 0,05* 0,05

1024 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06
R 05 / LSD 05 0,011 0,011 0,015 0,009 0,012
R 01 / LSD 01 0,017 0,016 0,022 0,012 0,017

0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04
2 0,04* 0,04* 0,05* 0,05 0,04

32 0,08** 0,07** 0,09** 0,08** 0,07**
256 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05

1024 0,08** 0,09** 0,09** 0,08** 0,06
R 05 / LSD 05 0,007 0,009 0,009 0,006 0,019
R 01 / LSD 01 0,011 0,013 0,013 0,008 0,028

0 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
2 0,04* 0,04* 0,04* 0,04 0,03*

32 0,06 0,06** 0,06** 0,05* 0,05*
256 0,04 0,04* 0,05 0,04 0,05

1024 0,07** 0,06** 0,06** 0,06** 0,05*
R 05 / LSD 05 0,009 0,004 0,005 0,010 0,008
R 01 / LSD 01 0,013 0,006 0,008 0,014 0,011

Augalo žalia masė/ Plant fresh weight, g

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Impulsinės šviesos dažniai/ 
Pulsed light frequencies, Hz

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės (0 
Hz): P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from 
control (0 Hz): P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

2 Hz ir 1024 Hz raudona 627 nm LED šviesa esmingai (P < 0,01) didino sareptinio 
bastučio chlorofilų indeksą (apie 1,3 ir 1,5 kartus daugiau atitinkamai) (33 lentelė). Kini-
niuose kopūstuose chlorofilų indeksas didėjo (P < 0,01; P < 0,05) dėl 32 Hz mėlynos 
455 nm (apie 1,5 karto daugiau) ir 256 Hz mėlynos 455 nm ir 470 nm LED šviesos (apie 
1,4 ir 1,5 kartus atitinkamai). 32 Hz dažnio papildoma ciano 505 nm ir geltona 590 nm 
LED šviesa turėjo esminės (P < 0,05) įtakos apie 1,5 karto didesniam skrotelinio kopūsto 
daiginių chlorofilų indeksui. Taip pat 256 Hz ciano 505 nm ir 1024 Hz mėlyna 470 nm 
LED šviesa didino (P < 0,01) chlorofilų indeksą pastaruosiuose daiginiuose (apie 1,6 ir 1,4 
kartus daugiau, atitinkamai). 
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33 lentelė. Impulsinės LED šviesos dažnių efektai daiginių chlorofilų indeksui  
Table 33. The effect of pulsed LED light frequency for chlorophyll index of microgreens 

HPS + 455 nm HPS + 470 nm HPS + 505 nm HPS + 590 nm HPS + 627 nm

0 16,91 17,69 17,46 19,30 13,19
2 19,93 19,68 19,79 20,35 16,93**

32 12,02* 12,40 17,37 13,12* 16,37
256 16,25 14,85 15,22 14,83 15,79

1024 18,57 16,17 16,93 12,53* 20,10**
R 05 / LSD 05 3,787 5,405 3,645 4,655 3,834
R 01 / LSD 01 5,092 7,247 4,900 6,258 5,154

0 20,66 21,60 26,65 24,96 29,49
2 26,06 19,24 22,19 24,84 23,92

32 29,16* 27,98 26,43 29,73 27,58
256 30,97* 32,28** 31,30 30,78 27,54

1024 25,54 28,27 30,96 29,71 30,79
R 05 / LSD 05 8,328 7,558 7,912 7,903 6,551
R 01 / LSD 01 11,197 10,160 10,637 10,625 8,808

0 20,42 17,43 15,96 17,60 18,62
2 17,11 22,06 18,19 18,07 20,04

32 17,81 21,19 23,52* 25,93* 18,24
256 19,85 23,75 25,23** 19,35 18,76

1024 26,19 24,25* 20,85 22,40 23,79
R 05 / LSD 05 6,013 6,588 6,108 6,432 5,845
R 01 / LSD 01 8,084 8,835 8,212 8,647 7,858

Impulsinės šviesos dažniai/ 
Pulsed light frequencies, Hz

Chlorofilų indeksas/ Chlorophyll index

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės  
(0 Hz): P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** - values are significantly different from 
control (0 Hz): P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

Tyrimo duomenimis, suminis fenolinių junginių kiekis sareptiniame bastutyje es-
mingai (P < 0,01) didėjo dėl 2 Hz (apie 12−20 %), 256 Hz (apie 16−37 %) ir 1024 Hz (a-
pie 20−44 % daugiau) visų bangos ilgių LED šviesos, lyginant su 0 Hz dažniu (34 lentelė). 
32 Hz papildoma LED šviesa mažino (P < 0,05) suminį fenolinių junginių kiekį sareptinio 
bastučio daiginiuose (apie 33−46 % mažiau). Kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daigi-
niuose esmingai (P < 0,01) didesnis suminis fenolinių junginių kiekis nustatytas dėl 2 Hz 
(apie 6 % ir 39 % daugiau) ir 32 Hz mėlynos 455 nm (apie 13 % ir 24 % daugiau) LED 
šviesos. Taip pat papildoma 32 Hz mėlyna 470 nm, ciano 505 nm ir raudona 627 nm LED 
šviesa didino (P < 0,01) suminį fenolinių junginių kiekį skroteliniame kopūste (apie 11 %, 
18 % ir 28 % atitinkamai). 256 Hz ir 1024 Hz papildoma LED šviesa (išskyrus mėlyną 455 
nm šviesą) mažino (P < 0,05) fenolių kiekį kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daigi-
niuose (apie 5−12 % ir 13−19 % bei 8−24 % ir 5−20 %, atitinkamai). 

Nustatytas labai stiprus neigiamas (r = -0,95*) ir esminis (P < 0,05) koreliacinis 
ryšys tarp didėjančio geltonos 590 nm LED šviesos dažnio ir suminio fenolinių junginių 
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kiekio kininio kopūsto daiginiuose. Šis priklausomumas išreikštas tiesinės regresijos lyg-
timi: y = 1,1452-0,0002x. Taip pat stiprus neigiamas (r = -0,89*) ir esminis (P < 0,05) ko-
reliacinis ryšys nustatytas tarp didėjančio raudonos 627 nm LED šviesos dažnio ir suminio 
fenolinių junginių kiekio kininiame kopūste (y=1,2314-0,0002x). 
 
34 lentelė. Impulsinės LED šviesos dažnių efektai suminiam fenolinių junginių kiekiui 
daiginiuose  
Table 34. The effect of pulsed LED light frequency for total phenolic content in microgreens 

HPS + 455 nm HPS + 470 nm HPS + 505 nm HPS + 590 nm HPS + 627 nm

0 1,87 1,99 1,86 1,79 1,80
2 2,25** 2,27** 2,12** 2,23** 2,02** 

32 1,24*  1,06*   1,07*  1,06*   1,04* 
256 2,27** 2,58** 2,19** 2,46** 2,09** 

1024 2,25** 2,54** 2,24** 2,59** 2,50** 
R 05 / LSD 05 0,089 0,142 0,176 0,121 0,114
R 01 / LSD 01 0,129 0,206 0,256 0,176 0,166

0 1,04 1,17 1,13 1,17 1,23
2 1,10** 0,97* 1,18 1,10 1,24

32 1,45** 1,20 1,21* 1,15 1,27
256 1,09*  1,09* 0,99* 1,11 1,12* 

1024 1,07 1,00* 0,95* 0,95* 1,07* 
R 05 / LSD 05 0,036 0,075 0,071 0,107 0,058
R 01 / LSD 01 0,053 0,110 0,104 0,156 0,085

0 1,03 1,11 1,04 1,12 1,17
2 1,17** 1,07 1,14** 0,98* 1,12

32 1,28** 1,24** 1,23** 1,16 1,50*
256 1,01 0,96*  0,96* 0,85* 1,06*

1024 1,01 1,05*  0,93* 0,90* 0,97*
R 05 / LSD 05 0,053 0,035 0,058 0,041 0,066
R 01 / LSD 01 0,077 0,051 0,084 0,060 0,096

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

Impulsinės šviesos dažniai/ 
Pulsed light frequencies, Hz mg g-1, ŽM/ FW

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** − reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės  
(0 Hz): P < 0,05 ir P < 0,01 atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** − values are significantly different from 
control (0 Hz): P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

Dėl papildomos 2 Hz, 256 Hz ir 1024 Hz impulsinės LED šviesos poveikio nustaty-
tas esmingai (P < 0,05) mažesnis suminis antocianinų kiekis sareptinio bastučio daiginiuo-
se (35 lentelė). Esminių skirtumų dėl 32 Hz dažnio LED šviesos poveikio antocianinų kie-
kiui pastaruosiuose daiginiuose nenustatyta. Tačiau 32 Hz LED šviesa didino (P < 0,01; P 
< 0,05) antocianinų kiekį kininio kopūsto (apie 39−78 % daugiau) ir skrotelinio kopūsto 
(apie 38−87 % daugiau) daiginiuose. Taip pat 2 Hz LED šviesa didino (P < 0,01;  
P < 0,05) antocianinų kiekį kininiame kopūste (apie 38−62 % daugiau, išskyrus mėlyną 
470 nm šviesą) ir skroteliniame kopūste (apie 23−87 % daugiau,  išskyrus geltoną 590 nm 
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šviesą). Papildoma 256 Hz geltona 590 nm LED šviesa didino (P < 0,01) suminį 
antocianinų kiekį skroteliniame kopūste (apie 47 % daugiau). Taip pat 1024 Hz mėlyna 
470 nm, geltona 590 nm ir raudona 627 nm didino (P < 0,01; P < 0,05) antocianinų 
kaupimąsi pastaruosiuose daiginiuose (apie 38 %, 52 % ir 65 % atitinkamai). 

Ilgėjant 32 Hz dažnio šviesos bangos ilgiui, nustatytas stiprus (r = 0,89*) koreliaci-
nis ryšys tarp suminio antocianinų ir suminio fenolinių junginių kiekio kininio kopūsto 
daiginiuose. Šis priklausomumas statistiškai patikimai išreikštas tiesinės regresijos lygtimi: 
y = 0,0996 + 0,5545x. Ilgėjant 256 Hz dažnio šviesos bangos ilgiui, nustatytas stiprus  
(r = 0,89*) koreliacinis ryšys, kuris rodo, kad suminis antocianinų kiekis koreliavo su 
suminiu fenolinių junginių kiekiu sareptinio bastučio daiginiuose (y = 0,0111 + 0,147x). 

Didėjant mėlynos 455 nm LED šviesos dažniui, nustatytas stiprus (r = 0,89*) kore-
liacinis ryšys tarp suminio antocianinų kiekio ir suminio fenolinių junginių kiekio skroteli-
nio kopūsto daiginiuose (y = (-1,226) + 1,647x).  
 
35 lentelė. Impulsinės LED šviesos dažnių efektai antocianinų kiekiui daiginiuose  
Table 35. The effect of pulsed LED light frequency for total anthocyanin content in 
microgreens 

HPS + 455 nm HPS + 470 nm HPS + 505 nm HPS + 590 nm HPS + 627 nm

0 0,46 0,44 0,44 0,43 0,47
2 0,35* 0,38* 0,37* 0,37* 0,36* 

32 0,46 0,45 0,46 0,48 0,44
256 0,40* 0,47 0,37* 0,44 0,40* 

1024 0,38* 0,45 0,43 0,39 0,38* 
R 05 / LSD 05 0,028 0,042 0,064 0,059 0,043
R 01 / LSD 01 0,041 0,062 0,093 0,085 0,063

0 0,51 0,53 0,53 0,5 0,53
2 0,77** 0,75 0,74* 0,69* 0,89** 

32 0,91** 0,82* 0,74* 0,73** 0,78** 
256 0,54 0,45 0,53 0,52 0,56

1024 0,5 0,6 0,52 0,48 0,61
R 05 / LSD 05 0,150 0,226 0,175 0,130 0,157
R 01 / LSD 01 0,218 0,329 0,255 0,189 0,228

0 0,48 0,55 0,39 0,44 0,37
2 0,90** 0,87** 0,87** 0,51 1,03** 

32 0,82** 0,76* 0,73** 0,79** 0,67** 
256 0,49 0,49 0,39 0,65*  0,41

1024 0,39 0,76*   0,53 0,67** 0,61*  
R 05 / LSD 05 0,166 0,156 0,136 0,147 0,170
R 01 / LSD 01 0,241 0,227 0,198 0,215 0,247

Impulsinės šviesos dažniai/ 
Pulsed light frequencies, Hz mg g-1, ŽM/ FW

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės  
(0 Hz): P < 0,05 ir P < 0,01, atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from 
control (0 Hz): P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
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Sareptinio bastučio DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba esmingai (P < 0,01) di-
dėjo dėl HPS lempoms papildomos 32 Hz, 256 Hz ir 1024 Hz LED šviesos (išskyrus ciano 
505 nm šviesą) (36 lentelė). Pastarųjų daiginių mažesnis (P < 0,05) antiradikalinis akty-
vumas nustatytas dėl papildomos 2 Hz LED šviesos (vidutiniškai apie 5,5 karto mažiau). 
Tačiau 2 Hz LED šviesa didino (P < 0,01) kininio kopūsto (apie 1,1−1,4 karto, išskyrus 
mėlyną 470 nm šviesą) ir skrotelinio kopūsto (apie 1,8–2,6 karto) DPPH laisvųjų radikalų 
sujungimo gebą. 32 Hz LED šviesa (išskyrus mėlyną 455 nm šviesą) apie 1,5 karto mažino 
(P < 0,05) DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebą kininio kopūsto daiginiuose. 256 Hz ir 
1024 Hz LED šviesa mažino (P < 0,05) DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebą kininiame 
kopūste (apie 1,5–2,2 ir 2,2–2,7 karto mažiau, išskyrus raudoną 627 nm šviesą) ir skroteli-
niame kopūste (apie 1,5–1,9 ir 1,4–1,7 kartus mažiau, išskyrus mėlyną 455 nm šviesą). 

 
36 lentelė. Impulsinės LED šviesos dažnių efektai daiginių DPPH laisvųjų radikalų sujun-
gimo gebai  
Table 36. The effect of pulsed LED light frequency for DPPH radical scavenging activity 
in microgreens 

HPS + 455 nm HPS + 470 nm HPS + 505 nm HPS + 590 nm HPS + 627 nm

0 1,12 1,30 1,45 0,62 0,43
2 0,27*   0,19* 0,17* 0,18* 0,09* 

32 2,30** 2,12** 1,68 2,00** 1,72**
256 2,23** 2,25** 1,99* 2,19** 1,62**

1024 1,79** 1,47** 1,63 1,91** 1,95**
R 05 / LSD 05 0,221 0,080 0,386 0,282 0,288
R 01 / LSD 01 0,321 0,117 0,561 0,410 0,419

0 2,4 2,65 2,81 2,62 2,98
2 3,41** 2,71 3,36** 3,42** 3,40**

32 2,70*   1,86* 2,11*  1,82* 1,96**
256 1,31*   1,38* 1,29* 1,74* 1,58

1024 0,89* 1,23* 1,11* 1,13* 1,28
R 05 / LSD 05 0,224 0,183 0,118 0,082 0,275
R 01 / LSD 01 0,327 0,267 0,171 0,119 0,400

0 1,24 1,69 1,48 1,39 1,79
2 3,24** 3,04** 3,12** 2,74** 3,22**

32 1,74** 1,74 1,96** 1,52 1,94
256 1,07 0,90* 0,98* 0,85* 1,19*

1024 1,15 1,11* 1,08* 0,94* 1,03*
R 05 / LSD 05 0,167 0,127 0,094 0,144 0,183
R 01 / LSD 01 0,243 0,184 0,136 0,209 0,267

Impulsinės šviesos dažniai/ 
Pulsed light frequencies, Hz µmol g-1, ŽM/ FW

Sareptinis bastutis/ Mustard

Kininis kopūstas/ Red pak choi

Skrotelinis kopūstas/ Tatsoi

 
R05, R01 – mažiausia esminio skirtumo riba; * ir ** – reikšmės iš esmės skiriasi nuo kontrolės  
(0 Hz): P < 0,05 ir P < 0,01, atitinkamai. ŽM – žalia masė. 
LSD05, LSD01 – the least significant difference; * and ** – values are significantly different from 
control (0 Hz): P < 0.05 and P < 0.01, respectively. FW – fresh weight. 
 

Ilgėjant 0 Hz dažnio šviesos bangai, nustatytas labai stiprus (ή = 0,98*) koreliacinis 
ryšys tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir suminio antocianinų kiekio sarepti-
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nio bastučio daiginiuose. Šis priklausomumas statistiškai patikimai išreikštas kvadratinės 
regresijos lygtimi: y = (-496,635) + 2220,75x + 2475x2. Ilgėjant 0 Hz dažnio šviesos ban-
gos ilgiui, nustatytas labai stiprus (ή = 0,95*) koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų radi-
kalų sujungimo gebos ir suminio antocianinių kiekio skroteliniame kopūste (y = 12,9173 + 
(-50,265) x). Ilgėjant 2 Hz dažnio šviesos bangos ilgiui, nustatytas labai stiprus (ή = 0,98*) 
koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir suminio fenolinių jun-
ginių kiekio kininiame kopūste (y = (-22,8495) +45,1559x-19,373x2). Taip pat, labai stip-
rus (r = 0,95*) koreliacinis ryšys nustatytas tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos 
ir suminio fenolinio junginių kiekio, ilgėjant 2 Hz dažnio šviesos bangai, skrotelinio 
kopūsto daiginiuose (y = 0,226 + 2,5967x). Taip pat, ilgėjant 2 Hz dažnio šviesos bangos 
ilgiui, nustatytas labai stiprus (r = 0,95*) koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų radikalų 
sujungimo gebos ir suminio antocianinų kiekio sareptiniame bastutyje (y = 2,2476 + 
0,9862x). Ilgėjant 32 Hz dažnio šviesos bangos ilgiui, nustatytas labai stiprus (r = 0,94*) 
koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir suminio fenolinių jun-
ginių kiekio kininiame kopūste (y = (-1,5425) + 2,8921x). Ilgėjant 256 Hz šviesos bangai, 
nustatytas labai stiprus (r = 0,93*) koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų radikalų ir sumi-
nio fenolinių junginių kiekio skrotelinio kopūsto daiginiuose (y = (-0,56) + 1,6096x). 

Didėjant mėlynos 470 nm LED šviesos dažniui, nustatytas labai stiprus (r = 0,95*) 
koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir antocianinų kiekio sa-
reptinio bastučio daiginiuose (y = (-8,5163) + 22,7906x). Taip pat, didėjant mėlynos 
455 nm LED šviesos dažniui, nustatytas labai stiprus (ή = 0,98*) koreliacinis ryšys tarp 
DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir suminio fenolinių junginių kiekio skrotelinio 
kopūsto daiginiuose (y = (-127,1809) + 224,7685x - 96,8964x2). Didėjant ciano 505 nm 
LED šviesos dažniui, nustatytas stiprus (r = 0,89*) koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų 
radikalų sujungimo gebos ir suminio antocianinų kiekio skroteliniame kopūste (y = (-
0,3954) + 3,6417x). 
 

***** 
Aukšto slėgio natrio lempų spektrą papildžius 2 Hz, 256 Hz ir 1024 Hz dažnių mėly-

nais 455 nm ir 470 nm, ciano 505 nm, geltonais 590 nm ir raudonais 627 nm LED padidė-
jo daiginių chlorofilų indeksas. Papildoma 2 Hz, 256 Hz ir 1024 Hz dažnio LED šviesa 
skatino fenolinių junginių kaupimąsi sareptiniuose bastučiuose, 32 Hz – skroteliniuose 
kopūstuose. Papildomas 32 Hz LED apšvietimas didino antocianinų kiekį daiginiuose. Di-
džiausia DPPH laisvųjų radikalų sujungimo geba išsiskyrė sareptiniai bastučiai, auginti 
po 32 Hz, 256 Hz ir 1024 Hz, kininiai kopūstai, auginti po 2 Hz, ir skroteliniai kopūstai, 
auginti po 2 Hz ir 32 Hz papildoma LED šviesa. 

Duomenų koreliacinė regresinė analizė parodė, kad didėjant HPS lempoms papil-
domos impulsinės geltonos 590 nm ir raudonos 627 nm LED šviesos dažniui, mažėjo sumi-
nis fenolinių junginių kiekis kininio kopūsto daiginiuose. Didėjant papildomos mėlynos 
455 nm dažniui, nustatytas stiprus teigiamas koreliacinis ryšys tarp suminių fenolinių 
junginių ir antocianinų kiekių, o taip pat suminio fenolinių junginių kiekio ir DPPH 
laisvųjų radikalų sujungimo gebos skrotelinio kopūsto daiginiuose. Didėjant papildomos 
mėlynos 470 nm LED šviesos dažniui, nustatytas labai stiprus teigimas koreliacinis ryšys 



122 

tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir suminio antocianinų kiekio sareptiniuose 
bastučiuose. Tokia pati tendencija nustatyta skroteliniuose kopūstuose, didėjant 
papildomos ciano 505 nm LED šviesos dažniui. 

Ilgėjant 0 Hz dažnio papildomos LED šviesos bangos ilgiui, nustatytas labai stiprus 
teigimas koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir suminio anto-
cianinų kiekio sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginiuose. Ilgėjant 2 Hz dažnio 
papildomos LED šviesos bangos ilgiui, nustatytas labai stiprus teigiamas koreliacinis 
ryšys Tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir suminio fenolinių junginių kiekio 
kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginiuose. Taip pat nustatyta, kad didėjant 2 Hz 
dažnio LED šviesos bangos ilgiui, labai stipriai ir teigiamai koreliuoja DPPH laisvųjų ra-
dikalų sujungimo geba ir suminis antocianinų kiekis sareptiniuose bastučiuose. Ilgėjant 
32 Hz ir 256 Hz dažnio papildomos LED šviesos bangos ilgiui, atitinkamai nustatyti 
stiprūs teigiami koreliaciniai ryšiai tarp suminių antocianinų ir fenolinių junginių kiekių 
kininio kopūsto ir sareptinio bastučio daiginiuose. Taip pat, ilgėjant 32 Hz dažnio LED 
šviesos bangos ilgiui, gautas labai stiprus teigimas koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų 
radikalų sujungimo gebos ir suminio fenolinių junginių kiekio kininio kopūsto, o ilgėjant 
256 Hz dažnio šviesos bangos ilgiui – skrotelinio kopūsto daiginiuose. 
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4. APTARIMAS 

Techninės brandos lapinių daržovių produkcijos gavimo metu augalai yra mechaniškai 
pažeidžiami, dėl ko nukenčia jų vidinė kokybė. Mažieji žalumynai (angl. baby-leaf) pro-
dukcijos gavimo metu yra pažeidžiami mažiau, nes maistui vartojamos visos augalo dalys 
(Martínez-Sánchez ir kt., 2012). Jauno amžiaus žalumynams reikalinga speciali auginimo 
technologija, nes dėl trapesnės struktūros ir greitesnių kvėpavimo procesų lapuose nukenčia 
vidinė kokybė ir produkcijos išlaikymo trukmė. Daiginiai išsiskiria trumpiausia kokybės iš-
laikymo trukme (3-5 dienos), todėl priskiriami greitai gendantiems produktams (Chandra ir 
kt., 2012). Atlikto tyrimo duomenimis, Brassicaceae lapinių daržovių biocheminė ir minera-
linių elementų sudėtis priklauso nuo jų augimo tarpsnio. Pagal vertintus rodiklius, aukštesne 
vidine kokybe išsiskiria mažieji žalumynai, lyginant su daiginiais ir techninės brandos auga-
lais. Sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto mažuosiuose žalumynuose nustatyti didesni 
sacharidų (gliukozės ir fruktozės) ir antioksidacinių savybių turinčių fenolinių junginių kie-
kiai. Pagal López ir kt. (2014), mažosios romaninės salotos (Lactuca sativa L.) kaupia dau-
giau fenolinių junginių, nulemiančių jų maistinę vertę ir ilgesnį išlaikymą, nei brandžios sa-
lotos. Mažuosiuose ir techninės brandos žalumynuose nustatyti esmingai didesni makroele-
mentų (kalcio, kalio, fosforo ir sieros) ir mikroelementų (cinko, geležies) kiekiai, lyginant su 
daiginiais. Pinto ir kt. (2014) nurodo, kad didesni makroelementų kiekiai nustatyti mažosiose 
salotose (L. sativa L. var. capitata), lyginant su suaugusiomis. Taip pat autorius skelbia (Pin-
to ir kt., 2015), kad didesni kalcio, magnio, geležies, mangano, cinko kiekiai nustatyti sėja-
mosios salotos daiginiuose, nei suaugusiose, kurios kaupė daugiau fosforo ir kalio. Xiao ir kt. 
(2016) apibendrino, kad Brassicaceae šeimos daiginiai kaupia panašų mineralinių elementų 
kiekį, kaip ir brandesni žalumynai. Atlikto tyrimo duomenis, makro- ir mikroelementų kie-
kiai sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginiuose buvo apie 1,2-3,5 mažesni, nei ma-
žuosiuose ar techninės brandos žalumynuose. Skirtingi rezultatai patvirtina, kad mineralinių 
elementų kiekius augaluose lemia rūšis, substrato savybės (pH, tekstūra, organinės medžia-
gos) ir aplinkos sąlygos (Santos ir kt., 2014; Pauget ir kt., 2012; Perez-Esteban ir kt., 2013). 
Mineralinės mitybos elementai juda substrate, šaknyje, į antžemines augalo dalis ir jose (Šla-
pakauskas, 2001). Mažesnį mineralinių elementų kiekį tirtuose daiginiuose lemti galėjo per 
trumpas augimo laikas (7 dienos), kad būtų išvysta šaknų sistema. Taip pat per trumpą augi-
mo laiką daiginiai suformavo skilčialapius ar pirmus tikrus lapelius, todėl fotosintezės pro-
cesas buvo mažiau efektyvus biomasės kaupimui, kas galėjo lemti mažesnius metabolitų ir 
mineralinių elementų kiekius audiniuose, lyginant su labiau išsivysčiusiais augalais. Be to, 
nuo mažųjų žalumynų tarpsnio augalai buvo aprūpinti papildomomis maistinėmis medžia-
gomis, dėl ko galėjo padidėti kalio ir fosforo kiekiai brandesniuose augaluose, o tuo pačiu ir 
kitų elementų įsisavinimas iš aplinkos. Nors pagal tyrimo duomenis daiginiai aukšta vidine 
kokybe neišsiskiria, tačiau jiems būdinga savita tekstūra, skonis, spalva. Be to, tyrime nusta-
tyti ne visi maistinės vertės rodikliai. 

Nuo šviesos intensyvumo priklauso fotosintezės veikla. Pakankamo apšvietimo sąly-
gomis užtikrinimas efektyvus elektronų transportas, pigmentų sintetinimas chloroplastuose, 
fotosistemos II funkcionavimas (Lefsrud, 2006a).  Dėl šviesos pertekliaus sukelto išorinių 
organų pažeidimo mažėja fotosintetinių pigmentų kiekis augaluose (Walters ir kt., 2003). At-
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likto tyrimo duomenimis, dėl didesnio fotonų srauto tankio (330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1) di-
dėja fotosintetinių pigmentų chlorofilų indeksai ir pirminių metabolitų (sacharozės, gliuko-
zės, fruktozės) kiekiai daiginiuose. Sacharidai svarbūs augalų augimui ir dalyvauja kaip sig-
nalo pernešėjai metabolizmo procesuose (Samuolienė ir kt., 2013b). Pagal Lefsrud ir kt. 
(2006a) žalumynų žalia masė didėja šviesai intensyvėjant nuo 125 iki 620 µmol m-2 s-1. Ta-
čiau, didėjant šviesos fotonų srauto tankiui, pasiekiamas šviesos prisotinimo taškas, ir toliau 
didėjant intensyvumui mažėja fotosintetinis aktyvumas. Šviesos prisotinimo taškas priklauso 
nuo augalų mitybos, rūšies, veislės ir kitų genetinių veiksnių (Weng, 1992). Atlikto tyrimo 
duomenis, kaip ir sacharidų kiekis, daiginių žalia masė ir lapų plotas didėja dėl intensyvios 
šviesos (330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1). Atvirkščiai, dėl mažo fotonų srauto tankio (110 µmol 
m-2 s-1) tįsta daiginių hipokotiliai, mažėja sacharidų kiekiai, lapų plotas bei žalia masė. Kop-
sell ir kt. (2012) nurodo, kad 463 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis sukelia fotostresą sarepti-
nio bastučio (Brassica juncea L., ‘Florida Broadleaf’) daiginiams, nes mažėja chlorofilų a ir 
b kiekiai. Mūsų atlikto tyrimo duomenimis, šviesos fotonų srauto tankis neturi esminės įta-
kos sareptinio bastučio chlorofilų indeksui. Taip pat, iš esmės didesnis chlorofilų indeksas 
nustatytas kininio kopūsto daiginiuose dėl 330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankio. 
LED apšvietimo intensyvumas sąlygoja antrinių metabolitų kaitą augaluose (Liu ir kt., 
2008). Pagal Kopsell ir kt. (2012), dėl intensyvios (463 µmol m-2 s-1) šviesos β-karoteno kie-
kis mažėja, liuteino – išlieka nepakitęs, o zeaksantino – didėja sareptinio bastučio daiginiuo-
se. Karotenoidų kaupimasis lapiniuose kopūstuose (Brassica oleracea L., ‘Winterbor’) suak-
tyvėja apšvietimo intensyvumui didėjant nuo 125 iki 300 µmol m-2 s-1, o špinatuose (Spina-
cia oleracea L., ‘Melody’) – iki 200 µmol m-2 s-1. Toliau didėjant šviesos intensyvumui, ka-
rotenoidų kiekis mažėja, tačiau dėl 400 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankio išlieka mažiau paki-
tęs abiejų rūšių žalumynuose (Lefsrud ir kt., 2006a). Atlikto tyrimo duomenis, dėl intensy-
vios šviesos (330 ir 440 µmol m-2 s-1) didėja β-karoteno ir liuteino-zeaksantino kiekiai daigi-
niuose. 110 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis yra nepakankamas β-karoteno ir liuteino-
zeaksantino kaupimuisi kininiame ir skroteliniame kopūstuose. Taip pat, intensyviausia 
545 µmol m-2 s-1 LED šviesa slopina karotenoidų kaupimąsi kininiame kopūste, tačiau turi 
įtakos didesniam β-karoteno kiekiui skrotelinio kopūsto ir sareptinio bastučio daiginiuose.  

Šviesos intensyvumas netiesiogiai veikia mineralinių elementų kiekius augaluose per 
fermentinį aktyvumą ir fotosintezės procesus (Lefsrud, 2006b). Dėl to padidėja augalų žalia 
masė, o tuo pačiu ir elementų koncentracijos (Mills, Jones, 1996). Lapiniuose kopūstuose 
(B. oleracea L., ‘Winterbor’) kalio kiekis mažėja, o kalcio, vario, kalio ir mangano kiekiai 
didėja mažo intensyvumo poveikyje. Fotonų srauto tankis neturi esminės įtakos mineralinių 
elementų kiekiui špinatuose (S. oleracea L., ‘Melody’), tačiau kalcio ir geležies kiekiai 
mažėja dėl nepakankamo šviesos intensyvumo (Lefsrud ir kt., 2006b). Šio tyrimo 
duomenimis, fosforo ir kalio kiekiai sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto daiginiuose 
esmingai mažėja dėl 110 µmol m-2 s-1 bei 330, 440 ir 545 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankio 
poveikio. Tokios apšvietimo sąlygos turi įtakos kalcio, magnio ir sieros kiekio mažėjimui 
sareptiniame bastutyje. Didesni ir geležies kiekiai nustatyti sareptinio bastučio ir kininio 
kopūsto daiginiuose dėl mažo 110 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankio. Taip pat, mikroelementų 
kiekį sareptiniame bastutyje didina 330 ir 440 µmol m-2 s-1, kininiame kopūste – 330, 440, 
545 µmol m-2 s-1, o skroteliniame kopūste – 545 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis. 
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Fotoperiodo trukmė sąlygoja daugelį fiziologinių procesų: biomasės kaupimą, žydė-
jimą, sėklų dygimą, lapo augimą, antrinių metabolitų kaitą (Kopsell, Kopsell, 2006). Auga-
lai jaučia dienos ir nakties ritmus bei jų pasikeitimus dėl cirkadinio ritmo. Tai sudėtinga 
sistema koordinuojanti išorinį stimulą iš aplinkos ir vidinio laiko mechanizmą, tam kad bū-
tų pasiektas optimalus augalo augimas ir vystymasis (Hsu, Harmer, 2014). Taip pat, augalo 
cirkadiniam ritmui tapačios apšvietimo sąlygos apsaugo augalus nuo oksidacinių pažeidi-
mų (Hsu, Harmer, 2014; Seo ir kt., 2015). Nustatyta, kad ilgėjantis fotoperiodas didina au-
galų biomasę (Masuda, Murage, 1998). Tokį biomasės padidėjimą lemia lapų plotas ir 
chlorofilų kiekis (Langton ir kt., 2003). Daugeliui augalų rūšių, chlorofilų kiekis didėja il-
gėjant fotoperiodui. Fukuda ir kt. (2000) nurodo, kad 24 valandų fotoperiodas turi įtakos 
didesniam chlorofilų kiekiui sėjamosiose salotose, kininiuose kopūstuose (Brassica rapa 
L. subsp. chinensis L.) dirviniuose bastučiuose (Brassica rapa L. subsp. campestris). Kop-
sell ir kt. (2009) nurodo, kad lapinio kopūsto žalia masė didėja ilgėjant fotoperiodui nuo 6 
iki 24 valandų. Atlikto tyrimo duomenis, didžiausias lapų plotas ir žalia masė daiginių, au-
gintų 8 valandų fotoperiodo poveikyje. Taip pat, sareptinio bastučio ir skrotelinio kopūsto 
lapų plotas ir žalia masė didėja dėl 20 valandų fotoperiodo. Ilgiausias 24 valandų fotope-
riodas lemia daiginių augimo rodiklių fotoinhibiciją, nes dėl šviesos pertekliaus mažėja ją 
sugeriančių lapų paviršiaus plotas. Didžiausias chlorofilų kiekis lapiniuose kopūstuose 
nustatytas dėl 12 valandų fotoperiodo (Lefsrud ir kt., 2006b). Tai sutinka su šio tyrimo me-
tu gautais rezultatais, kuomet didesni chlorofilų indeksai nustatyti kininio kopūsto ir skro-
telinio kopūsto daiginiuose dėl 12 valandų LED apšvietimo įtakos. Ilgiausias 24 valandų 
fotoperiodas mažina sareptinių bastučių chlorofilų indeksą. Esminių pokyčių daiginių chlo-
rofilų indeksui dėl 8, 16 ir 20 valandų fotoperiodo poveikio nenustatyta. Ilgėjant fotoperio-
dui, didėja liuteino ir β-karoteno kiekiai lapiniuose kopūstuose – mažiausias karotenoidų 
kiekis nustatytas 6 valandų, o didžiausias – 24 valandų fotoperiodo poveikyje (Kopsell, 
Kopsell, 2006). Tyrimo duomenimis, 8 ir 20 valandų fotoperiodas didina β-karoteno kiekį 
sareptiniame bastutyje. 8 ir 12 valandų LED apšvietimo trukmė turi įtakos mažesniam β-
karoteno, tačiau didesniam liuteino-zeaksantino kiekiui kininiuose kopūstuose. Priešingai, 
tokios apšvietimo sąlygos esmingai didino β-karoteno ir mažino liuteino-zeaksantino kie-
kius skrotelinio kopūsto daiginiuose. Apie fotoperiodo įtaką kitų augalų antrinių metaboli-
tų kaitai žinoma nedaug. Šio tyrimo duomenis, optimalus fenolinių junginių kaupimuisi sa-
reptinio bastučio daiginiuose – 20 ir 24 valandų, kininio kopūsto – 16, 20 ir 24 valandų, 
skrotelinio kopūsto – 24 valandų LED apšvietimo fotoperiodas. Skirtingai fenoliniams 
junginiams, priklausomai nuo rūšies antocianinų kaupimuisi daiginiuose palankus trum-
pesnis 8, 12 ir 16 valandų fotoperiodas. Taip pat šiame tyrime nustatyta, kad ilgas 20 ir 24 
valandų fotoperiodas lemia didesnius makro- ir mikroelementų kiekius daiginiuose, dėl di-
desnio vandens poreikio. 

Mėlyna šviesa atlieka svarbų vaidmenį fotomorfogezės procesuose: kontroliuoja žio-
telių varstymąsi, tuo pačių vandens santykį su CO2, hipokotilių ilgėjimą, fototropizmą 
(Massa ir kt. 2008). Tyrimo duomenimis, eliminavus mėlyną 455 nm šviesą iš LED apš-
vietimo spektro (0%), tįsta daiginių hipokotiliai ir mažėja lapų plotas. Didėjant mėlynos 
455 nm LED šviesos fotonų srauto tankiui (8-33%), mažėja daiginių tįsimas ir skatinamas 
didesnių lapelių vystymasis. Kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginių žalios masės 
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didėjimui įtakos turi 33% mėlynos 455 nm LED šviesos indėlis. Fenolinių junginių biosin-
tezės kelias indukuojamas mėlynos šviesos per fotoreceptorių kriptochromų veikimą (Iwai, 
2010). Dėl 30 µmol m-2 s-1 mėlynos 470 nm šviesos intensyvumo didėja suminis fenolinių 
junginių kiekis kininiuose kopūstuose (B. olearacea var., algoglabra Bailey, ‘DFZC), ly-
ginant su tamsa (Qian ir kt., 2016). Nustatyta, kad mėlyna šviesa derinyje su aukšto slėgio 
natrio lempomis didina fenolinių rūgščių kiekį sėjamosiose salotose (L. sativus L., ‘Lollo 
Rosa’) (Ouzounis ir kt., 2015). Taip pat, HPS lempoms papildoma mėlyna 470 nm šviesa 
didina fenolių kaupimąsi sėjamosiose salotose ‘Multigreen 3’, 455 nm šviesa – sėjamosio-
se salotose ‘Multired 4’ ir ‘Multiblond 2’ (Samuolienė ir kt., 2012a). Dėl didėjančio mėly-
nos 456 nm šviesos intensyvumo apšvietimo spektre didėja suminis fenolinių junginių kie-
kis sėjamosiose salotose ‘Sunmang’ ir ‘Grand Rapid TBR’, o elimanavus mėlyna šviesą 
metabolitų sumažėja (Son, Oh, 2013). Atlikto tyrimo duomenimis, fenolinių junginių kau-
pimąsi sareptinio bastučio ir kininio kopūsto daiginiuose skatina mažas 8%, o skrotelinia-
me kopūste - 33% mėlynos 455 nm LED šviesos indėlis apšvietimo spektre. Kaip ir fenoli-
nių junginių, mėlynos šviesos poveikyje kinta antocianinų kiekis žalumyninėse daržovėse.  
Pagal Stutte ir kt. (2009) dėl mėlynos 440 nm šviesos derinyje su raudona 640 nm šviesa 
didėja suminis antocianinų kiekis sėjamose salotose ‘Outredgeous’. Totoriniuose grikiuose 
(Fagopyrum tartaricum Gaerth., ‘Hokkai T10’) antocianinų kiekies didėja dėl mėlynos 
430 nm šviesos, lyginant su tamsa (Seo ir kt., 20015). Tyrimo duomenimis, antocianinų 
kiekis kininio kopūsto daiginiuose esmingai didėja dėl to, kad LED apšvietimo spektre nė-
ra mėlynos 455 nm šviesos, arba dėl mažo 8% jos indėlio. Didesnis suminis antocianinų 
kiekis nustatytas skrotelinio kopūsto daiginiuose 25% mėlynos 455 nm LED šviesos po-
veikyje. Pagal Wojciechowska ir kt. (2015), askorbo rūgšties kiekis salotinėje sultenėje 
priklauso nuo sacharidų metabolizmo. Kiti autoriai teigia, kad mėlyna šviesa veikia askor-
bo rūgšties biosintezę per fermentines reakcijas (Bartoli ir kt., 2006; Ma ir kt., 2014; Zhang 
ir kt., 2015). Dėl mėlynos 460 nm šviesos poveikio didėja askorbo rūgšties kiekis kininia-
me kopūste (Brassica campestris L.) (Li ir kt., 2012). Chen ir kt. (2016), nurodo, kad as-
korbo rūgšties kiekis sėjamosiose salotose ‘Green Oak Leaf’ didėja dėl fluorescencinėms 
lempoms papildomos mėlynos 450 nm šviesos poveikio. Šiame tyrime, vienodos tendenci-
jos askorbo rūgšties kiekio kitimui daiginiuose dėl mėlynos 455 nm LED šviesos indėlio 
apšvietimo spektre nenustatyta. Sareptiniame bastutyje askorbo rūgšties kiekis didėja iš 
LED apšvietimo spektro eliminavus mėlyną 455 nm šviesą (0%) ir dėl 25% jos indėlio. 
16% mėlyna LED šviesa turi įtakos didesniam askorbo rūgšties kiekiui kininiame kopūste. 
Mažo 8% mėlynos 455 nm LED šviesos poveikyje didėja askorbo rūgšties kiekis skroteli-
nio kopūsto daiginiuose. Karotenoidai ksantofilai, ypač zeaksantinas, sąlygoja augalų atsa-
ką į mėlyną šviesą (Tlałka ir kt., 1999). Zeaksantino ir kitų karotenoidų kiekiai gali padidė-
ti dėl intensyvios mėlynos šviesos sukelto oksidacinio streso, ar suaktyvinto kriptochromų 
veikimo (Yu ir kt. 2010). Mėlynos 470 nm šviesos poveikyje didėja zeaksantino, tačiau 
mažėja liuteino ir β-karoteno kiekiai totoriniuose grikiuose (F. tartaricum Gaerth., ‘Hokkai 
T8’) (Tuan ir kt., 2013). Lyginant su tamsa, mėlyna 465-470 nm šviesa didina β-karoteno 
kiekį sėjamajame žirnyje (Pisum sativum L.) (Wu ir kt., 2007). Dėl mėlynos 450-460 nm 
šviesos poveikio nustatytas didesnis karotenoidų kiekis sėjamosiose salotose ‘Green Oak 
Leaf’ (Chen ir kt., 2014; Chen ir kt., 2016). Tyrimo duomenimis, karotenoidų β-karoteno ir 
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liuteino-zeaksantino kiekiai kininio kopūsto daiginiuose didėja dėl 25%, o skroteliniame 
kopūste – dėl 16% mėlynos 455 nm LED šviesos. Taip pat, nuo mėlynos 455 nm LED 
šviesos indėlio nepriklauso liuteino-zeaksantino kaupimasis sarpetinio bastučio daiginiuo-
se. Tačiau eliminavus mėlyną 455 nm LED šviesą, ir dėl didžiausio 33% jos indėlio, apie 
40% didėja β-karoteno kiekis pastaruosiuose daiginiuose. Tyrime karotenoidų kiekius ga-
lėjo lemti ne tik didėjantis mėlynos šviesos indėlis, bet ir proporcingai mažėjantis raudonos 
šviesos intensyvumas (Samuolienė ir kt., 2017). Tokoferoliai nėra tiesiogiai susiję su švie-
sos reakcijomis, bet gali būti jautrūs šviesai dėl to, kad jų metabolitinis kelias yra susijęs su 
fotosintetiniais pigmentais (Stange, Flores, 2012). Dėl HPS lempoms papildomos mėlynos 
455 nm ir 470 nm LED šviesos didėja tokoferolių kiekis sėjamosiose salotose ‘Multired 4’ 
ir ‘Multiblond 2’, tačiau rezultatai skiriasi tarp auginimo sezonų (Samuolienė ir kt., 
2012a). Šio tyrimo duomenys rodo, kad esmingai α-tokoferolio kiekis kininio kopūsto dai-
giniuose didėja dėl 25%, o skrotelinio kopūsto daiginiuose – dėl 16% mėlynos 455 nm 
LED šviesos poveikio. Eliminavus mėlyną 455 nm LED šviesą (0%) ir dėl 25% jos indėlio 
apšvietimo spektre, didėja α-tokoferolio kiekis sareptinio bastučio daiginiuose. Dėl 16% ir 
33% mėlynos 455 nm LED šviesos mažėja α-tokoferolio kiekiai tirtuose daiginiuose. 

Mėlyna šviesa sąlygoja kalcio, kalio, vandenilio atomų transportą apsauginių ląstelių 
membranose (Babourina ir kt., 2002). Kopsell ir Sams (2013) nurodo, kad mėlyna LED 
šviesa skatina makroelementų (fosforo, kalio, magnio, kalcio, sieros) ir mikroelementų 
(boro, mangano, molibdeno, natrio, cinko) kaupimąsi brokolio daiginiuose, lyginant su mė-
lynų ir raudonų LED apšvietimu. Taip pat mėlyna šviesa, nors ir nežymiai, tačiau skatina 
vario ir geležies kaupimąsi pastaruosiuose daiginiuose. Mėlynų arba raudonų ir mėlynų 
LED apšvietimas turi teigiamos įtakos kalcio, magnio, mangano, geležies kiekiams saloto-
se (Shin ir kt., 2013). Atlikto tyrimo duomenis patvirtina, kad mėlyna šviesa svarbi minera-
linių elementų kaupimui žalumynuose. Iš esmės didžiausi makro (kalcio, kalio, magnio, 
fosforo, sieros) ir mikroelementų (geležies, cinko) kiekiai nustatyti sareptiniuose bastu-
čiuose dėl 25% ir 33% mėlynos LED šviesos. LED apšvietimas be mėlynos 455 nm švie-
sos, ar esant 8% ir 16% jos indėliui, turi įtakos esmingai mažesniems šių mineralų kie-
kiams sareptinio bastučio daiginiuose. Didžiausias 33% mėlynos 455 nm LED šviesos in-
dėlis didina makro- ir mikroelementų kiekius kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daigi-
niuose. Iš esmės mažesni mineralinių elementų kiekiai nustatyti daiginiuose dėl 16% ir 
25% mėlynos 455 nm LED šviesos poveikio, ar ją eliminavus iš apšvietimo spektro (0%). 

Daugelyje mokslinių publikacijų kaip optimalus apšvietimo spektras nurodomi įvairūs 
mėlynos, raudonos ir tolimos raudonos šviesos deriniai (Kopsell, Sams, 2013; Olle, Viršilė, 
2013; Stutte ir kt., 2009). Tačiau mažai yra žinoma, kaip kiti LED šviesos bangų ilgiai, daž-
niausiai naudojami siekiant pakeisti HPS lempas, kurių spektras sudarytas geltonos, oranži-
nės ir raudonos spektro dalių, veikia augalo metabolizmo procesus (Morrow, 2008). Samuo-
lienė ir kt. (2012a) nurodo, kad HPS lempoms papildoma žalia 535 nm LED šviesa didina 
fenolinių junginių kiekį sėjamosiose salotose ‘Multired 4’ ir ‘Multigreen 3’. Dėl papildomos 
oranžinės 622 nm LED šviesos didėja suminis fenolinių junginių kiekies sėjamosiose saloto-
se ‘Thumper’ (Samuolienė ir kt., 2013a). Mūsų tyrimo duomenimis, papildoma žalia 520 
nm, geltona 595 nm ir oranžinė 622 nm LED šviesa esmingai didina  suminį fenolinių jungi-
nių kiekį sareptinio bastučio daiginiuose. Didesnis fenolių kiekis skroteliniuose kopūstuose 
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nustatytas dėl geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED šviesos poveikio. Tačiau, papildo-
ma žalia 520 nm ir oranžinė 622 nm LED šviesa mažina suminį fenolinių junginių kiekį ki-
ninio kopūsto daiginiuose. Platesnio spektro LED šviesa taip pat lemia antocianinų kaupimą-
si žalumynuose. Pagal Li ir Kubota (2009), baltos šviesos fluorescencinėms lempoms papil-
doma žalia 526 nm šviesa didina suminį antocianinų kiekį sėjamosiose salotose ‘Red Cross’. 
Taip pat LED apšvietimo spektrą papildžius žalia 510 nm šviesa, didėja antocianinų kaupi-
masis sėjamosiose salotose ‘Thumper’ (Samuolienė ir kt., 2013a). Tačiau mūsų tyrimuose 
nustatyta, kad papildoma žalia 520 nm LED šviesa mažina suminį antocianinų kiekį kininio 
kopūsto, skrotelinio kopūsto ir sareptinio bastučio daiginiuose. Taip pat, nustatyta, kad sumi-
nis antocianinų kiekis kininio kopūsto daiginiuose didėja dėl papildomos geltonos 595 nm ir 
oranžinės 622 nm LED šviesos. Tačiau, dėl papildomos geltonos 595 nm LED šviesos po-
veikio apie 1,3 karto mažėja antocianinų kiekis sareptiniame bastutyje. Chen ir kt. (2016) nu-
rodo, kad žalia 522 nm šviesa kartu su balta, didina askorbo rūgšties biosintezę sėjamosiose 
salotose ‘Green Oak Leaf’. Tyrimo duomenimis, iš esmės didesniam askorbo rūgšties kiekiui 
skroteliniame kopūste įtakos turi papildoma žalia 520 nm, geltona 595 nm ir oranžinė 
622 nm LED šviesa. Tačiau tokios apšvietimo sąlygos mažina askorbo rūgšties kiekį kininio 
kopūsto daiginiuose. Sareptiniame bastutyje askorbo rūgšties kiekis didėja geltonos 595 nm 
LED šviesos poveikyje. Dėl papildomos žalios 530 nm šviesos derinyje su mėlyna 477 nm ir 
raudona 627 nm šviesa didėja liuteino ir β-karoteno, tačiau mažėja zeaksantino kiekiai bro-
koliuose (B. oleracea var. italica) (Kopsell ir kt., 2014). Baltų LED šviesai papildoma gelto-
na 596 nm šviesa mažina suminį karotenoidų kiekį sėjamosiose salotose ‘Green Oak Leaf’ 
(Chen ir kt., 2016). Taip pat, geltona 590 nm šviesa mažina karotenoidų kaupimąsi kininiame 
kopūste (Brassica campestris L.) (Fan ir kt., 2013), ir raudonajame kopūste (Matioc-Precup, 
Cabchiţă-Cosma, 2013). Pagal atlikto tyrimo rezultatus, dėl papildomos žalios 520 nm, gel-
tonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED šviesos mažėja liuteino-zeaksantino ir β-karoteno 
kiekiai kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginiuose. Tačiau papildoma žalia 520 nm, 
geltona 595 nm ir oranžinė 622 nm LED šviesa didina β-karoteno ir liuteino-zeaksantino 
kiekius sareptinio bastučio daiginiuose. Dėl žalios 510 nm šviesos derinyje su mėlynais 455 
nm, raudonais 638 nm ir 670 nm ir tolimos raudonos 735 nm LED didėja α-tokoferolio kau-
pimasis valgomuosiuose ridikėliuose (Raphinus sativus L.), lęšiuose (L. esculenta Moenh.) 
(Samuolienė ir kt., 2011a). Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad papildoma žalia 520 nm, gel-
tona 595 nm ir oranžinė 622 nm LED šviesa didina α-tokoferolio kiekį sareptinio bastučio 
daiginiuose. Skroteliniame kopūste didesnis α-tokoferolio kiekis nustatytas dėl papildomos 
geltonos 595 nm ir oranžinės 622 nm LED šviesos. Nagrinėjant mokslinę literatūrą, informa-
cijos apie taip kaip atskiri LED bangų ilgiai veikia mineralinių elementų sudėtį nesutinkama. 
Pagal tyrimo metu gautus rezultatus, papildoma žalia 520 nm LED šviesa esmingai didina 
makro- (kalcio, kalio, magnio, fosforo, sieros) ir mikroelementų (geležies, cinko) kiekius sa-
reptinio bastučio daiginiuose. Taip pat, didesniam geležies kiekiui pastaruosiuose daiginiuo-
se įtakos turi geltona 595 nm ir oranžinė 622 nm LED šviesa. Dėl LED apšvietimo spektro 
papildymo žalia 520 nm, geltona 595 nm ir oranžine 622 nm LED šviesa didėja magnio, 
fosforo, sieros, geležies ir cinko kiekiai skrotelinio kopūsto daiginiuose. Tačiau papildoma 
LED šviesa mažina makro- ir mikroelementų kiekius kininio kopūsto daiginiuose.  
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Literatūros duomenimis, kai kurios morfogenetinės ir maistinės kokybės problemos 
bandomos spręsti, daržoves auginant šiltnamyje ir spinduliuojant silpna UV-A spinduliuote 
(Tsormpatsidis ir kt., 2008). UV-A spektro dalies įtaka biologinėms ir bocheminėms augalų 
funkcijoms mažai tirta. Literatūroje teigiama, kad mažo intensyvumo UV-A spinduliuotė gali 
padidinti fotosintezės pigmentų, antioksidantų kiekį bei stimuliuoti augalų augimą (Tsor-
mpatsidis ir kt., 2008). Tačiau mažai yra žinoma apie atskirų bangos ilgių UV-A spinduliuotės 
poveikį antriniams metabolitams. Fluorescencinėms lempoms papildoma UV-A 373 nm 
spinduliuotė turi įtakos didesniam antocianinų kiekiui sėjamosiose salotose ‘Red Cross’ (Li ir 
Kubota, 2009). Atlikto tyrimo duomenimis, LED apšvietimo spektrą papildžius UV-A 
366 nm ir 390 nm LED spinduliuotė didėja suminis antocianinų kiekis kininio kopūsto 
daiginiuose. Papildoma UV-A 390 nm ir 402 nm LED spinduliuotė mažina antocianinų kiekį 
skrotelinio kopūsto daiginiuose. Esminės UV-A spinduliuotės įtakos antocianinių kaupimuisi 
sareptinio bastučio daiginiuose nenustatyta. Askorbo rūgštis ir α-tokoferolis dalyvauja 
apsauginėse augalo reakcijose ir yra kaupiami oksidacinio streso poveikio metu (Shao ir kt., 
2008). Dėl UV-A 373 nm spinduliuotės mažėja sėjamųjų salotų ‘Thumper’ askorbo rūgšties 
kiekis (Li, Kubota, 2009). Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad papildoma UV-A 366 nm, 
390 nm ir 402 nm LED spinduliuotė didina askorbo rūgšties kiekį kininio kopūsto 
daiginiuose. Tačiau tokios apšvietimo sąlygos mažina askorbo rūgšties kaupimąsi skrotelinio 
kopūsto daiginiuose. Sareptinio bastučio daiginiuose askorbo rūgšties kiekis didėja UV-A 402 
nm LED spinduliuotės poveikyje. Pagal Li ir Kubota (2009), papildoma UV-A 373 nm 
spinduliuotė neturi esminės įtakos ksantofilų ir β-karoteno kiekiui sėjamojoje salotoje 
‘Thumper’. UV-A 365 nm spinduliuotė derinyje su raudona 640 nm neturi įtakos suminiam 
karotenoidų kiekiui sėjamosiose salotose ‘Grand Rapids’ (Urbonavičiūtė ir kt., 2007). Tyrimo 
duomenimis, papildoma UV-A LED spinduliuotė daugiau nei 5 kartus didina  
β-karoteno kaupimąsi skrotelinio kopūsto daiginiuose. Kininio kopūsto daiginiuose β-
karoteno kiekis didėja dėl papildomos UV-A 390 nm ir 402 nm, o sareptinio bastučio 
daiginiuose – dėl UV-A 390 nm LED spinduliuotės poveikio. Papildoma UV-A spinduliuotė 
didina liuteino-zeaksantino kaupimąsi sareptiniame bastutyje. Kininio kopūsto liuteino-
zeaksantino kiekiui esminės įtakos turi UV-A 390 nm ir 402 nm LED spinduliuotė. 
Mokslinėje literatūroje nenurodoma UV-A spinduoliuotės įtaka mineralinių elementų sudėčiai 
daiginiuose. Atliktų tyrimų duomenimis, papildoma UV-A 366 nm ir 390 nm LED 
spinduliuotė mažina mineralinių elementų kiekius (išskyrus geležies dėl 390 nm LED) kininio 
kopūsto daiginiuose. Dėl UV-A 390 nm LED spinduliuotės didėja kalio kiekis sareptiniame 
bastutyje, ir geležies kiekis kininiame ir skroteliniame kopūstuose. UV-A 402 nm LED 
spinduliuotė esmingai didina makro- (kalcio, kalio, magnio, fosforo, sieros) ir mikroelementų 
(geležies, cinko) kiekius sareptinio bastučio daiginiuose. Taip pat, dėl papildomos UV-A 
402 nm LED spinduliuotės didėja kalcio kiekis skrotelinio kopūsto daiginiuose. 

Mokslinėje literatūroje sutinkami impulsinės šviesos tyrimai remiasi impulsų efektų 
augalų augimui ir fotosintezei nustatymu (Niu, 2016). Apie impulsinės šviesos dažnių poveikį 
atskiriems antriniams metabolitams informacijos nėra. Atlikus tyrimus nustatyta, kad suminis 
fenolinių junginių kiekis sareptiniame bastutyje didėja dėl 2 Hz, 256 Hz ir 1024 Hz LED 
šviesos. Kininio kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginiuose esmingai didesnis suminis 
fenolinių junginių kiekis nustatytas dėl 2 Hz ir 32 Hz mėlynos 455 nm LED šviesos. Taip pat, 
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papildoma 32 Hz mėlyna 470 nm, ciano 505 nm ir raudona 627 nm LED šviesa didina suminį 
fenolinių junginių kiekį skroteliniame kopūste. Žinoma, kad raudona 638 nm ir 667 nm LED 
šviesa skatina fenolinių junginių kaupimąsi kvapiuosiuose bazilikuose (Samuolienė ir kt., 
2016), salotinėse sultenėse (Wojciechowska ir kt., 2015) ir sėjamosiose salotose (Li, Kubota, 
2009). Mėlyna 455 nm ir 470 nm LED šviesa lemia didesnį fenolinių junginių kiekį 
kininiuose kopūstuose (Qian, 2016), sėjamosiose salotose (Samuolienė ir kt., 2012b). Papil-
doma ciano 505 nm LED šviesa mažina fenolinių junginių kiekį sėjamojoje salotoje (Samuo-
lienė ir kt., 2013b). Nagrinėjant impulsinės šviesos dažnio efektus antocianinų sintezei daigi-
niuose, nustatyta, kad papildoma 2 Hz ir 32 Hz LED šviesa didina antocianinų kiekį kininio 
kopūsto ir skrotelinio kopūsto daiginiuose. Papildoma 256 Hz geltona 590 nm LED šviesa 
didino suminį antocianinų kiekį skroteliniame kopūste. Taip pat, 1024 Hz mėlyna 470 nm, 
geltona 590 nm ir raudona 627 nm didino antocianinų kaupimąsi pastaruosiuose daiginiuose. 
Literatūros šaltiniuose nurodoma, kad raudona šviesa didina antocianinų kiekį kininiuose 
kopūstuose (Son ir kt., 2013), kopūstuose (Mizuno ir kt., 2011), ciano 505 nm šviesa – sėja-
mosiose salotose (Samuolienė ir kt., 2012b), mėlyna 455 nm ir 470 nm šviesa – salotose (Li, 
Kubota, 2009; Stutte ir kt., 2009; Samuolienė ir kt., 2012b), kininiuose kopūstuose (Qian, 
2016), totoriniuose grikiuose (Seo ir kt., 2015). Atlikus tyrimą nustatyti labai stiprūs esminiai 
koreliaciniai ryšiai tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir fenolinių junginių kiekio 
sareptiniame bastutyje, kuomet ilgėjo 0 Hz dažnio, kininiame kopūste – 2 Hz ir 32 Hz dažnių, 
skroteliniame kopūste – 2 Hz ir 256 Hz dažnių LED bangų ilgiai. Taip pat, labai stiprūs 
koreliaciniai ryšiai nustatyti tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir antocianinų 
kiekio skroteliniame kopūste, kuomet ilgėjo 0 Hz dažnio, sareptiniame bastutyje – 2 Hz daž-
nio LED bangos ilgiai. Didėjant mėlynos 470 nm LED šviesos dažniui, nustatytas labai stip-
rus koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir antocianinų kiekio sa-
reptinio bastučio daiginiuose. Didėjant mėlynos 455 nm LED šviesos dažniui, nustatytas labai 
stiprus koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir suminio fenolinių 
junginių kiekio skrotelinio kopūsto daiginiuose. Didėjant ciano 505 nm LED šviesos dažniui, 
nustatytas stiprus koreliacinis ryšys tarp DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebos ir suminio 
antocianinų kiekio skroteliniame kopūste.  

***** 
Siekiant išauginti aukštos maistinės vertės sareptinio bastučio, skrotelinio kopūsto ir 

kininio kopūsto daiginius, tikslinga juos auginti esant optimaliam 330-440 µmol m-2 s-1 
LED šviesos fotonų srauto tankiui. Trumpas 8 ir 12 valandų fotoperiodas gali būti taiko-
mas siekiant α-tokoferolio ir askorbo rūgšties, o 20 ir 24 valandų – fenolinių junginių ir 
mineralinių elementų, kiekių didėjimo daiginiuose. Aukštos maistinės vertės daiginių pro-
dukcijai gauti reikalinga mėlyna šviesa LED apšvietimo spektre: 16 % - skrotelinio kopūs-
to ir 25 % - sareptinio bastučio ir kinininio kopūsto daiginiams. Mėlynų 455 nm, raudonų 
638 nm ir 665 nm bei tolimos raudonos 731 nm LED apšvietimą papildžius žalia šviesa 
gaunamas mineralinių elementų ir karotenoidų, o oranžinė - α-tokoferolio, kiekių padidė-
jimas. Taip pat metabolitų ir mineralinių elementų kaupimui naudinga LED spektrą papil-
dyti UV-A 390 nm LED spinduliuote. Daiginių maistinė vertė gali būti gerinama naudojant 
įprastas HPS lempas su papildoma impulsine LED šviesa. Tam labiausiai tinkama 32 Hz 
impulsinė LED šviesa. 
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IŠVADOS 

1. Metabolitų ir mineralinių elementų kiekiai Brassicaceae lapinėse daržovėse kinta prik-
lausomai nuo augimo tarpsnio. Daiginiai kaupia mažiau metabolitų ir mineralinių 
elementų negu mažieji ir techninės brandos žalumynai. Maistine verte išsiskiria mažieji 
žalumynai – nustatyti didžiausi sacharidų, antioksidacinių medžiagų ir mineralinių 
elementų, ypač kalcio, magnio, fosforo ir cinko, kiekiai. 

2. Daiginių augimo ir fotosintezės rodikliams optimalus 330-440 µmol m-2 s-1 šviesos foto-
nų srauto tankis lemia patikimai didesnius metabolitų ir mineralinių elementų, 
lemiančių jų maistinę vertę, kiekius audiniuose. Intensyvesnė šviesa skatina sacharidų 
(gliukozės, fruktozės) ir antioksidacinių medžiagų (askorbo rūgšties, β-karoteno) 
kaupimąsi, tačiau dėl patiriamo fotostreso mažėja augimo rodikliai. Didžiausią  α-
tokoferolio kiekį lemia mažas 110 µmol m-2 s-1 fotonų srauto tankis. 

3. Trumpas 8 ir 12 valandų fotoperiodas lemia fiziologinius pokyčius, dėl kurių daiginiai 
adaptuojasi prie nepalankaus suminio šviesos kiekio: didėja chlorofilų indeksas, mažėja 
sacharidų kaupimąsis, tačiau didėja apsauginių junginių α-tokoferolio ir askorbo 
rūgšties kiekiai audiniuose. Ilgas 20 ir 24 valandų fotoperiodas lemia didesnį nuo 
perteklinės šviesos apsaugančių fenolinių junginių kiekį, DPPH laisvųjų radikalų 
sujungimo gebą, bet mažesnį antocianinų kaupimąsi. Daugiausia mineralinių elementų 
daiginiai kaupia esant 24 valandų fotoperiodui dėl padidėjusio vandens poreikio. 

4. Daiginių rūšiai savitas mėlynos 455 nm šviesos fotonų srauto tankis apšvietimo spektre, 
reikalingas sveikam augimui, fotosintezės ir metabolizmo procesams, mineralinių 
elementų kaupimui: šviesai jautresniam skroteliniui kopūstui optimalus yra 16 %, o  
sareptinio bastučio ir kininio kopūsto daiginiams – 25 %. Didesnis mėlynos 455 nm 
šviesos fotonų srauto tankis apšvietimo spektre skatina mineralinių elementų, ypač 
kalio, geležies, cinko, kaupimąsi daiginiuose.  

5. Pagrindinio LED apšvietimo (mėlynų 455 nm, raudonų 638 nm ir 665 nm bei 
tolimosios raudonos 731 nm LED) spektrą papildžius žalia 520 nm, geltona 595 nm ir 
oranžine 622 nm šviesa, galima pasiekti tam tikrų metabolitų kiekio didėjimą įvairių 
rūšių daiginiuose: papildoma žalia 520 nm LED šviesa lemia didesnius mineralinių 
elementų (magnio, fosforo, sieros, geležies, cinko), karotenoidų kiekius, o papildoma 
oranžinė 622 nm LED šviesa − α-tokoferolio kiekį sareptinio bastučio ir skrotelinio 
kopūsto daiginiuose. Papildoma LED šviesa mažina metabolitų ir mineralinių elementų 
kiekius kininio kopūsto daiginiuose. 

6. Papildomos UV-A LED šviesos poveikis daiginiams priklauso nuo šviesos bangos ilgio 
ir skiriasi tarp rūšių. Efektyviam metabolitų ir mineralinių elementų kaupimui naudinga 
390 nm LED šviesa. Trumpesnė UV-A 366 nm LED šviesa lemia antioksidacinės 
sistemos reakciją, tačiau teigiamos įtakos daiginių maistinei vertei tai neturi. Papildoma 
UV-A 402 nm LED šviesa, artima violetinei šviesai, reikšmingu fofiziologiniu poveikiu 
neišsiskiria. 

7. Papildoma impulsinė LED šviesa veikia daiginių augimą bei skatina atskirų 
antioksidantų kaupimąsi. Išskirtina 32 Hz dažnio impulsinė LED šviesa, kuri lemia 
antocianinų kaupimąsi visuose tirtuose daiginiuose, didesnį fenolinių junginių kiekį ir 
DPPH laisvųjų radikalų sujungimo gebą skroteliniuose kopūstuose. 
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