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It is generally accepted that plants are irreplaceable components of Bioregenerative Life-Support Systems (as a part of CELSS), as far as they are sources of oxygen and food for crew, CO2 absorbers, regenerators of water through participation in recycling of organic wastes, and also green design for astronauts’ psychological comfort. To create CELLS it is necessary to know the minimally sufficient parameters of lighting, irrigation and mineral nutrition for the harvest in microgravity conditions. In this context of space crop production we proposed to investigate the levels of photosynthetic activity and respiration pea plants that grew on different light conditions under simulated microgravity. Results and perspectives are discussed.
Як відомо, в умовах реальної мікрогравітації рослини можуть здійснювати повний життєвий цикл від насіння до насіння. Для цього необхідним є дотримання оптимальних умов освітлення, постачання води та мінеральних речовин, постійної вентиляції для запобігання характерним для мікрогравітації порушенням транспірації листків, гіпоксії кореневої системи та накопичення етилену в замкнутому просторі малого об’єму. Оптимальні умови культивування рослин протягом тривалих космічних місій можуть бути порушені, крім того забезпечення параметрів оптимального високого рівня освітлення  в оранжереях великого розміру може бути тягарем для систем електроживлення літальних апаратів. Тому для створення біорегенеративних систем життєзабезпечення важливим є з’ясування характеру адаптивних перебудов рослинних організмів в умовах мікрогравітації, крім того важливо знати мінімально допустимі кількісні параметри освітлення, поливу, мінерального живлення при проектуванні бортових оранжерей. У зв’язку з вищезазначеним, нами запропоновано дослідити рівень фотосинтетичної активності та дихання листків, газообміну in vivo рослин гороху, вирощених при різному освітленні в умовах модельованої мікрогравітації. Результати та перспективи таких досліджень обговорюються.


