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บทคัดยอ

ศึกษาความสามารถในการสังเคราะหแสงของอโกลนีมาใบหลากสี 4 พันธุ ไดแก พันธุมาเรีย พันธุแ ดงสยาม พันธุเลดี้วาเลนไทน และพันธุเพชรน้ําหนึ่ง โดยวางประดับบริเวณโถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ ตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ่งบริเวณที่วางประดับมี
ความเขมแสงเฉลี่ย 4 µmol m–2 s–1 อุณหภูมิเฉลี่ย 31 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธประมาณ 60 – 65
เปอรเซ็นต เมื่อวัดอัตราการสังเคราะหแสงสุทธิ (Pn) ที่ความเขมแสง 500 µmol m–2 s–1 และ CO2 ทีค่ วามเขมขน
400 µmol mol–1 พบวา กอนวางประดับ Pn มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.85 µmol m–2 s–1 และเมื่อวางประดับเปนเวลา 2, 4
และ 8 สัปดาห อโกลนีมา 3 พันธุ ไดแก พันธุแดงสยาม เลดี้วาเลนไทน และเพชรน้ําหนึ่ง มีคา Pn ไมแตกตางจาก
กอนการวางประดับ ขณะที่พันธุมาเรียมีคา Pn ลดลงอยางมากหลังจากวางประดับเปนเวลา 2 สัปดาห แตเมื่อวาง
ประดับเปนเวลา 4 และ 8 สัปดาห มีคา Pn เพิ่มขึ้น และไมแตกตางจากกอนวางประดับ เมื่อวัดปริมาณคลอโรฟลล
แคโรทีนอยด และแอนโทไซยานิน พบวา พันธุมาเรียและแดงสยามมีปริมาณคลอโรฟลลและแคโรทีนอยดสูงกวา
พันธุเลดี้วาเลนไทนและเพชรน้ําหนึ่ง สวนปริมาณแอนโทไซยานิน พบมากที่สุดในพันธุเลดี้วาเลนไทน ซึ่งมีคาไม
เปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง ขณะที่ปริมาณแอนโทไซยานินในอโกลนีมาอีก 3 พันธุ มีปริมาณลดลงขณะวาง
ประดับ โดยพันธุเพชรน้ําหนึ่งหลังจากวางประดับเปนเวลา 2 ถึง 8 สัปดาห ไมพบปริมาณแอนโทไซยานิน เมื่อ
พิจารณาคาการตอบสนองตอความเขมแสง พบวา พันธุเพชรน้ําหนึ่งและเลดี้วาเลนไทน มีประสิทธิภาพการ
สังเคราะหแสงไดดีกวาพันธุม าเรียและแดงสยามภายใตสภาพความเขมแสงต่ําภายในอาคาร
คําสําคัญ : อโกลนีมา การสังเคราะหแสง คลอโรฟลล แคโรทีนอยด แอนโทไซยานิน

Abstract

Photosynthetic capacity of Aglaonema cv. Maria, Daeng Siam, Lady Valentine and Petch Num
Neong placed at first floor Vajiranusorn building, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok
(4 µmol m–2 s–1 light intensity, 31 ºC air temperature and 60 – 65% relative humidity) during April to June
2010 were studied. The results showed that Pn were approximately 0.85 µmol m–2 s–1 in all Aglaonema
1

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University Bang Khen Campus, Bangkok 10900
2
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University Bang Khen Campus, Bangkok 10900

1666

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

cultivars when considered before decoration. In Aglaonema cv. Daeng Siam, Lady Valentine and Petch
Num Neong, there were no differences in Pn between before and after decoration at 2 4 and 8 weeks.
While Pn decreased in Aglaonema cv. Maria at 2 weeks, however, it increased in 4 weeks after
decoration and finally it was not different with before decoration. Aglaonema cv. Maria and Daeng Siam
had more chlorophyll and carotenoid contents than cv. Lady Valentine and Petch Num Neong. The
highest anthocyanin content was observed in cv. Lady Valentine and held constant throughout the
experiment, whereas it decreased in other Aglaonema cultivars. Moreover, we could not detect
anthocyanin in Aglaonema cv. Petch Num Neong when decoration from 2 to 8 weeks. Aglaonema cv.
Petch Num Neong and Lady Valentine had more photosynthetic capacity than cv. Maria and Daeng
Siam under indoor low light intensity when light response curve was considered.
Keywords : Aglaonema, Photosynthesis, Chlorophyll, Carotenoid, Anthocyanin
E-mail : sup_th@hotmail.com

คํานํา
อโกลนีมา (Aglaonema) มีถิ่นกําเนิดทางตอนใตของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพืชที่เจริญบริเวณ
พื้นปาฝนเขตรอน ในธรรมชาติมีความหลากหลายของสีใบนอย เชน ใบมีสีเขียวออนถึงเขียวเขม บางชนิดมีจุดประสี
ขาวทั่วใบ (อรดี, 2551; Bown, 2000) หรือมีเสนกลางใบ และเสนใบยอยสีขาว ซึ่งปจจุบันไดมีการนํา อโกลนีมามา
ปรับปรุงพันธุจนไดลูกผสมพันธุใหมๆ ที่มีใบสวยงามหลากสีสัน เชน สีเขียวเขม เขียวออน เทาเงิน ขาว ครีม เหลือง
แดง สม ชมพู มวง หรือมีหลายสีปะปนกัน (อรดี, 2551) และเนื่องจากอโกลนีมาเปนพืชที่เจริญบริเวณพืน้ ปาจึงทํา
ใหอโกลนีมาเปนพืชที่ทนรมไดดี เปนที่นิยมนํามาวางประดับภายในอาคาร แตภายในอาคารมีความเขมแสงต่ํา ซึ่ง
แสงเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับพืช เพราะเปนแหลงพลังงานที่พืชใชสําหรับเปลี่ยนโมเลกุลของกาซ CO2 เปน
คารโบไฮเดรตเพื่อใชในการเจริญเติบโต รวมทั้งใหกาซออกซิเจน (O2) และความชื้น (Taiz and Zeiger, 2010)
นอกจากนี้แสงยังเกี่ยวของกับการสังเคราะหรงควัตถุในพืชดวย (Albrecht and Sandmann, 1994; Malkin and
Niyogi, 2000; Miura et al., 1989) จึงเปนปญหาที่นํามาสูการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
การสังเคราะหแสง การตอบสนองตอความเขมแสง และปริมาณสารสีของอโกลนีมาใบหลากสีเมื่อวางประดับ
ภายในอาคารที่ระยะเวลาตางๆ กัน

อุปกรณและวิธีการ

ปลูกอโกลนีมา 4 พันธุ ไดแก พันธุมาเรีย (ใบดางสีเขียว) พันธุแดงสยาม (ใบดางสีเหลือง) พันธุเลดี้วาเลนไทน (ใบดางสีชมพู) และพันธุเพชรน้ําหนึ่ง (ใบดางสีขาว) พันธุละ 16 ตน ในกระถางพลาสติกสีดําเสนผาศูนยกลาง
20 เซนติเมตร ในโรงเรือนพรางแสง 75 เปอรเซ็นต อุณหภูมิเฉลี่ย 31 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธประมาณ
65 – 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 7 เดือน เมื่อตนมีความพรอมในการวางประดับ จึงนําอโกลนีมาวางประดับบริเวณโถง
ชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ ตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
2553 ซึ่งบริเวณที่วางประดับมีความเขมแสงเฉลี่ย 4 µmol m–2 s–1 อุณหภูมิเฉลี่ย 31 องศาเซลเซียส และความชื้น
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สัมพัทธประมาณ 60 – 65 เปอรเซ็นต วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design,
CRD) โดยวัดอัตราการสังเคราะหแสงสุทธิ (Pn) ที่ความเขมแสง 500 µmol m–2 s–1 ความเขมขนของ CO2 ที่ 400
µmol mol–1 วัดการตอบสนองตอความเขมแสง (light response curve) โดยใหความเขมแสง (photosynthetically
active radiation, PAR) ที่ 0, 25, 50, 75, 100, 200, 300, 400, 600, 800 และ 1000 µmol m–2 s–1 ความเขมขน
ของ CO2 คงที่ที่ 400 µmol mol–1 ดวยเครื่องวัดการสังเคราะหแสง (portable photosynthesis system) รุน LI6400XT (Li-cor Inc., Lincoln, NE, USA) สกัดสารสีไดแก คลอโรฟลล แคโรทีนอยด และแอนโทไซยานินตาม
วิธีการของ Hughes and Smith (2007) จากใบตําแหนงที่ 4 นับจากใบยอดที่แผขยายขนาดเต็มทีแ่ ลว (Fooshee
and Henny, 1990) บันทึกคาทุก 0, 2, 4 และ 8 สัปดาหหลังจากวางประดับ

ผลและวิจารณ

กอนวางประดับอโกลนีมา 4 พันธุ ไดแก พันธุมาเรีย แดงสยาม เลดี้วาเลนไทน และเพชรน้ําหนึ่ง มีคา Pn ไม
แตกตางกัน แตเมื่อวางประดับเปนเวลา 2 สัปดาห อโกลนีมาพันธุมาเรีย มีคา Pn ลดลงอยางมาก ขณะที่พันธุแดง
สยาม เลดี้วาเลนไทน และเพชรน้ําหนึ่ง มีคาไมแตกตางจากกอนวางประดับ ทั้งนีค้ า Pn ที่ลดลงของพันธุม าเรีย
เกิดขึ้นจากพืชมีการปรับตัวใหเขาสภาพความเขมแสงต่ําภายในอาคาร สวนพันธุแดงสยาม เลดี้วาเลนไทนและ
เพชรน้ําหนึ่ง มีการปรับตัวทีด่ ีกวาพันธุมาเรีย ทําใหคา Pn ไมเปลี่ยนแปลง และเมื่อวางประดับเปนเวลา 4 สัปดาห
พันธุมาเรีย เลดี้วาเลนไทน และเพชรน้ําหนึ่งมีคา Pn ไมแตกตางจากกอนวางประดับ แตพันธุแดงสยามกลับมีคา Pn
สูงที่สุด และไมมีความแตกตางกับกอนวางประดับเชนเดียวกัน ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาพันธุแดงสยาม มาเรีย และเพชร
น้ําหนึ่งมีการปรับตัวแตตองใชเวลาถึง 4 สัปดาห เมื่อเทียบกับพันธุเ ลดี้วาเลนไทนที่ใชเวลาปรับตัวเพียง 2 สัปดาห
และหลังจากวางประดับเปนเวลา 8 สัปดาห คา Pn ของ อโกลนีมาทุกพันธุมีแนวโนมลดลง แตไมมีความแตกตาง
จากกอนวางประดับ (Table 1)
เมื่อนําพืชมาวางประดับภายในอาคารในระยะแรกพืชจะมีประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลง (Gaines,
1977) สงผลใหพืชชะงักการเจริญเติบโต เนื่องจากระดับของคารโบไฮเดรตที่ไมไดทําหนาทีเ่ ปนโครงสรางของพืช
ทั้งหมด (total non-structural carbohydrate, TNC) ที่ประกอบดวยแปง และ soluble sugars ลดลงทั้งในใบและ
ลําตน (Veneklaas and Ouden, 2005) ซึ่งปริมาณคารโบไฮเดรตที่ลดลงนั้น ถูกนําไปใชในการสรางใบใหมเพื่อใหมี
ลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการดํารงอยูในสภาพความเขมแสงต่ําภายในอาคาร (Gaines, 1977) โดยพืช
เริ่มมีการสังเคราะหแสงทีเ่ พิ่มขึ้นจากใบใหมที่ปรับตัวได และจะลดลงอีกครั้งเมื่อวางประดับเปนระยะเวลานานขึ้น
ซึ่งพืชยังตองใชอาหารสํารองที่เก็บสะสมในสวนตางๆ มาใชสรางใบใหมขึ้นมาทนแทนใบเกาที่หลุดรวงไป (วิรัตน,
2545) และใชอาหารสํารองสําหรับสงใหใบออนที่กําลังพัฒนา (Taiz and Zeiger, 2010) และใบแก (Hopkins and
Hüner, 2009) ที่ยังไมหลุดรวง ซึ่งทั้งใบออนที่กําลังพัฒนาและใบแกทําหนาที่เปนแหลงใชอาหาร (sink) จึงทําใหมี
คา Pn ที่ลดลง
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Table 1 Leaf net photosynthetic rate of different Aglaonema leaf color varieties at light intensity 500
µmol m–2 s–1 and 400 µmol mol–1 of CO2
Acclimation period
F-test
0 week
2 weeks
4 weeks
8 weeks
Maria
0.89
0.21
0.99 ab1/
0.83
ns
Daeng Siam
0.81
0.88
1.94 a
1.08
ns
Lady Valentine
0.98
0.88
0.78 b
0.70
ns
Petch Num Neong
0.73
0.47
1.07 ab
0.86
ns
F-test
ns
ns
*
ns
CV (%)
66.92
110.34
58.22
62.21
1/
Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P < 0.05)
Cultivars

CV (%)
73.78
77.42
55.93
59.27

จากการวัดการตอบสนองตอความเขมแสง พบวา กอนวางประดับอโกลนีมาพันธุเ ลดี้วาเลนไทน และเพชรน้ําหนึ่ง มีคาการตอบสนองตอความเขมแสงของ Pn สูงกวากวาพันธุมาเรีย และแดงสยาม โดยพันธุเพชรน้ําหนึ่งมีคา
light compensation point (LCP) ต่ําที่สุด รองลงมาคือ พันธุเลดี้วาเลนไทน แสดงใหเห็นวาพันธุเ พชรน้ําหนึ่ง
และเลดี้วาเลนไทน มีประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงภายในทีท่ มี่ ีความเขมแสงต่ําไดดีกวาพันธุมาเรีย และแดงสยาม (Figure 1A) หลังจากวางประดับเปนเวลา 2 สัปดาห อโกลนีมาพันธุเ พชรน้ําหนึ่ง และเลดี้วาเลนไทนยังคงมี
คา LCP ต่ํากวาพันธุมาเรีย และแดงสยาม โดยอโกลนีมาทุกพันธุมีการปรับตัวตอสภาพความเขมแสงต่ําภายใน
อาคารดีขึ้น (Figure 1B) เมื่อวางประดับเปนเวลา 4 สัปดาห อโกลนีมาพันธุเ พชรน้ําหนึ่ง และเลดี้วาเลนไทนมีคา Pn
สูงกวาพันธุมาเรีย และแดงสยาม โดยที่พันธุมาเรียมีคา Pn ใกลเคียงกับกอนวางประดับ (Figure 1C) และที่ 8
สัปดาหหลังจากวางประดับ อโกลนีมาทุกพันธุมคี า Pn ที่ใกลเคียงกัน โดยมีคา Pn สูงกวาหลังจากวางประดับเปน
เวลา 2 สัปดาห (Figure 1D)
เมื่อเปรียบเทียบการตอบสนองตอความเขมแสงของอโกลนีมาทั้ง 4 พันธุ พบวา ที่ทุกระดับของความเขม
แสง พันธุเพชรน้ําหนึ่งมีคา Pn สูงที่สุดและไมเปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง รองลงมาคือ พันธุเลดี้วาเลนไทน สวน
พันธุมาเรีย และแดงสยาม มีคา Pn เปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง แสดงใหเห็นวา พันธุเพชรน้ําหนึ่ง และเลดี้วาเลน
ไทน มีการปรับตัวในสภาพความเขมแสงต่ําภายในอาคารไดดกี วาพันธุมาเรีย และแดงสยาม ซึ่งสงผลตอระยะเวลา
การวางประดับ
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Figure 1 Light response curve of Aglaonema cv. Maria (1), Daeng Siam (2), Lady Valentine (3) and
Petch Num Neong (4) at 0 (A), 2 (B), 4 (C) and 8 (D) weeks
พันธุมาเรีย และแดงสยาม มีปริมาณคลอโรฟลลและแคโรทีนอยดสูงกวาพันธุเ ลดี้วาเลนไทน และเพชรน้ํา
หนึ่ง (Figure 2) แตพันธุเลดี้วาเลนไทน และเพชรน้ําหนึ่งกลับมีคา Pn สูงกวาพันธุมาเรียและแดงสยาม เมื่อพิจารณา
คา LCP จะเห็นวาทั้งพันธุเ ลดี้วาเลนไทนและเพชรน้ําหนึง่ มีคา LCP ต่ํากวาพันธุมาเรียและแดงสยาม (Figure 1)
โดยภายในอาคารประกอบดวยชวงแสงสีน้ําเงิน เขียว เหลือง สม และแดง เปนสวนใหญ (Gaines, 1977) ซึ่งพันธุ
เลดี้วาเลนไทนมีคา Pn สูง เนื่องจากอาศัยแอนโทไซยานินที่อยูภายในใบดูดกลืนชวงแสงสีเขียว (520 – 540 นาโน
เมตร) ภายใตสภาพความเขมแสงต่ําภายในอาคารไปใชในการสังเคราะหแสง (Manetas, 2006) และพันธุเพชรน้ํา
หนึ่งมีลักษณะใบดางขาว แตมีคา Pn สูง เนื่องจากมีประสิทธิภาพการใชแสงสูงกวาพืชใบสีเขียว ซึ่งประสิทธิภาพการ
ใชแสง (photochemical efficiency) ที่มีคาสูง เปนสิ่งบงบอกวาพืชนั้นมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนกาซและ
การสังเคราะหแสง (Xiang-Sheng et al., 2006) เมื่อพิจารณาอัตราสวนของคลอโรฟลล เอ/บี พบวา ทั้ง 4 พันธุ มี
คาอัตราสวนของคลอโรฟลล เอ/บี อยูในชวง 2.4 – 2.8 (Figure 2) ซึ่งคาอัตราสวนของคลอโรฟลล เอ/บี ประมาณ
2.0 – 2.5 แสดงถึงการปรับตัวในที่รมไดดี (Hopkins and Hüner, 2009) เมื่อพิจารณาปริมาณแอนโทไซยานิน
พบวา พันธุเลดี้วาเลนไทน มีปริมาณแอนโทไซยานินสูงที่สุด และไมพบการเปลี่ยนแปลงระหวางวางประดับ ขณะที่
อีก 3 พันธุคือ พันธุมาเรีย แดงสยาม และเพชรน้ําหนึ่ง พบปริมาณแอนโทไซยานินต่ํากวา (Figure 2)
การวางประดับอโกลนีมาภายในอาคารเปนระยะเวลานาน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพการสังเคราะหแสง
ของใบอโกลนีมาลดลง เนื่องจากภายในอาคารมีปริมาณความเขมแสงต่ํา (วิรัตน, 2545) ประกอบกับแสงเปนปจจัย
กระตุนใหมีการสังเคราะหคลอโรฟลล (Malkin and Niyogi, 2000) ซึ่งทําหนาที่เปนรงควัตถุที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการสังเคราะหแสงของใบอโกลนีมา สําหรับแอนโทไซยานินที่พบในใบอโกลนีมาพันธุเลดี้วาเลนไทน ชวยทํา
หนาดูดกลืนแสงสีเขียวไดดีในที่ความเขมแสงต่ําแลวสงตอพลังงานแสงใหกับคลอโรฟลลเพื่อทําหนาที่สังเคราะห
แสง รวมกับคลอโรฟลลและแคโรทีนอยดที่ดูดกลืนพลังงานสําหรับใชในการสังเคราะหแสงเชนกัน แตภายในอาคาร
มีความเขมแสงต่ําจึงทําใหคลอโรฟลลและแคโรทีนอยดในใบอโกลนีมาพันธุมาเรีย และพันธุแดงสยามดูดกลืนแสง
ไดต่ํากวา จึงมีอัตราการสังเคราะหแสงที่ต่ํากวา (Manetas, 2006)
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Figure 2 Pigment contents of different Aglaonema leaf color varieties

สรุปผลการทดลอง

อโกลนีมาพันธุม าเรีย แดงสยาม และเพชรน้ําหนึ่ง ใชเวลาในการปรับตัว (acclimation period) เปนเวลา 4
สัปดาห และพันธุเลดี้วาเลนไทน ใชเวลาในการปรับตัวเพียง 2 สัปดาห ก็สามารถทนอยูในสภาพความเขมแสงต่ํา
ภายในอาคารได ซึ่งอโกลนีมาพันธุเพชรน้ําหนึ่ง มีความทนมากที่สุดตอการวางประดับภายในอาคารที่มคี วามเขม
แสงต่ํา (ประมาณ 4 µmol m–2 s–1) รองลงมาคือ พันธุเลดี้วาเลนไทน เพราะทั้งพันธุเพชรน้ําหนึง่ และพันธุเลดี้วาเลนไทน มีประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงสูงกวา และการเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟลลและแคโรทีนอยด
ระหวางวางประดับไมแตกตางจากกอนวางประดับ สวนอโกลนีมาพันธุมาเรีย และพันธุแดงสยาม ไมทนตอการวาง
ประดับภายในอาคารเปนระยะเวลานาน ดังนั้นถาตองการใชพันธุมาเรีย และพันธุแ ดงสยามวางประดับภายใน
อาคาร ควรวางไวในบริเวณที่ไดรับความเขมแสงอยางนอย 10 – 15 µmol m–2 s–1

เอกสารอางอิง

วิรัตน ภูวิวัฒน. 2545. การประดับตนไมภายในอาคาร. ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ.
อรดี สหวัชรินทร. 2551. อโกลนีมา. สํานักพิมพบานและสวน, กรุงเทพฯ.
Albrecht, M. and G. Sandmann. 1994. Light-stimulate carotenoid biosynthesis during transformation of
maize etioplasts is regulated by increased activity of isopentenyl pyrophosphate isomerase.
Plant Physiol. 105: 529-534.
Bown, D. 2000. Aroids: Plants of the Arum Family. 2nd ed. Timber Press, Portland, Oregon.
Fooshee, W.C. and R.J. Henny. 1990. Chlorophyll levels and anatomy of variegated and nonvariegated
areas of Aglaonema nitidum leaves. Proc. Fla. State Hort. Soc. 103: 170-172.
Gaines, R.L. 1977. Interior Plantscaping: Building Design for Interior Foliage Plants. Architectural
Record Books, New York.

1671

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

Hopkins, W.G. and N.P.A. Hüner. 2009. Introduction to Plant Physiology. 4th ed. John Wiley & Sons,
Inc., New Jersey.
Hughes, N.M. and W.K. Smith. 2007. Attenuation of incident light in Galax urceolata (Diapensiaceae):
Concerted influence of adaxial and abaxial anthocyanic layers on photoprotection. Amer. J.
Bot. 94: 784-790.
Malkin, R. and K. Niyogi. 2000. Photosynthesis, pp. 568-628. In B. Buchanan, W. Gruissem and R.
Jones, eds. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant
Physiologists, Rockville, Maryland.
Manetas, Y. 2006. Why some leaves are anthocyanic and why most anthocyanic leaves are red? Flora
201: 163-177.
Miura, H., M. Shimizu, A. Tazuke and M. Iwata. 1989. Effect of monochromatic light on anthocyanin
content in seedlings of benitade (Polygonum hydropiper L.). J. Japan. Soc. Hort. Sci. 58: 123129.
Veneklaas, E.J. and F. den Ouden. 2005. Dynamics of non-structural carbohydrates in two Ficus
species after transfer to deep shade. Environ. Exp. Bot. 54: 148-154.
Taiz, L. and E. Zeiger. 2010. Plant Physiology. 5th ed. Sinauer Associates, Inc., Sunderland,
Massachusetts.
Xiang-Sheng, Z., W.U. Dian-Xing, S. Sheng-Quan, S. Jun-Wei and S. Qing-Yao. 2006. High
photosynthetic efficiency of a rice (Oryza sativa L.) xantha mutant. Photosynthetica 44: 316319.

1672

