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WPŁYW BARWY ĝWIATŁA NA UKORZENIANIE
SADZONEK PĉDOWYCH POMIDORA
(Lycopersicon esculentum Mill.)
Beata Głowacka
Streszczenie. Sadzonki pĊdowe pomidora szklarniowej odmiany ‘Recento F1’ ukorzeniano
pod lampami jarzeniowymi emitującymi Ğwiatło o składzie spektralnym zbliĪonym do
Ğwiatła dziennego oraz Īółte, zielone, niebieskie i białe, o natĊĪeniu napromienienia kwantowego 57 ȝmol m-2·s-1. Ocenie poddano dynamikĊ ukorzeniania sadzonek oraz jakoĞü tworzonych korzeni. Stwierdzono korzystny wpływ Ğwiatła niebieskiego, dziennego i białego
na długoĞü, liczbĊ i masĊ korzeni. ĝwiatło Īółte i zielone działało niekorzystnie na masĊ
i liczbĊ korzeni.
Słowa kluczowe: sadzonki pomidora, korzenie przybyszowe, sztuczne Ğwiatło, lampy
jarzeniowe

WSTĉP
Zabieg usuwania pĊdów bocznych jest powszechnie i regularnie wykonywany w
uprawie pomidora pod osłonami. Wyłamane pĊdy są czĊsto ukorzeniane, a uzyskane
roĞliny wykorzystuje siĊ w póĨniejszych nasadzeniach. Sadzonki pomidora raczej łatwo
tworzą korzenie przybyszowe. Jak wynika z badaĔ Wysockiej-Owczarek [1993, 1999],
moĪna je ukorzeniaü z powodzeniem bez stosowania chemicznych regulatorów wzrostu.
Przebieg tworzenia korzeni przybyszowych uzaleĪniony jest od wielu czynników,
a głównie od Ğwiatła i temperatury [Borowski i wsp. 1987]. Zalecana do ukorzeniania
sadzonek pomidora temperatura powietrza wynosi 20–25°C [Wysocka-Owczarek
1993]. NajwiĊcej badaĔ nad oddziaływaniem barwy Ğwiatła na ukorzenianie sadzonek
przeprowadzono w kulturach in vitro. Ich wyniki wskazują na duĪą róĪnorodnoĞü reakcji, zaleĪnie od badanego gatunku [Gabryszewska 1995, Latkowska i Chmiel 1996,
Witomska i ŁadyĪyĔska 2001]. PoniewaĪ ukorzenianie sadzonek pĊdowych pomidora
jest moĪliwe w pomieszczeniach poza szklarnią, pozbawionych dostĊpu naturalnego
Ğwiatła, za to przy sztucznym oĞwietleniu, celowym wydaje siĊ sprawdzenie, w jaki
sposób barwa Ğwiatła moĪe wpływaü na tworzenie korzeni przybyszowych u sadzonek
pomidora.
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MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono na szklarniowej odmianie pomidora ‘Recento F1’ w fitotronie Katedry RoĞlin Ozdobnych i Warzywnych Wydziału Rolniczego Akademii
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, w okresie od 3 kwietnia do 11 maja 2000 roku
i powtórzono w 2001 roku pomiĊdzy 15 marca a 31 maja.
RozsadĊ przeznaczoną na matecznik posadzono na przełomie marca i kwietnia na
zagonach w szklarni w podłoĪu na bazie substratu torfowego o pH 5,5–6,5. Po rozkrzewieniu siĊ roĞlin, tj. 26 kwietnia 2000 r. i 11 maja 2001 r., wyłamano pĊdy boczne
w celu przygotowania z nich sadzonek. PĊdy zostały przyciĊte na długoĞü 10 cm (mierząc od wierzchołka wzrostu), zbyt duĪe liĞcie skrócono, aby ograniczyü transpiracjĊ.
Wybrano 200 sztuk sadzonek, zwaĪono je i podzielono na 5 wyrównanych grup po 40
sztuk w kaĪdej. KaĪda sadzonka została umieszczona w osobnym naczyniu z wodą.
W doĞwiadczeniu posłuĪono siĊ przezroczystymi naczyniami, w celu ułatwienia prowadzenia obserwacji wyrastania i rozwoju korzeni przybyszowych. Sadzonki umieszczono
w fitotronie, w temperaturze powietrza 24°C w ciągu dnia i 22°C nocą. Zastosowano
oĞwietlenie przez 16 godzin na dobĊ, od godziny 7.00 do 23.00. W kaĪdej kombinacji
uĪyto po cztery lampy jarzeniowe typu TLD, o mocy 36 W, wyprodukowane przez
firmĊ Philips. Zastosowane lampy emitowały Ğwiatło o składzie spektralnym zbliĪonym
do Ğwiatła dziennego oraz Ğwiatło Īółte, zielone, niebieskie i białe. NatĊĪenie napromienienia kwantowego na poziomie wierzchołków wzrostu sadzonek utrzymywano na
poziomie około 57 ȝmol m-2·s-1 (tab. 1). CharakterystykĊ spektralną zastosowanych
lamp przedstawiono na rysunku 1. WilgotnoĞü powietrza utrzymywana była na poziomie 80%, a sadzonki dwa razy dziennie zraszano. Woda w naczyniach była zmieniana
dwa razy w tygodniu.
Tabela 1. NatĊĪenie napromienienia kwantowego i natĊĪenie oĞwietlenia na poziomie wierzchołków wzrostu sadzonek pomidora
Table 1. Quantum irradiance and light intensity on the apical bud level of the tomato cuttings

Lampa Lamp
Daylight colour 54
Yellow colour 16
Green colour 17
Blue colour 18
White colour 33

Barwa Ğwiatła
Light colour
dzienne – daylight
Īółte – yellow
zielone – green
niebieskie – blue
białe – white

NatĊĪenie napromienienia
kwantowego*
Quantum irradiance*
ȝmol m-2 s-1
56,8
56,7
56,7
57,3
57,0

NatĊĪenie oĞwietlenia**
Light intensity**
lx
4300
4800
6800
1600
4500

*mierzone fitofotometrem FR 10 produkcji OPTEL Opole
**mierzone luksomierzem L-02 produkcji SONOPAN Białystok

W dniu sporządzania sadzonek z kilku losowo wybranych roĞlin matecznych pobrano próbki całkowicie rozwiniĊtych liĞci, celem okreĞlenia w nich zawartoĞci chlorofilu.
Codziennie dokonywano obserwacji pojawiania siĊ korzeni przybyszowych, a nastĊpnie
wyrastających z nich korzeni bocznych. OkreĞlono dynamikĊ ukorzeniania sadzonek w
poszczególnych barwach Ğwiatła, poprzez codzienne oznaczenie liczby sadzonek posiadających co najmniej jeden korzeĔ o długoĞci minimum 1 mm. Raz w tygodniu mierzo_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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no długoĞü sadzonek. Po dwóch tygodniach ukorzeniania dokonano pomiaru długoĞci
najdłuĪszego korzenia oraz przeprowadzono ocenĊ bonitacyjną stopnia ukorzenienia
sadzonek w skali piĊciostopniowej, gdzie poszczególne stopnie oznaczały: 0 – brak
korzeni; 1 – korzenie krótkie i nieliczne; 2 – korzenie doĞü długie, nieliczne, bez rozgałĊzieĔ; 3 – korzenie długie, liczne, słabo rozgałĊzione; 4 – korzenie długie, bardzo licz-

TLD 16 – Ğwiatło Īółte (yellow light)

TLD 33 – Ğwiatło białe (white light)

TLD 54 – Ğwiatło dzienne (daylight)

TLD 17 – Ğwiatło zielone (green light)

TLD18 – Ğwiatło niebieskie (blue light)

Rys. 1. Charakterystyka widmowa lamp jarzeniowych Philips TLD
Fig. 1. Spectral characteristic of the fluorescent lamps Philips TLD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ne, silnie rozgałĊzione. OkreĞlono masĊ sadzonek razem z korzeniami, po czym dokładnie obciĊto wszystkie korzenie i oznaczono ĞwieĪą masĊ korzeni oraz masĊ sadzonek
pozbawionych korzeni. Pobrano próbki liĞci w celu okreĞlenia zawartoĞci w nich chlorofilu metodą ekstrakcji w acetonie [Kłyszejko-Stefanowicz 1999], przy uĪyciu spektrofotometru typu UV-VIS 1601 PC SHIMADZU.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji, a Ğrednie
obiektowe poddano ocenie testem t-Tukeya przy Į = 0,05.

WYNIKI
Sadzonki umieszczone w Ğwietle białym i dziennym najwczeĞniej tworzyły pierwsze
korzenie. NastĊpne w kolejnoĞci były sadzonki ukorzeniane w Ğwietle niebieskim
i Īółtym, a na koniec w Ğwietle zielonym. RóĪnice w tempie ukorzeniania siĊ sadzonek
w poszczególnych barwach Ğwiatła były niewielkie. Pod lampami o Ğwietle zielonym
i Īółtym najpóĨniej uzyskano 100% ukorzenionych sadzonek (rys. 2).
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Rys. 2. Dynamika ukorzeniania sadzonek pomidora w zaleĪnoĞci od barwy Ğwiatła
Fig. 2. Rooting rate of the tomato cuttings depending to the light colour

Pierwsze korzenie boczne zaczĊły pojawiaü siĊ u wszystkich grup sadzonek około
9–10 dnia ukorzeniania. Początkowo korzenie boczne powstawały wyraĨnie w najszybszym tempie w Ğwietle Īółtym, jednak pod koniec doĞwiadczenia najwiĊkszą liczbĊ
sadzonek o rozwidlonych korzeniach uzyskano w Ğwietle białym, a najniĪszą w Ğwietle
Īółtym i zielonym (rys. 3).
Wzrost sadzonek w okresie ich ukorzeniania był równomierny we wszystkich barwach Ğwiatła. Zastosowane Ğwiatło nie wpłynĊło teĪ na koĔcową masĊ sadzonek po_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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zbawionych korzeni. W przypadku masy sadzonek łącznie z korzeniami, odnotowano
mniejszą masĊ pod lampami emitującymi Ğwiatło Īółte, zwłaszcza w porównaniu
z masą sadzonek ukorzenianych w Ğwietle niebieskim, białym i dziennym (tab. 2).
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Ryc. 3. Dynamika tworzenia korzeni bocznych u sadzonek pomidora w zaleĪnoĞci od barwy Ğwiatła
Fig. 3. Branching of the roots rate of the tomato cuttings depending to the light colour

Najkrótsze korzenie zaobserwowano u sadzonek ukorzenianych pod lampami emitującymi Ğwiatło zielone i białe. NajwiĊkszą ĞwieĪą masą korzeni charakteryzowały siĊ
sadzonki ukorzeniane w Ğwietle niebieskim, nastĊpne w kolejnoĞci były sadzonki poddane działaniu Ğwiatła białego i dziennego, a najmniejszą masĊ korzeni miały sadzonki
umieszczone w Ğwietle Īółtym i zielonym. Przeprowadzona ocena bonitacyjna stopnia
ukorzenienia odzwierciedliła relacje pomiĊdzy długoĞcią korzeni a ich masą. Najmniejsze liczby punktów przyznano sadzonkom umieszczonym w trakcie ukorzeniania pod
lampami emitującymi Ğwiatło Īółte i zielone (tab. 3).
Tabela 2. DługoĞü i masa sadzonek pomidora w zaleĪnoĞci od barwy Ğwiatła na początku i po 14
dniach ukorzeniania
Table 2. Length and weight of the tomato cuttings depending to the light colour at the beginning and after 14 days of rooting
Barwa Ğwiatła
Light colour
Dzienne – Daylight
ĩółte – Yellow
Zielone – Green
Niebieskie – Blue
Białe – White

DługoĞü sadzonki
Length of cutting, cm
początkowa
koĔcowa
initial
final
10
11,6 a
10
11,4 a
10
11,5 a
10
11,6 a
10
11,6 a

Początkowa
masa sadzonki
Initial weight of
cutting, g
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3

KoĔcowa masa sadzonki
Final weight of cutting, g
bez korzeni
z korzeniami
without roots
with roots
6,37 a
7,38 a
5,93 a
6,60 b
6,41 a
6,94 ab
6,39 a
7,58 a
6,40 a
7,41a
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Tabela 3. DługoĞü i masa korzeni oraz ocena bonitacyjna stopnia ukorzenienia sadzonek
w zaleĪnoĞci od barwy Ğwiatła na początku i po 14 dniach ukorzeniania
Table 3. Length and mass of the roots and roots estimation of the cuttings depending to the light
colour at the beginning and after 14 days of rooting
Barwa Ğwiatła
Light colour
Dzienne – Daylight
ĩółte – Yellow
Zielone – Green
Niebieskie – Blue
Białe – White

DługoĞü najdłuĪszego korzenia
Length of the longest root, cm

Masa korzeni
Weight of roots, g

Ocena bonitacyjna
Quality estimation of roots

22,3 a
22,9 a
15,9 b
22,1 a
18,6 b

1,01 b
0,67 c
0,54 c
1,19 a
1,02 b

2,9 b
2,4 c
2,5 c
2,9 b
3,2 a

Tabela 4. ZawartoĞü chlorofilu w ĞwieĪej masie liĞci sadzonek w zaleĪnoĞci od barwy Ğwiatła na
początku i po 14 dniach ukorzeniania
Table 4. Chlorophyll content in the leaves of the cuttings depending to the light colour at the
beginning and after 14 days of rooting
Barwa Ğwiatła
Light colour
Dzienne – Daylight
ĩółte – Yellow
Zielone – Green
Niebieskie – Blue
Białe – White

ZawartoĞü chlorofilu – Chlorophyll content, mg g-1
całkowita a + b
chlorofil a
chlorofil b
total a + b
clorophyll a
chlorophyll b
początkowa koĔcowa początkowa koĔcowa
początkowa
koĔcowa final
initial
final
initial
final
initial
2,47
1,53 b
1,78
1,12 b
0,69
0,41 b
2,47
1,76 a
1,78
1,28 a
0,69
0,48 a
2,47
1,73 a
1,78
1,25 a
0,69
0,48 a
2,47
1,37 bc
1,78
1,02 bc
0,69
0,35 c
2,47
1,30 c
1,78
0,96 c
0,69
0,34 c

Pod koniec doĞwiadczenia odnotowano znaczny spadek zawartoĞci chlorofilu w liĞciach sadzonek, w porównaniu z roĞlinami rosnącymi w szklarni w Ğwietle naturalnym,
u których zawartoĞü w liĞciach chlorofilu a + b, a i b wynosiła odpowiednio 2,47, 1,78
i 0,69 mg g-1. NajwiĊcej chlorofilu stwierdzono w liĞciach sadzonek ukorzenianych
w Ğwietle Īółtym i zielonym, a najmniej w Ğwietle białym. Analiza zawartoĞci w ĞwieĪej masie liĞci chlorofilu a i b wykazała analogiczne zaleĪnoĞci, jak w przypadku całkowitej zawartoĞci chlorofilu (tab. 4).

DYSKUSJA
W badaniach własnych wykazano niewielki wpływ barwy Ğwiatła na szybkoĞü tworzenia korzeni przez sadzonki pomidora. Niemniej spoĞród zastosowanych piĊciu rodzajów Ğwiatła o róĪnych barwach, najmniej korzystne dla tempa ukorzeniania było Ğwiatło
zielone i Īółte.
Borowski i Kozłowska [1986] zauwaĪyli, Īe sadzonki chryzantemy ukorzeniane
w Ğwietle o róĪnej barwie, wykazują bardzo małe róĪnice w dynamice tworzenia korzeni. Zdaniem autorów, wynika to ze zbyt krótkiego czasu działania Ğwiatła, niewystarczającego dla wywarcia wpływu na tempo ukorzeniania. Barwa Ğwiatła zastosowanego
do bezpoĞredniego oĞwietlania ukorzenianych sadzonek nie wywiera takiego wpływu
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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na szybkoĞü ukorzeniania, jak zastosowanie tego samego Ğwiatła do doĞwietlania roĞlin
matecznych. Podobnie Łukaszewska [2001] stwierdziła brak wpływu barwy Ğwiatła na
szybkoĞü tworzenia korzeni u sadzonek figowca. Najkrótsze korzenie uzyskano u sadzonek ukorzenianych w Ğwietle zielonym i białym.
DoĞwiadczenia Borowskiego i Kozłowskiej [1986] nie wykazały wpływu barwy
Ğwiatła na długoĞü korzeni tworzonych przez sadzonki chryzantemy. Zielone Ğwiatło
wyraĨnie hamowało wzrost korzeni fasoli oraz wzrost i rozwidlanie korzeni grochu in
vitro [Klein 1992]. Rola Ğwiatła w kulturach in vitro ogranicza siĊ praktycznie do regulowania procesów morfogenetycznych poprzez wpływ na poziom endogennych regulatorów wzrostu [Bach i Reby 1994, Gabarkiewicz i wsp. 1994, Latkowska i Chmiel
1996]. Wyniki licznych doĞwiadczeĔ badających oddziaływanie barwy Ğwiatła w kulturach tkankowych wykazały róĪnorodnoĞü reakcji, zaleĪnie od badanego gatunku. Petunia tworzyła najdłuĪsze korzenie w Ğwietle białym [Witomska i ŁadyĪyĔska 2001],
a najkrótsze w ciemnoĞci, z kolei u gerbery zaobserwowano wydłuĪanie siĊ korzeni pod
wpływem Ğwiatła niebieskiego, a najkrótsze korzenie uzyskano w Ğwietle czerwonym
[Gabryszewska 1995]. U mikrosadzonek chryzantemy najdłuĪsze korzenie powstawały
w Ğwietle czerwonym, a najkrótsze w ciemnoĞci i w Ğwietle niebieskim [Latkowska
i Chmiel 1996].
Sadzonki pomidora ukorzeniane w Ğwietle niebieskim charakteryzowały siĊ najwiĊkszą ĞwieĪą masą wytworzonych korzeni. Najmniejszą masĊ korzeni stwierdzono u sadzonek ukorzenianych w Ğwietle Īółtym i zielonym.
Borowski i Kozłowska [1986], ukorzeniając sadzonki chryzantemy w Ğwietle o róĪnej barwie, zauwaĪyli, Īe masa korzeni u sadzonek poddanych działaniu zielonego
Ğwiatła była mała, ale nie róĪniła siĊ istotnie od masy korzeni wytworzonych w Ğwietle
niebieskim i białym. Sadzonki chryzantemy ukorzeniane in vitro tworzyły korzenie
o najmniejszej masie w ciemnoĞci, a najwiĊkszą masĊ osiągały korzenie sadzonek
oĞwietlanych Ğwiatłem niebieskim i białym [Latkowska i Chmiel 1996]. W przypadku
mikrosadzonek petunii zastosowanie Ğwiatła o barwie niebieskiej, białej i czerwonej nie
wpływało w Īaden sposób na ĞwieĪą masĊ utworzonych korzeni [Witomska i ŁadyĪyĔska 2001]. U sadzonek gerbery ukorzenianych in vitro najmniejszą ĞwieĪą masĊ korzeni
uzyskano, stosując Ğwiatło czerwone i zielone, a najwiĊkszą przy uĪyciu Ğwiatła białego
i niebieskiego [Gabryszewska 1995].
Tak wiĊc pomimo róĪnic gatunkowych czĊĞü wyników uzyskanych w badaniach
prowadzonych in vitro potwierdza odnotowany w badaniach własnych pozytywny
wpływ niebieskiego Ğwiatła na ĞwieĪą masĊ korzeni sadzonek.
Na podstawie wykonanej w doĞwiadczeniu oceny bonitacyjnej stopnia ukorzenienia
sadzonek potwierdzono najgorszą jakoĞü korzeni utworzonych w Ğwietle zielonym
i Īółtym. Mała liczba przyznanych punktów wynikała z tego, Īe utworzone w tych
dwóch barwach Ğwiatła korzenie były nieliczne i słabo rozwidlone.
DoĞwiadczenie Borowskiego i Kozłowskiej [1986] wykazało, Īe najmniej liczne korzenie u sadzonek chryzantemy powstawały w przypadku zastosowania Ğwiatła zielonego. Jednak ukorzenianie sadzonek chryzantemy in vitro nie wykazało wpływu barwy
Ğwiatła na liczebnoĞü korzeni [Latkowska i Chmiel, 1996]. Podobne wyniki uzyskano,
ukorzeniając in vitro sadzonki petunii [Witomska i ŁadyĪyĔska 2001]. Mikrosadzonki
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gerbery najmniej liczne korzenie tworzyły w Ğwietle czerwonym, a najliczniejsze
w białym [Gabryszewska 1995].
Te róĪne, czĊsto sprzeczne wyniki Ğwiadczą o tym, Īe wpływ jakoĞci Ğwiatła na róĪnicowanie korzeni in vitro i in vivo zaleĪy od genotypu, stanu fizjologicznego, poziomu
endogennych i egzogennych regulatorów wzrostu, a takĪe od samego Ĩródła i natĊĪenia
zastosowanego Ğwiatła [Gabryszewska 1995, Latkowska i Chmiel 1996].
Umieszczenie sadzonek w fitotronie w warunkach Ğwiatła o róĪnej jakoĞci i obniĪonej,
w porównaniu z warunkami szklarniowymi, intensywnoĞci oĞwietlenia wywołało znaczny
spadek zawartoĞci w liĞciach chlorofilu. Degradacja chlorofilu była najmniejsza w Ğwietle
zielonym i Īółtym, a najsilniejsza pod wpływem Ğwiatła białego i niebieskiego.
Podobny wpływ niebieskiego Ğwiatła na kulturĊ mikrosadzonek brokuła odnotowali
Kubota i współautorzy [1997], jednak spadek zawartoĞci chlorofilu wystąpił w okresie
póĨniejszym, dopiero w czasie przechowywania roĞlin.
W doĞwiadczeniu własnym zaobserwowano, Īe najwiĊkszy spadek zawartoĞci chlorofilu w liĞciach dotyczył tych sadzonek, które wytworzyły korzenie o najwiĊkszej
masie. I odwrotnie, u sadzonek, których korzenie miały najmniejszą masĊ, spadek zawartoĞci chlorofilu w liĞciach był najmniejszy.

WNIOSKI
1. Zastosowanie Ğwiatła o róĪnym składzie spektralnym w trakcie ukorzeniania sadzonek pĊdowych pomidora nie wywarło wpływu na dynamikĊ tworzenia korzeni.
2. Stwierdzono wpływ barwy Ğwiatła na jakoĞü ukorzenionych sadzonek. ĝwiatło
niebieskie, dzienne i białe korzystnie wpłynĊło na liczbĊ i masĊ korzeni. ĝwiatło o barwie zielonej i Īółtej wpłynĊło ujemnie na wielkoĞü bryły korzeniowej oraz na ĞwieĪą
masĊ korzeni.
3. ĝwiatło sztuczne niezaleĪnie od barwy wpłynĊło ujemnie na zawartoĞü chlorofilu
w liĞciach sadzonek.
4. Ukorzenianie sadzonek pomidora moĪe byü z powodzeniem przeprowadzane
w pomieszczeniach oĞwietlanych wyłącznie Ğwiatłem sztucznym, pod warunkiem zapewnienia roĞlinom wysokiej jego intensywnoĞci i korzystnego dla tego procesu składu
spektralnego. Ze wzglĊdu na ujemny wpływ na liczbĊ i masĊ korzeni naleĪałoby wykluczyü stosowanie Ğwiatła Īółtego i zielonego do ukorzeniania sadzonek pomidora.
5. Uzyskane w doĞwiadczeniu wyniki dotyczą ukorzeniania sadzonek pomidora
w Ğrodowisku wodnym, dodatkowo w naczyniach przezroczystych, z tego wzglĊdu
w przypadku zastosowania do ukorzeniania podłoĪa stałego, uniemoĪliwiającego działanie Ğwiatła bezpoĞrednio na korzenie, naleĪałoby oczekiwaü innych rezultatów.
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EFFECT OF THE LIGHT COLOUR ON THE ROOTING OF TOMATO
(Lycopersicon esculentum Mill.) SHOOT CUTTINGS
Abstract. Cuttings of tomato ‘Recento F1’ cultivar were rooted in water, placed under fluorescent lamps emitted daylight, yellow, green, blue and white light with quantum irradiance
57 ȝmol m-2s-1. The rooting rate and quality of roots were investigated. It was observed
a favourable influence of the blue, daylight and white light on the length, number and mass
of roots. Yellow and green light influenced unfavourable on the mass and number of roots.
Key words: tomato cuttings, adventitious roots, artificial light, fluorescent lamps
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