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ТЕМА «БУДОВА РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ»
Жива рослинна клітина, являючись найелементарнішою структурною і
функціональною одиницею багатоклітинних організмів, відзначається
одночасно як складністю будови і функціонування її структурних елементів, так
і вдосконаленістю організації внутріклітинних процесів.
Рослинна клітина (Рис. 1.) складається з трьох частин: міцної
полісахаридної клітинної оболонки, вакуолі і протоплазми. Наявність клітинної
оболонки є однією з вагомих ознак рослинної клітини. Клітинна оболонка
включає серединну пластинку, і первинну і вторинну стінки. Вторинна стінка
відкладається на первинній стінки з внутрішньої сторони клітини після
завершення її росту і включає три шари (зовнішній, середній, внутрішній).
Клітинна оболонка характеризується високою пористістю виконує ряд важливих
функцій: механічну, катіонообміну, транспортну. Єдина система клітинних
оболонок називається апопластом.

Рис. 1. Будова рослинної клітини
Протоплазма рослинної клітини (Рис. 2.) включає ядро і цитоплазму.
Цитоплазма розділяється на рідку фазу гіалоплазму і органели: хлоропласти,
хромопласти, лейкопласти), мітохондрії, рибосоми, сферосоми, пероксісоми,
гліоксісоми та мембранні системи (апарат Гольджі, ендоплазматичний
ретикулум, мікротрубочки і мікрофіламенти).
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Рис. 2. Будова рослинної клітини
Ядерце
Ядро
Рибосома
Везикула
Шорсткий (гранулярний)
ендоплазматичний ретикулум
6. Аппарат Гольджі
7. Клітинна стінка
8. Гладкий (агранулярний)
ендоплазматичний ретикулум
9. Мітохондрія
10. Вакуоля
11. Гіалоплазма
12. Лізосома
13. Центросома (клітинний центр)
1.
2.
3.
4.
5.
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Виключно невід’ємними компонентами клітини є біологічні мембрани. В їх
основі лежать шари фосфоліпідів, повернутих гідрофобними кінцями до
середини і периферичні та інтегральні білки. Біологічні мембрани оточують
протоплазму клітини (плазмалема), вакуолю (тонопласт), всі органели клітини,
розділяють цитоплазму на окремі ячейки (компартменти), утворюють інвагінації
в середині окремих органел (хлоропласти, мітохондрії). Вони виконують ряд
різноманітних функцій: бар’єрні, осмотичні, транспортні структурні, електричні,
енергетичні, рецепторно-регуляторні та ін.
Завдяки наявності напівпроникних мембран (швидко пропускають воду і
повільно розчинені в ній речовини) та певної концентрації осмотично активних
органічних і неорганічних речовин у цитоплазмі і вакуолі рослинну клітину
можна розглядати як цілісну осмотичну систему. Осмотичний тиск клітинного
соку створюють цукри, мінеральні речовини, органічні кислоти, білки, тощо.
Функціонування рослинної клітини, як цілісної осмотичної системи,
зумовлює виникненню трьох взаємозв’язаних сил – осмотичного (Р) і тургорного
(Т) тисків та всисної сили (S).
P=S+T
Осмотичний тиск – це найбільша сила, яку розвиває розчин при поглинанні
води через напівпроникну мембрану.
Всисна сила – це залишкова сила осмотичного тиску.
Тургорний тиск – характеризує внутрішній гідростатичний тиск клітинного
соку на клітинну оболонку.
У деревних рослин високий рівень всисної сили клітин мезофілу викликає
транспірація. У клітинах водоростей та інших водних рослин всисна сила
практично не виникає, що свідчить про високу ступінь їх тургесцентності.
Для визначення осмотичного тиску та всисної сили клітин розроблено
декілька методів. Зокрема, для визначення осмотичного тиску клітинного соку
користуються такими методами:
- плазмолітичний метод;
- кріоскопічний метод.
Всисну силу клітин можна визначити:
- рефрактометричним методом;
- методом струминок;
- методом стрічок.
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Лабораторна робота: Плазмоліз і деплазмоліз. Визначення осмотичного
тиску методом плазмолізу
Матеріали та обладнання: цибулина, в клітинах епідермісу якої міститься
антоціан, розчин NаСl – 8% і 0,2 – 0,5 М, препарувальні голки, бритви,
скальпель, мікроскоп, фільтрувальний папір, предметні і покривні скельця,
градуйовані піпетки на 10 мл., розчин Н2SО4 – 50%.
Вступ
Гази, рідини, розчинені тверді речовини здатні рівномірно розподілятись в
доступному для них просторі. Таке поширення диспергованих речовин з одної
частини системи в іншу називається дифузією. Повільна дифузія розчинника і
речовин через напівпроникні перетинки (мембрани) називається осмосом.
Протоплазма живої клітини проникна не для всіх речовин. Зокрема, вона
добре пропускає воду і лише частково розчинені в ній речовини. Отже,
протоплазма характеризується напівпроникністю і в зв’язку з тим має властивості
осмотичної системи. Осмотично діяльним розчином в живій клітині є клітинний
сік, в якому завжди містяться в розчиненому вигляді цукри, солі, кислоти і т.д.
Найбільша сила, яку може розвинути розчин при поглинанні води через
напівпроникну оболонку називається осмотичним потенціалом або осмотичним
тиском.
Для поглинання води рослинною клітиною необхідно, щоб осмотичний
потенціал її клітинного соку був більшим осмотичного потенціалу зовнішнього
розчину. У противному разі клітина не тільки не зможе поглинати воду ззовні, а
навпаки, буде віддавати частину води зовнішньому концентрованому розчину.
Обезводнення клітини, обумовлене відсмоктуванням води з неї концентрованим
зовнішнім розчином, приводить до так званого плазмолізу.
Плазмоліз – це відставання протопласта від оболонки внаслідок його
обезводнення (Рис. 4.).

Рис. 3. Клітини в тургесцентному стані

Рис. 4. Плазмолізовані клітини
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В залежності від в’язкості протоплазми розрізняють ввігнутий і опуклий
плазмоліз. У молодих клітин, в’язкість протоплазми яких дуже висока, звичайно
спостерігається спочатку ввігнутий плазмоліз, а тоді опуклий. У старих клітин,
в’язкість протоплазми яких, як правило, нижча, ніж у молодих клітин, дуже
скоро наступає опуклий плазмоліз.
Якщо плазмолізовану клітину перенести в чисту воду або в розчин з
меншим осмотичним тиском, ніж осмотичний тиск клітинного соку, то явище
плазмолізу поступово зникає, тобто наступає деплазмоліз. Клітина знову
відновить свій напружений, тургесцентний стан (Рис. 3.).
Деплазмоліз це заповнення плазмолізованою протоплазмою всього об’єму
клітинної оболонки внаслідок вбирання води ззовні.
Визначення величини осмотичного тиску клітинного соку методом
плазмолізу базується на виявленні так званого ізотонічного розчину.
Ізотонічний розчин – це розчин, у якого осмотичний тиск дорівнює
осмотичному тиску клітинного соку. Розчин з більшим осмотичним тиском, ніж
тиск клітинного соку називається гіпертонічним, з меншим гіпотонічним (Рис.
5.).

Рис. 5. Стан клітини в різних осмотичних розчинах
Візуально ізотонічний розчин визначають за початковою стадією
плазмолізу протоплазми. При цій стадії плазмолізу протоплазма починає
відставати від клітинної оболонки тільки в куточках. Крім початкової стадії
плазмолізу виділяють ще слабку, середню і сильну стадії.
1. Мета роботи
1.1. Показати, що жива клітина являє собою осмотичну систему, в якій
функцію напівпроникної перегородки виконує плазмалема.
1.2. Визначити осмотичний тиск клітинного соку клітин цибулі.
2. Методика досліджень
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2.1. Здираємо кусочок епідермісу з зовнішньої сторони луски цибулі, яка
містить антоціан, і зразу поміщаємо на предметне скло в краплю води.
Накриваємо препарат покривним скельцем і розглядаємо під мікроскопом при
малому збільшенні. Замальовуємо живі клітини, які знаходяться в стані тургору.
2.2. Вводимо поступово під покривне скельце краплю плазмолітика – 8%
розчину NаСl. Для того з однієї сторони покривного скельця поміщаємо краплю
плазмолітика, з другої – смужку фільтрувального паперу. Спостерігаємо під
мікроскопом зміни, які відбуваються. Через деякий час (5-15 хв) виявляємо
поступове відставання протоплазми від стінок клітини, спочатку в кутках, а потім
і від всієї поверхні стінок. Замальовуємо різні форми плазмолізу клітин.
2.3. Промиваємо препарат водою, поміщаючи її краплі збоку покривного
скельця і відбираючи розчин плазмолітика фільтрувальним папером.
Спостерігаємо під мікроскопом явище деплазмолізу (поступове зникнення
плазмолізу і перехід протоплазми в тургесцентний стан).
2.4. Вносимо під накривне скельце краплю 50% розчину Н2SО4
Спостерігаємо під мікроскопом поступову дифузію клітинного соку. Пояснити
причину явища, яке спостерігається.
2.5. Наливаємо в скляні баночки по 10 мл 0,2М, 0,3М, 0,4М, 0,5М розчину
NаСl і 50 мл кип’яченої води.
2.6. Здираємо з зовнішньої сторони луски цибулі 5-6 невеликих кусочків
епідермісу і поміщаємо їх в баночку з кип’яченою водою.
2.7. В кожний розчин, починаючи з найнижчої концентрації через кожні 5
хв. опускаємо по кусочку епідермісу. Перед кожним опусканням кусочків
епідермісу в розчини їх злегка підсушуємо на фільтрувальному папері.
2.8. Після 20-хвилинного перебування кусочків епідермісу в тому чи
іншому розчині розглядаємо їх під мікроскопом в краплі того ж розчину і
шукаємо початкову стадію плазмолізу. Розчин, в якому спостерігається
початкова стадія плазмолізу. Розчин, в якому спостерігається початкова стадія
плазмолізу і буде ізотонічним розчином.
3. Результати досліджень і їх аналіз.
Результати вивчення явищ плазмолізу і деплазмолізу представляємо у
вигляді рисунків, а визначення осмотичного тиску заносимо в табл. 3.1.
Таблиця 3.1. Стадії плазмолізу клітин епідермісу цибулі в залежності від
концентрації розчину
Концентрація
Час поміщення кусочків епідермісу
Стадія
розчину
(год., хв)
плазмолізу
в розчин
під мікроскопом
0,5М
0,4М
0,3М
0,2М
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Розрахувати осмотичний тиск клітинного соку можна за формулою:
Р=RTІC
де: Р – осмотичний тиск клітинного соку в атм.,
R – газова стала (0,0821 л атм/град моль),
Т – абсолютна температура (2730С + t0С, де t – кімнатна температура),
С – концентрація ізотонічного розчину в молях ( 0,5, 0,4, 0,3, 0,2),
І – ізотонічний коефіцієнт, який для NaCl дорівнює 1,65.
Ізотонічний коефіцієнт (коефіцієнт Вант-Гоффа) характеризує іонізацію розчинів
і обчислюється за формулою:
І=1+a(n-1),
де: a – ступінь дисоціації,
n – число іонів, на які дисоціює молекула.
Використовуючи літературу проводимо аналіз отриманих результатів
досліджень і формулюємо висновки.
4. Висновки
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Лабораторна робота: Визначення активності ферментів: каталази,
інвертази, фосфорилази
Матеріали та обладнання: прилад для визначення активності каталази,
фарфорові ступки, промитий річковий пісок, порошок крейди, пероксид водню
3%-ний, мірний циліндр, піпетка на 5 мл., ваги з різноважками, секундомір,
рослинний матеріал, фільтрувальний папір, пробірки, воронки, піпетки з
поділками на 5-10 мл., бані водяні, термометри, реактиви: 2%-ний розчин
сахарози, Фелінгова рідина, дистильована вода, дріжджі пресовані.
Вступ
В процесі дихання побічним продуктом окислення є пероксид водню, який в
високих концентраціях токсично діє на цитоплазму. Знешкодження пероксиду
проходить з участю фермента каталази, що розкладає її на воду і молекулярний
кисень за рівнянням:
каталаза

2Н2О2

→

2Н2О + О2

Про активність каталази судять по об’єму кисню, який виділився в
результаті розкладу пероксиду водню. Для цього використовують прилад,
приведений на рис. 2.1.
Перетворення сахарози до глюкози і фруктози проходить під дією фермента
інвертази (сахарози) і здійснюється за рівнянням:
С12Н22О11 + Н2 О = С6Н12О6 + С6Н12О6
глюкоза

фруктоза

Інвертаза зустрічається в різних частинах рослин - в листі, квітках, насінні,
коренях. В більшій кількості міститься в дріжджах, з яких порівняно легко може
бути виділена в розчин при незначному пошкодженні оболонок дріжджових
клітин.
1. Мета роботи
1.1. Ознайомитись з методом вивчення активності каталази і інвертази.
1.2. Визначити активність каталази в листовому апараті різних деревних
рослин.
1.3. Вивчити вплив високої температури на дію інвертази.
2. Методика досліджень
2.1. Бюретку і скляний циліндр приладу заповнюємо дистильованою водою
до половини об’єму.
2.2. Розтираємо 1 г. листя або іншого рослинного матеріалу в фарфоровій
ступці з кварцовим піском, одночасно доливаючи воду загальним об’ємом 20 мл.
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2.3. Додаємо 0,5 г. крейди для створення лужної реакції (рН 7,7 –
оптимальна для даного ферменту).
2.4. Поміщаємо одержаний розчин в каталазник.
2.5. В фарфоровий тиглик наливаємо 5 мл 3%-ного пероксиду водню і
щільно закриваємо каталазник корком, не допускаючи змішування рідин (див.
рис. 2.1).
2.6. Відкриваємо затискач і переміщенням циліндра встановлюємо рівень
води в бюретці на нуль.
2.7. Закриваємо затискач, струшуємо каталазник, перевернувши при цьому
тиглик і змішуючи рідину. Відтак, весь час струшуючи каталазник, по зниженню
рівня в бюретці відмічаємо об’єм кисню в мілілітрах, виділеного протягом трьох
хвилин на 1 г маси сирого матеріалу. При визначенні об’єму кисню рівень води в
циліндрі і бюретці зрівнюємо.
2.8. Результати досліду заносимо в таблицю 3.1.
2.9. Робимо аналіз одержаних даних, порівнюючи активність каталази в
різному рослинному матеріалі.
2.10. 2-3 г. пресованих дріжджів змішуємо з 2-3 г кварцового піску,
обливаємо 5 мл Н2О і добре розтираємо в фарфоровій ступці. Потім доливаємо
ще 15 мл Н2О, нагрітої до 40°С і продовжуємо розтирати протягом 10 хв.
2.11. Одержаний розчин профільтровуємо через складчастий фільтр. При
цьому перші порції мутного фільтрату зливаємо знову на фільтр. В фільтраті буде
знаходитись інвертаза.
2.12. Наливаємо в три пробірки на 5 мл 2%-ного розчину сахарози. Одну
залишаємо для контролю, в другу додаємо 1 мл фільтрату, в третю також 1 мл
фільтрату, але кип’яченого.
2.13. Всі три пробірки ставимо у водяну баню з температурою 40 0С .
2.14. Через 15-20 хв у всіх трьох пробірках проробляємо реакцію на
відкриття відновлюючих цукрів – гексоз, які повинні одержатись в результаті
діяльності фермента. Для цього в кожну пробірку додаємо 5 мл Фелінгової
рідини. Вміст кип’ятимо. Під дією відновлюючих цукрів окисна мідь
відновлюється і випадає у вигляді цегляно-червоного осаду оксиду міді Сu2О.
2.15. Результати досліджень заносимо в таблицю 3.2.
2.16. Робимо аналіз одержаних даних про дію фермента інвертази і про
вплив на нього активності високої температури.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Таблиця 3.1 - Активність каталази в листовому апараті деревних рослин
Виділилось О2
Активність каталази
Порода
Наважка, г
за 3 хв., мл
мл О2/г×хв
1.
2.
3.
4.
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Таблиця 3.2. Зміна активності інвертази під дією температури
Склад суміші в пробірці (мл)
фільтрат-переносник
Варіант
Результати
фермента
сахароза,
фелінгова
2% – розчин
рідина
без
після
кип’ятіння кип’ятіння
1.
2.
3.
4. Висновки
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Лабораторна робота: Визначення всисної сили клітин за зміною
концентрації розчинів
Матеріали та обладнання: 1М розчин сахарози; дистильована вода;
спиртовий розчин нігрозину в крапельниці або метиленова синя кристалічна;
рефрактометр; пробочне сверло діаметром 7-8 мм; препарувальні голки;
термометр; бюретки з лійками; штатив з пробірками – в нижньому ряді звичайні
пробірки, а в верхньому маленькі об’ємом 3-4 мл;; гумові корки для пробірок,
скляні палочки; піпетки у відтягнутим в капіляр кінцем; фільтрувальній папір.
Вступ
Сила, з якою клітина здатна поглинати воду називається всисною силою
(S). Її величина залежить від осмотичного (Р) і тургорного (Т) тиску.
Співвідношення між цими силами виражається такою залежністю: S = P – T.
Величина всисної сили є динамічною і і пропорційно залежить від насичення
клітини водою. Клітина насичена водою характеризується великим тургорним
тиском, а всисна сила наближається до нуля, і навпаки, при обезводненні
протоплазми величина всисної сили наближається до величини осмотичного
тиску.
Існує декілька методів визначення всисної сили клітин за зміною
концентрації розчинів. Всі вони базуються на знаходженні ізотонічного розчину
(розчин, всисна сила якого дорівнює всисній силі клітинного соку). Для цього
висічки з листків поміщають у розчини різної концентрації. Якщо всисна сила
клітинного соку листків виявиться вищою від всисної сили зовнішнього розчину,
то клітини інтенсивно поглинатимуть з нього воду. При цьому концентрація
зовнішнього розчину збільшиться. У варіантів, де всисна сила клітинного соку
листків буде нижчою від всисної сили розчину, в який вони занурені, там частина
води з листків переміститься в зовнішній розчин і його концентрація при цьому
зменшиться. В умовах ізотонічного розчину всисні сили клітинного соку і
зовнішнього розчину є зрівноваженими, тобто їх концентрація не змінюється.
Зміну концентрації розчинів можна знайти за зміною коефіцієнтів
заломлення (рефрактометричний метод), або щільності (метод струминок).
1.
Мета роботи
1.1. Визначити всисну силу клітин асимілюючих органів різних видів
деревних рослин.
1.2. Визначити всисну силу клітин листків різних частин крони дерева.
2.
Об’єкти і методика досліджень
2.1. Ставимо дослід.
2.1.1. Готуємо по 7 звичайних маленьких пробірок з гумовими корками
(добре промиваємо, нумеруємо і висушуємо) та розставляємо відповідно у
штативі.
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2.1.2. Наливаємо у звичайні пробірки по 10 мл 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7
молярні розчини сахарози і закриваємо корками.
2.1.3. Переносимо відповідно у маленькі пробірки по 0,5-1 мл
підготовлених розчинів і закриваємо їх корками.
2.1.4. Вирізаємо гострим пробочним свердлом диски з листків поблизу
центральної жилки.
2.1.5. Поміщаємо по 3 або 4 диски в молі пробірки на 30-40 хв і періодично
(4-5 разів) струшуємо їх. Диски повинні бути повністю занурені в розчини.
2.1.6. Після завершення досліду препарувальною голкою виймаємо диски з
пробірок і закриваємо корками.
2.2. Визначаємо зміну концентрації розчинів рефрактометричним методом.
2.2.1. Піднімаємо верхню призму рефрактометра і наносимо скляною
паличкою з відплавленим кінцем на нижню призму 2-3 краплі досліджуваного
розчину і зразу опускаємо верхню призму.
2.2.2. Дивимося в окуляр і за допомогою дзеркала направляємо світловий
потік в отвір призми, суміщаємо межу світлової та темнової частин поля зору з
перетином ліній хреста (ИРФ-454Б) і проводимо відлік по шкалі коефіцієнтів
заломлення.
2.2.3. Визначаємо концентрацію контрольних і відповідних їм дослідних
розчинів.
2.2.4. Після кожного заміру ретельно протираємо призми рефрактометра.
Спочатку нанесений на призми розчин забираємо сухим фільтрувальним
папером, після чого двічі протираємо змоченим дистильованою водою і знову
сухим. Ретельно протираємо також скляну паличку.
2.2.5. Отримані результати заносимо в табл. 3.1.
2.3. Визначаємо зміну щільності розчинів методом струминок (за
В.С.Шардаковим).
2.3.1. Ставимо дослід (див.п.2.1).
2.3.2. Вносимо в дослідні пробірки по одному кристалику метиленової
синьої, або по одній краплі спиртового розчину нігрозину і перемішуємо.
2.3.3. Набираємо у піпетку з відтягнутим в капіляр кінцем підфарбований
дослідний розчин і опускаємо у відповідну пробірку з вихідним розчином так,
щоб нижній кінець піпетки був зануреним в нього на 2-3 см.
2.3.4. Повільно відпускаємо палець і спостерігаємо за напрямком руху
струминки. Якщо струминка рухається вниз, то це означає, що концентрація
розчину збільшилась, а якщо вверху – зменшилась. Якщо струминка залишилась
на місці, то щільність дослідного розчину не змінилась, а його всисна сила
дорівнює всисній силі вихідного розчину. Кожний розчин беремо новою
піпеткою.
2.3.5. Отримані результати заносимо в табл. 3.2.
2.4. Величину всисної сили розраховуємо за рівнянням Вант-Гоффа.
S = RTC
де: S – всисна сила, атм.
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R – опір
T – абсолютна температура.
C – концентрація ізотонічного розчину, М.
3.
Результати дослідження і їх аналіз
Таблиця 3.1 – Всисна сила клітин асимілюючих органів деревних порід
(за рефрактометричним методом)
№ пробірки
Вихідна
Ізотонічна
Всисна
без
з висіч- концен- Показник
Частина
концентраПорода
трація рефрактом
сила,
висічок
ками
крони
ція
етра
атм.
(контро- (дослід- розчину,
розчину, М
М
льна)
на)
1
1
0,1
2
2
0,2
3
3
0,3
4
4
0,4
5
5
0,5
6
6
0,6
7
7
0,7
Таблиця 3.2 – Всисна сила клітин асимілюючих органів деревних порід
(за методом струминок)
№ пробірки
Вихідна
Ізотонічна Напрям
Всисна
без
з висіч- конценЧастина
концентраруху
Порода
трація
сила,
висічок
ками
крони
ція
струмиатм.
(контро- (дослід- розчину,
розчину, М
нок
М
льна)
на)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
4. Висновки
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ТЕМА «ВОДНИЙ РЕЖИМ РОСЛИН»
Водний режим рослин включає чотири категорії процесів:
- поглинання води;
- рух і розподіл поглинутої води;
- втрати води;
- засвоєння води.
Всі ці процеси тісно зв’язані між собою і від їх співвідношення складається
водний баланс рослини. В цілому, близько 95-99% поглинутої рослиною води
втрачається. Основним джерелом таких втрат є транспірація. Транспірація – це
випарування води рослиною (Рис. 6.). Розрізняють два види транспірації –
продихову і кутикулярну. Продихова транспірація проходить через продихи і
включає – випарування води з клітин в міжклітинники та дифузію водяної пари
через продихи. Кількість продихів у рослин коливається від 50 до 500 шт/мм 2.
Вони у листяних деревних порід розміщені з нижньої сторони листової
пластинки, а в хвойних – з обох сторін.
Кутикулярна транспірація здійснюється
безпосередньо з поверхні клітин в атмосферу
через листкові рубці та інші нещільності в
кутикулі.
Інтенсивність
кутикулярної
транспірації в 5-10 разів нижча, ніж
продихової. Проте у молодих листків вона
може становити половину від транспіраційних
витрат.
Існує
ряд
кількісних
показників
транспірації, які характеризують ефективність
використання води рослиною:
- інтенсивність транспірації;
- економність транспірації;
- продуктивність транспірації;
- транспіраційний коефіцієнт.
Рис. 6. Схема транспірації
Використовують різні методи для обліку
інтенсивності транспірації рослин:
- метод зважування цілої рослини разом з субстратом, на якому вона росте;
- метод просочування – вловлювання водяного пару, який виділяється
листками.
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Лабораторна робота: Визначення об’єму і адсорбційної поверхні кореневих
систем сіянців деревних рослин і їх морфологія
Матеріали та обладнання: кореневі системи сіянців деревних рослин,
об’ємомір Сабініна і Колосова, бюретка, тонкий м’який дріт, дистильована вода,
лінійки, ваги, штангенциркулі.
Вступ
Для визначення об’єму коренів використовують метод Д.А.Сабініна та
І.І.Колосова. Метод дозволяє визначити об’єм коренів з похибкою до 5-7%. Це
значно вище точності методу визначення об’єму коренів за кількістю витісненої
води з посудини при опусканні в неї коренів (похибка 20-25%).
Об’єм коренів визначають з допомогою спеціального об’ємоміра СабінінаКолосова (Рис. 7.).

Рис. 7. Об'ємомір Сабініна-Колосова

Рис. 8. Прилад для визначення об’єму
коренів

1 – циліндрична посудина; 2 – відтягнутий кінець посудини; 3 – гумова трубка; 4 –
градуйована піпетка. АА' – вихідний рівень води в циліндрі; ВВ' – рівень води в циліндрі після
занурення коренів; А' – вихідне положення меніска в піпетці; В' – положення меніска в піпетці
після занурення коренів.

Прилад складається з скляного циліндра 1, з’єднаного каучуковою
(гумовою) трубкою 3, з градуйованою піпеткою 4 (ємність піпетки 1-2 мл., ціна
поділки 0,01-0,02 мл), відтягнутий кінець якої повинен бути відрізаний. Циліндр
закріплюють на штативі вертикально, а піпетку – під невеликим кутом до
горизонталі. Чим менший діаметр циліндра і кут нахилу піпетки до горизонталі (
), тим вища чутливість приладу.
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При проведенні досліджень в прилад наливають дистильовану воду до
рівня А. Корені злегка просушують фільтрувальним папером, відмічають
положення в піпетці меніска А' і занурюють кореневу систему у воду. Рівень води
у посудині (1) підвищується, і меніск в піпетці підніметься до положення В'. За
законом сполучених посудин водний меніск в ній пересунеться на більшу
відстань, ніж рівень води в циліндрі, що і підвищує точність досліджень.
Якщо відстань яку проходить меніск А'В', незначна, збільшують нахил
піпетки (4), підвищуючи чутливість приладу. Корені виймають і чекають, поки
вода з них стече в посудину (1).
Якщо після стікання води меніск буде нижче АА', в посудину обережно
доливають воду доти, поки меніск не займе положення АА'.
Загальну адсорбуючу поверхню коренів можна визначити розрахунковим
шляхом, використовуючи запропонований П.С.Погребняком та М.П.Мельником
коефіцієнт переводу об’єму плівки води, що змочує корені, до поверхні коренів.
Примітка: Більш точним методом знаходження поверхні коренів є метод
Д.А.Сабініна і І.І.Колосова, що грунтується на визначенні кількості поглинутої
коренями металевої сині. Цей метод дозволяє з високою точністю визначити як
загальну, так і робочу (осмотично діяльну) адсорбуючу поверхню кореневої
системи.
1. Мета роботи
1.1. Засвоїти визначення об’єму коренів деревних рослин методом
Д.А.Сабініна та І.І.Колосова.
1.2. Визначити об’єм і загальну адсорбуючу поверхню кореневих систем
сіянців різних деревних рослин.
2. Методика досліджень
2.1. Складаємо об’ємометр Д.А.Сабініна та І.І.Колосова (рис.2.1).
2.2. В бюретку та циліндричну посудину наливаємо дистильовану воду.
Рівень її в циліндрі повинен бути на 2-3 см нижче від верхнього краю.
2.3. Піпетку закріплюємо на такій висоті, щоб рівень води в ній знаходився
на початку градуйованої частини. З допомогою гумового кільця відмічаємо
положення меніска А.
2.4. Корені рослин складаємо в невеликі пучки, величина яких залежить від
діаметра циліндра, і скріплюємо їх декількома дротинами (d=0,05 – 0,1 мм).
Необхідно слідкувати за тим, щоби корені, які беруться для досліду не були
пересушені. Живі клітини повинні знаходитись в стані тургору.
2.5. З допомогою тонкої дротини (d=0,8-1,0 мм) поміщаємо корені в
об’ємометр. Рівень води в циліндрі при цьому підвищиться і меніск в піпетці
пересунеться в положення В. Гумовим кільцем відмічаємо новий рівень меніска.
2.6. Виймаємо корені з циліндра і легко струшуємо їх над ним, щоб
усунути крапельну воду.
2.7. Доливаємо в циліндр воду з бюретки до тих пір, поки меніск в піпетці
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не займе положення А. Долитий об’єм води дорівнюватиме об’єму водяної
плівки, що змочила корені. Помноживши його на перевідний коефіцієнт П.С.
Погребняка та М.П. Мельника (К=74,1), одержимо загальну адсорбуючу
поверхню коренів.
2.8. Знову доливаємо в циліндр воду, поки меніск в піпетці не займе
положення В. Долитий об’єм води дорівнює об’єму коренів.
2.9. Досліджуємо біометричні показники сіянців різних порід:
- довжину надземної частини (від кореневої шийки до центральної
бруньки);
- довжину стержневого кореня;
- діаметр кореневої шийки;
- кількість коренів першого порядку і їх сумарну довжину;
- обриваємо і рахуємо кількість листків на сіянці та визначаємо довжину 25
листків, в таблицю заносимо середнє значення.
2.10. Досліджуємо фітомасу сіянців:
- масу надземної частини;
- масу кореневої системи;
- масу асиміляційного апарату.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Результати досліджень представляємо в таблицях 3.1, 3.2, 3.3.

Порода

1

№ сіянця

Таблиця 3.1. Біометрична характеристика однорічних сіянців деревних порід
Довжина
надземної
частини,
мм

Довжина
стержневого
кореня, мм

Діаметр
кореневої
шийки,
мм

2
1
2
3
4
5

3

4

5

Корені 1-го
порядку
сумарна
к-ть,
довжина,
шт
мм
6
7

Кількість
хвоїнок
на сіянці,
шт.

Середня
довжина
хвоїнки,
мм

8

9

середнє
1
2
3
4
5
середнє

Таблиця 3.2 Нагромадження фітомаси сіянцями деревних порід

Порода

1

№ сі янця
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Маса
надземної
частини,
мг

Маса
кореневої
системи,
мг

Маса
асиміляційного
апарату,
мг

Загальна
маса
сіянцю,
мг

3

4

5

6

2
1
2
3
4
5

Співвідношення маси
надземної
сіянцю хвої до
частини
до хвої коренів
до
коренів
7
8
9

середнє
1
2
3
4
5
середнє

Таблиця 3.3 Об’єм і загальна адсорбуюча поверхня кореневих систем сіянців
різних деревних рослин
Порода

№
сіянцю
1
2
3
4
5

Об’єм водяної
плівки, см3

Поверхня
коренів, см2

Об’єм коренів,
см3

середнє
1
2
3
4
5
середнє
Аналізуємо одержані результати досліджень. Робимо висновки про
розвиток кореневих систем сіянців різних деревних порід.
4. Висновки
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Лабораторна робота: Визначення інтенсивності транспірації на не зрізаних
листках (по В.Ф.Купревичу)
Матеріали та обладнання: СаСl2 гранульований і висушений при
температурі 1050С, вазелін, скляні бюкси діаметром 3-4 см, аналітична вага з
різноважками, секундомір, дротяне кільце з ручкою (діаметром рівним діаметру
бюкса), фільтрувальний папір.
Вступ
Цей метод базується на здатності деяких речовин інтенсивно поглинати
вологу з повітря. Найчастіше для проведення дослідження використовують
хлорид кальцію (СаСl2), який поміщають в бюкси, після проведеного
експонування, свідчить про кількість поглинутої вологи хлоридом кальцію, яка
виділилась під час транспірації. Застосування цього методу доцільне при
вивченні інтенсивності транспірації у широколистяних рослин (ширина листової
пластинки більше 3 см). Дослідження проводять з верхньої і нижньої сторони
листка. Сума транспіраційних витрат з обох сторін листової пластинки відповідає
фактичній величині інтенсивності транспірації. Метод зручний для застосування
в лабораторних і польових умовах.
1.
Мета роботи
1.1. Дослідити інтенсивність транспірації верхньої і нижньої сторони
листової пластинки у різних видів деревних рослин.
2.
Об’єкт і методика досліджень
2.1. Підбираємо деревні види для проведення дослідження інтенсивності
транспірації.
2.2. Насипаємо до половини хлорид кальцію і щільно закриваємо
притертими, змащеними вазеліном корками.
2.3. Зважуємо бюкси на аналітичній вазі з точністю до 0,001 г.
2.4. Відкриваємо бюкс, швидко прикладаємо його до нижньої сторони
листка і включаємо секундомір. Листок злегка притримуємо дротяним кільцем.
2.5. Після експозиції протягом 1 хвилини швидко закриваємо бюкс
корком і зважуємо.
2.6. Аналітичні дії проводимо на верхній стороні листка, повернувши
його на 1800.
2.7. Вимірюємо площу отворів бюксів і розраховуємо інтенсивність
транспірації за формулою
Iт = (M×60)/(S×t)
де: Іт – інтенсивність транспірації, мг/дм2 год;
S – площа отвору бюкса (S = r2), дм2;
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t – тривалість експозиції, хв.
М – кількість поглинутої води за час експонування (збільшення маси
бюкса) мг.
2.8. Результати досліджень заносимо в табл. 3.1.
3.

Результати досліджень та їх аналіз

Таблиця 3.1 Інтенсивність транспірації різних сторін листків деревних порід
Порода Сторона
Маса бюкса з СаСl2
Збільшення
Інтенсивність
листка
маси бюкса,
транспірації,
початкова
після
мг
мг/дм2 год
експозиції
нижня
верхня
Разом
4. Висновки
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Лабораторна робота: Визначення транспірації верхньої і нижньої сторін
листка хлоркобальтовим методом (за Шталем)
Матеріали та обладнання: куски фільтрувального паперу розміром 8×10
см просочені 5%-ним розчином хлориду кобальту скляні пластинки розміром 6×9
см; скляні банки з притертими корками; канцелярські скріпки; мікроскопи;
бритви; предметні і покривні скельця
Вступ
Просочені розчином хлориду кобальту і висушені кусочки фільтрувального
паперу при поглинанні вологи, яка виділяється листками під час транспірації,
змінюють забарвлення від голубого (сухий СоСl2) до рожевого (СоСl2 6 Н2О). За
швидкістю зміни забарвлення кусочків хлоркобальтового паперу прикладених до
листків можна говорити про інтенсивність транспірації нижньої і верхньої сторін
листової пластинки.
1. Мета роботи
1.1.Порівняти інтенсивність транспірації верхньої і нижньої сторін листка
різних деревних порід.
1.2. Встановити зв’язок між інтенсивністю транспірації листків і кількістю
продихів
2.
Об’єкти та методика досліджень
2.1. Беремо пінцетом з банки кусочки голубого хлоркобальтового паперу і
швидко прикладаємо до нижньої і верхньої сторін листової поверхні, одночасно
накриваючи їх скляними пластинками та закріплюємо на листку скріпками.
2.2. Спостерігаємо за швидкістю зміни забарвлення хлоркобальтового
паперу.
2.3. Після закінчення досліду виготовляємо мікропрепарати з нижнього і
верхнього епідермісу досліджуваних листків і визначаємо кількість продихів на 1
мм2 площі листової пластинки.
2.4. Результати дослідження заносимо в табл. 3.1. і аналізуємо отримані
результати.
3.

Результати досліджень та їх аналіз
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Таблиця 3.1 – Інтенсивність транспірації верхньої і нижньої сторін листової
пластинки різних видів деревних рослин
Час, за який порожевіли
папірці, хв
Сторона
Кількість продихів на
Порода
листка
години дня
1 мм
8
10
12
і т.д.
верхня
нижня
4.

Висновки
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Лабораторна робота: Визначення інтенсивності транспірації
електрохімічним методом
Матеріали та обладнання: Електрохімічний гігрометр; сірчана кислота;
аспіраційний психрометр; люксметр–Ю16; дистильована вода.
Вступ
Електрохімічний
метод
визначення
інтенсивності
транспірації
запропонував Б.І. Якушев. Цей метод базується на властивості сірчаної кислоти
підтримувати постійну вологість шару повітря, який контактує з її поверхнею.
При збільшенні вологості повітря кислота поглинає частину вологи, при
зменшенні – виділяє. Закономірно змінюється і її електропровідність: чим вища
концентрація кислоти, тобто чим менше в ній вологи, тим більший опір в ній
виникає проходженню постійного струму і навпаки.
Апаратура для визначення інтенсивності транспірації електрохімічним
методом складається із датчика і приладу. Основною частиною датчика є
платинові електроди і кварцева пластинка, вкрита з однієї сторони тонким шаром
хімічно чистої сірчаної кислоти. Товщина шару повинна бути такою, щоб опір
датчика постійному струму дорівнював 300 кОм. Якщо опір датчика виявиться
меншим, то за допомогою
поліхлорвінілового пестика
додатково
наносимо
на
кварцеву пластинку невелику
кількість Н2SО4, а якщо
більше,
то
кусочком
обеззоленого
фільтра
адсорбуємо частину кислоти.
Реєструючий
прилад
складається
чутливого
гальванометра,
двох
перемінних опорів, джерела
струму і противоструму.
Рис. 9. Люксметр - Ю 16
1.
Мета роботи
1.1 Вивчити інтенсивність транспірації верхньої і нижньої частини
листової поверхні у різних деревних рослин.
1.2 Встановити зв’язок інтенсивності транспірації з мікрокліматичними
показниками та її зміну в денному аспекті.

2.

Методика досліджень
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2.1. Проводимо підготовку приладу до роботи. Включаємо тумблер 1 і 2.
Опір 5 виводимо ручками на позицію “максимальний опір”. Гальванометр 4
ставимо на найнижчу чутливість. Підключаємо датчик 3. Включаємо тумблер 1.
Стрілка гальванометра при цьому повинна відхилятись не більше, ніж на 1-1.5
поділки шкали. Якщо ж стрілка не знаходиться у вказаних межах, то регулюємо
опір датчика шляхом зміни товщини шару сірчаної кислоти на кварцевій
пластинці. Потім переключаємо гальванометр на максимальну чутливість, при
цьому стрілка гальванометра повинна відхилитись на 15-20 поділок. Включаємо
тумблер 2 і ручками опорів стрілку гальванометра встановлюємо на “0”.
Включаємо тумблер 1. Прилад готовий до роботи.
2.2. Вимірює інтенсивність транспірації. Включаємо тумблер 1 і провіряємо
положення стрілки гальванометра. Якщо вона знаходиться не на “0”, то за
допомогою перемінних опорів виводимо її на “0”. Виключаємо тумблер 1.
Прикладаємо датчик до поверхні листка і повільно пересуваємо його по ній
протягом 10 секунд. На 10-й секунді включаємо тумблер 1, відводимо датчик від
поверхні листка і одночасно відмічаємо максимальне відхилення стрілки
гальванометра. Включаємо тумблер 1.
2.3. Для проведення наступного заміру проводимо датчиком декілька
коливань із сторони в сторону і повторюємо операції, які описані в п.2.2.
2.4. Для попередження явища концентраційної поляризації, яке виникає на
електродах датчика внаслідок різної рухливості іонів 2Н+ і SO42- в розчині, через
кожні 3-4 заміри змінюємо полярність датчика, тобто переключаємо його
штепсельну вилку. Із цих же міркувань слідкуємо за тим, щоб тумблер 1 був
включеним як можна менше часу.
2.5. Інтенсивність транспірації визначаємо з обох сторін листка. Для
визначення загальної інтенсивності транспірації листка отримані результати
сумуємо. Заміри проводимо в трьохкратній повторності (на трьох листках кожної
дослідної рослини) з інтервалом 1 година. Одночасно з визначенням
інтенсивності транспірації фіксуємо освітленість, температуру і вологість повітря,
а також описуємо погодні умови: силу вітру, характер хмарності, наявність дощу,
тощо.
2.6. При розрахунку інтенсивності транспірації виходимо із того, що ціна
одної поділки шкали гальванометра на найбільшій чутливості при опорі датчика
300 кОм дорівнює 100 мг/дм2 год.
2.7. Площу листків визначаємо за допомогою одного з методів (див. роботу
№ ).
2.8. Отримані в процесі дослідів дані заносимо в табл.3.1. Проводимо
статистичну обробку даних і по середніх даних будуємо графіки денної динаміки
інтенсивності транспірації верхньої і нижньої сторін листка і листків в цілому.
Для цього по осі абсцис відкладаємо час в годинах, а по осі ординат
інтенсивність транспірації. На цих же рисунках будуємо графіки зміни
температури і вологості повітря, освітленості. Проводимо аналіз отриманих
результатів і робимо висновки про інтенсивність транспірації верхньої і нижньої
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сторони листків у різних рослин, сумарну інтенсивність транспірації листків цих
рослин і вплив зовнішніх факторів на транспірацію.
3.

Результати дослідження і їх аналіз

Таблиця 3.1. Денна динаміка інтенсивності транспірації різних видів деревних
рослин, мг/дм2 год.

Порода

№ листка

Час, за який порожевіли
папірці, хв
години дня
8
9
10
і т.д.

Кількість продихів на
1 мм

1
2
3
середнє
Разом
0
Температура, С –
Вологість, % –
Освітленість, т. лк. –
Примітка. В чисельнику верхня сторона листка, в знаменнику – нижня.

4. Висновок
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Лабораторна робота: Визначення інтенсивності транспірації різних органів
рослин в залежності від зовнішніх умов
Матеріали та обладнання: свіжозрізані гілки деревних рослин, поміщені у
воду, торсійні ваги, вентилятор, електроплитки, психрометр, ножиці,
листкотримачі.
Вступ
Транспірація – це процес випаровування води рослиною. Вона тісно
зв’язана з фотосинтезом, диханням, поступанням мінеральних елементів в
рослину, перетворенням і рухом органічних речовин, ростом, розвитком і іншими
процесами.
Основним кількісним показником транспірації є інтенсивність, тобто,
кількість води, яку випаровує одиниця поверхні рослини за одиницю часу.
Величина інтенсивності транспірації коливається у великих межах. Вона
залежить як від зовнішніх умов, так і від виду рослини (спадкової основи
організму). Основною одиницею інтенсивності транспірації є мг Н2О/дм2год.
1. Мета роботи
1.1. Засвоїти визначення інтенсивності транспірації деревних рослин
методом Л.А.Іванова.
1.2. Визначити інтенсивність транспірації у різних видів деревних рослин.
1.3. Визначити залежність інтенсивності транспірації від температури.
2. Методика досліджень
Визначення інтенсивності транспірації проводимо ваговим методом по
Л.А.Іванову і ін., який базується на врахуванні змін у масі транспіруючого пагона
або листка.
Зважування проводимо на торсійній вазі з точністю до 0,001 г. Наперед
вибраний листок зрізаємо з пагона у повітряному середовищі, швидко
прикріплюємо його до гачка торсійної ваги і зважуємо. Відтак зважений листок
поміщаємо на листкотримач. Через п’ять хвилин проводимо повторне
зважування. При цьому час транспірації листка в досліді вираховуємо від кінця
першого зважування до кінця другого. В кожний дослід включаємо по три
листки.
Всі три дослідні листки нумеруємо в порядку надходження їх в досліди.
Результати досліджень заносимо в таблицю 3.1.
Площу листків визначаємо таким чином. З паперу вирізуємо квадрат
величиною 10 х 10 см і визначаємо його масу. Потім на такий же папір
накладаємо листок рослини і старанно обводимо його контури, відтак акуратно
вирізуємо і зважуємо. Площу листка знаходимо з пропорції:
А/В = С/х
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де: А – маса квадрата в г.,
В – маса паперового листка в г.,
С – площа квадрата в дм2,
х – шукана площа листка в дм2.
Розрахунок інтенсивності транспірації проводимо за формулою:
Iм = (M×60)/(S×t)
де: Ім – інтенсивність транспірації в мг Н2О/дм2 год,
М – кількість води, випарювана з поверхні листка за 5 хв. в мг.,
S – площа листка в дм2,
t – час транспірації листка в досліді в хвилинах.
В досліди включаємо різні деревні породи. Крім цього з допомогою
електроплиток створюємо різні температурні умови для проведення досліджень.
Одночасно з постановкою дослідів по вивченню транспірації психрометром
визначаємо температуру і вологість повітря.
Примітка. Якщо в дослід взята хвойна рослина, то площу хвої визначаємо з розрахунку:
1 г. сирої хвої дорівнює 33 см2.

3. Результати досліджень і їх аналіз
Результати досліджень представляємо в таблиці 3.1.

Порода

№
листка

Таблиця 3.1 - Інтенсивність транспірації різних видів деревних рослин
Час проведення
досліду (год.хв)
початок кінець

Тривалість
досліду, хв

Кількістьсть
Н2О,
випарувана
листком, мг

Інтенсивність
транспірації,
мг Н2О

Температура 0С, вологість %
1
2
3
середнє

Проводимо аналіз отриманих результатів досліджень, зіставляючи
інтенсивність транспірації різних порід і виявляючи їх реакцію на зміну
температури і вологості повітря.
4. Висновки
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ТЕМА «ФОТОСИНТЕЗ РОСЛИН»
Фотосинтез – це процес засвоєння вуглецю рослинами із вуглекислого газу
з використанням світлової енергії (рис. 10.):
6СО2 + 12Н2О + 2875 кДж → С6Н12О6 + 6Н2О + 6О2

Рис. 10. Загальні схеми фотосинтезу
Фотосинтез проходить в хлоропластах клітин мезофілу. Важливу роль у
цьому процесі відіграють пластидні пігменти – хлорофіли і каротиноїди. Тільки
вони здатні вловлювати світлову енергію, яка за участю хлорофіл – білкових
комплексів тилакоїдних мембран трансформується в енергію АТФ і НАДФ Н.
Серед групи зелених пігментів у рослин найбільш представлені хлорофіли
“а” і “b”. Причому хлорофіл “а” відіграє основну роль, а “b” – допоміжну.
Просторова структура молекули хлорофілу подібна до гему крові. Її основу
складає порфиринове кільце, утворене чотирьома з’єднаними між собою
пірольними кільцями з атомом магнію в центрі та одним циклопентановим
кільцем. Четверте пірольне кільце утворює зв’язок з спиртом фітолом (С20Н39ОН)
– рис. 11.
За хімічною природою хлорофіли являють собою складний ефір
дикарбонової кислоти хлорофіліну (МgN4OH32C32–2CООН) у якого одна
карбоксильна група етерифікована метильною групою -CH3 (хл. “а”), або
формільною – СНО (хл. “b”), а друга залишком спирту фітолу: COOCH3
Каротиноїди (жовті, оранжеві, червоні пігменти) включають близько 400
пігментів, які відносяться до трьох груп:
- каротини (оранжеві, червоні) мають загальну формулу С 40Н56
- ксантофіли (жовті) являють собою продукти окислення каротинів –
С40Н56О – С40Н56О6
- каротинові кислоти – С20Н24О4
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Рис. 11. Загальна структура хлорофілу
a, b і d

Всі вони за хімічною природою
похідні
ізопрену.
Каротини
і
ксантофіли містять вісім залишків
ізопрену і можуть бути ациклічними,
моно- і біциклічними (рис. 12.).
Хлорофіли
і
каротиноїди
характеризуються
певними
спектральними
властивостями.
Хлорофіли мають два максимуми
поглинання світла – в синьо –
фіолетовій
і
червоній
частинах
видимого спектру, а каротиноїди – в
синьо-зеленій.
Зелені і жовті пігменти добре
розчиняються у ряді органічних
розчинників, зокрема, хлорофіли – у
етиловому ефірі, бензолі, хлороформі,
ацетоні,
етиловому
спирті,
а
каротиноїди
в
петройлерному і
диетиловому
ефірах,
хлороформі,
бензолі, ацетоні. Ці розчинники
використовуються для екстрагування
пігментів і визначення їх кількісного і
якісного вмісту. Так, метод Крауса
базується на різній розчинності
пігментів у спирті і бензині. Метод
М.С.Цвета
враховує
особливості
екстрагованих пластидних пігментів
адсорбуватись сорбентами (сахароза,
карбонатом
кальцію,
селікогелем,
тощо)
при
пересуванні
по
хроматографічній колонці.
Вміст зелених і жовтих пігментів
в асиміляційному апараті рослин
визначається як внутрішніми, так і
зовнішніми
факторами.
Так,
світлолюбні види (сосна, ясен, тополя,
модрина,
дуб
звичайний)
характеризуються значно меншим
вмістом хлорофілів і каротиноїдів у
листяному апараті, ніж тіневитривалі
(ялина, липа). Однак, у деревних
видів синтезується певна кількість
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зайвих пігментів, які не впливають на інтенсивність фотосинтезу.
Функціональний зв’язок між вмістом хлорофілів і інтенсивністю фотосинтезу
існує у молодих листках при низьких їх концентраціях.

α-каротин

β-каротин
Рис. 12. Структура каротинів
Інтенсивність фотосинтезу – це кількість засвоєного вуглекислого газу за
одиницю часу одиницею площі, або маси листка (мг СО 2) дм2 год).
Для визначення інтенсивності фотосинтезу використовують декілька
методів. Більшість з них базується на визначенні кількості поглинутого
вуглекислого газу:
- газометричне визначення інтенсивності фотосинтезу в природних умовах;
- радіометричний метод;
- метод інфрачервоної спектрометрії;
- монометричний метод.
У водоростей інтенсивність фотосинтезу визначають за кількістю
виділеного кисню.
«Чисту» продуктивність фотосинтезу визначають шляхом зважування
вибірки рослин на початку і в кінці досліду.
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Лабораторна робота: Кількісне визначення вмісту пігментів пластид в
асиміляційному апараті деревних порід. Опрацювання даних на ПК.
Матеріали та обладнання: листя різних деревних рослин, фарфорові
ступки, кварцевий пісок, вуглекислий кальцій, 80% ацетон, скляний фільтр,
вакуумний насос, спектрофотометр, колби Бунзена, торсійні ваги, ножниці,
лійки, колбочки на 25 мл.
Вступ
Хлорофіли
і
каротиноїди
є
найважливішими
компонентами
фотосинтетичного апарату листків. Їх вміст обумовлюється як генетичними
особливостями рослин, так і впливом екологічних факторів. Вони часто
використовуються
як
фізіологічний
показник
для
характеристики
онтогенетичних, вікових і генетичних особливостей рослин. Кількість пігментів
дуже чутливо реагує на зміну умов освітлення, мінерального живлення
температурного і водного режиму рослин. Тому при фізіологічних дослідженнях
часто виникає необхідність прослідкувати за динамікою біосинтезу хлорофілів і
каротиноїдів в рослин.
1.Мета роботи
1. Ознайомитись із спектрофотометричним методом кількісного
визначення вмісту хлорофілів "а" і "b" і каротиноїдів.
2. Дослідити особливості нагромадження пігментів у різних деревних
рослин.
2. Методика досліджень
2.1.Одержання ацетонової витяжки.
Листя деревних рослин дрібно нарізаємо і зважуємо на торсійній вазі 70 мг.
Поміщаємо в фарфорові ступки і розтираємо, попередньо добавивши на кінчику
скальпеля невелику кількість кварцевого піску і вуглекислого кальцію.
Рослинний матеріал під час розтирання необхідно змочувати 80% ацетоном.
Розтирання продовжуємо до появи однорідної маси. Після цього до фарфорової
ступки наливаємо 5-10 мл 80% ацетону і обережно без втрат виливаємо в стакан
скляного фільтра. Втрата хоч одної краплі призводить до неточності. Відтягуємо
суміш за допомогою вакуумного насоса. Фарфорову ступку промиваємо декілька
разів невеликими (до 5 мл) порціями ацетону. Фільтрат виливаємо у 25 мл
колбочку. Вміст колбочки доводимо розчинником до мітки.
2.2.Визначення оптичної густини пігментів на спектрофотометрі.
Наливаємо в першу кювету до 2/3 об’єму розчинник, а в інші три дослідні
ацетонові витяжки пігментів. Встановлюємо всі кювети в кюветоутримувач і
закриваємо кришку. Вибираємо довжину хвилі і встановлюємо прилад на "0" при
пропусканні світлового потоку через контрольну кювету (розчинник 80%
ацетон). Потім підставляємо кювети з дослідними розчинами і визначаємо їх
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оптичну густину. Оптичну густину розчинів визначаємо при довжині хвиль: 440,5
нм (для каротиноїдів); 649 нм (для хлорофілу "b") і 665 нм (для хлорофілу "а").
2.3.Обробка даних.
Концентрація пігментів визначається за формулами:
Сa = 11,630D665 – 2,390D649
Cb = 20,110D649 – 5,110D665
Ck = 4,695D440.5 – 0,270Ca+b
Вміст пігментів (мг/г сирої маси) визначається за формулою:
V = (V×C)/(P×1000)
де: V – об’єм витяжки, 25 мл;
P – наважка листків, 70 мг.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Результати досліджень представляємо в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1. Вміст пігментів в фотосинтетичному апараті деревних рослин
Порода

Наважка,
мг

Повторність

Оптична густина
D440.5

D649

D665

Вміст пігментів
хл. a

хл. b a + b

карот.

Відношення
пігментів
(a+b)/каa/b
ротин.

1
2
3
Сер.
1
2
3
Сер.

Аналізуємо отримані результати. Робимо висновки про нагромадження
пігментів різними деревними породами.
5. Висновки
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Лабораторна робота: “Визначення продуктивності фотосинтезу методом половинок”

Прилади і обладнання: технічна вага, ножиці, сушильна шафа, бюкси,
марля, бритви.
Вступ
Суть методу заключається у визначенні маси синтезованої органічної
речовини рослиною за одиницю часу одиницею площі асимілюючої поверхні.
Для цього на пагоні підбирають 8 – 10 дослідних листків, які на початку досліду
розрізають вздовж центральної жилки пополам. Одну половинку листка
(контрольну) відділяють від пагона, а іншу з центральною жилкою залишають на
пагоні (дослідна). Для запобігання відтоку асимілятів пагони кільцюють. Через
певний час дослідні половинки відділяють від пагона і відрізають центральну
жилку. Після завершення досліду визначають площі дослідних і контрольних
половинок, висушують і визначають абсолютно суху масу. На основі отриманих
даних розраховують продуктивність фотосинтезу.
1. Мета роботи
1.1. Вивчити продуктивність фотосинтезу різних видів деревних рослин.
1.2. Встановити зв’язок між інтенсивністю синтезу органічних речовин з
світловим режимом.
2. Хід роботи
2.1. Підбираємо по 8-10 листків на пагонах декількох видів деревних порід.
2.2. Розрізаємо відібрані листки вздовж центральної жилки і відділяємо
контрольні половинки від пагона та загортаємо їх у вологу марлю.
2.3. Кільцюємо пагони для запобігання відтоку асимілятів.
2.4. Через 2-3 год відділяємо від пагонів дослідні половинки листків і
загортаємо їх вологу марлю.
2.5. Визначаємо площу контрольних і дослідних половинок (див. лаб.
«Визначення інтенсивності транспірації різних органів рослин в залежності від
зовнішніх умов»).
2.6. Подрібнюємо половинки листків, поміщаємо їх в бюкси, висушуємо до
абсолютно сухої маси і знаходимо вагу.
2.7. Результати дослідження заносимо в табл. 3.1.
2.8. Продуктивність фотосинтезу розраховуємо за формулою:
Пф=(Ад-Aк)/t
де: Ад – кількість сухої речовини на 1 дм2 дослідних половинок, г;
Ак – кількість сухої речовини на 1 дм2 контрольних половинок, г.
t – тривалість досліду, год.
3. Результати дослідження та їх аналіз
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Таблиця 3.1. Продуктивність фотосинтезу різних видів деревних рослин

Порода

Варіант
досліду
до
досліду
після
досліду

4. Висновки

Тривалість
досліду, год

Площа Суха маса
листків, г листків, г

Кількість
сухої
речовини на
1дм2 площі, г

Продуктивність
фотосинтезу,
г речов./дм год
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Лабораторна робота: Визначення інтенсивності фотосинтезу методом
асиміляційної колби
Матеріали та обладнання: плоскодонні або конічні колби об’ємом 1 – 3л,
0,025Ва(ОН)2, 0,025НСl, бюретки, мірні циліндри, фенолфталеїн в крапельниці,
салфетки або фільтрувальний папір, гумові корки (№1 з отвором для титрування,
який закривається скляним корком, №2 з пробіркою, прикріпленою до скляної
палички і термометром), штатив для утримування колб в перевернутому вигляді,
технічна вага.
Вступ
Даний метод базується на визначенні кількості поглинутого вуглекислого
газу за час фотосинтезу із замкнутого простору з сталим об’ємом повітря. Для
проведення такої роботи використовують плоскодонні, або конічні скляні колби,
об’ємом 1-3 л. У дослідні колби поміщають рослини, або свіжозрізані під водою
пагони з листками. Рослини закріплюють в пробірку з водою, яка прикріплена до
гумового корка і експонують на світлі. В аналогічних умовах витримується
контрольна колба (без рослини). Після завершення експонування в дослідні і
контрольну колби додається однакова кількість 0,025 розчину бариту, який
зв’язує залишок СО2. Залишок бариту у колбах відтитровується розчином соляної
або щавелевої кислоти. Кількість поглинутого рослиною двоокису вуглецю в
процесі фотосинтезу визначається за різницею кількості витраченої соляної або
щавелевої кислоти на титування контрольного і дослідного варіантів. Для цього
необхідно лише знати, яка кількість СО2 відповідає 1 мл кислоти, витраченої на
титрування. Розрахунки показують, що 1 мл 0,025НCl відповідає 0,55 мг СО 2.
Точність даного методу зростає, якщо визначення інтенсивності
фотосинтезу для кожного дослідного варіанту проводити у 2 – 3 кратній
повторності з одночасним визначенням інтенсивності дихання.
1.
Мета роботи
1.1. Вивчити інтенсивність фотосинтезу у світлолюбних і тіневитривалих
деревних видів.
1.2. Виявити вплив умов зовнішнього середовища на інтенсивність
фотосинтезу у різних видів деревних порід.
2.
Об’єкти і методика досліджень
2.1. Однакові за об’ємом колби, горла яких обгорнуті фільтрувальним
папером витримуємо відкритими в однакових умовах протягом 20 – 30 хв, після
чого закриваємо гумовими корками N1.
2.2. Сіянці деревних порід, або свіже поновлені бритвою під водою
листки чи пагони з листками закріплюємо в пробірці з водою корка N2.
2.3. Знімаємо корок N1 і закриваємо перевернуті вверх дном колби
корками N2 з дослідними рослинами, відмітивши час початку досліду.
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2.4. Тривалість експонування колб на світлі залежить їх розміру. Рослини
за час досліду не повинні поглинути більше 25% вуглекислоти. Для колб об’ємом
1л тривалість досліду не повинна перевищувати більше 5 хв., а 2-3 л – 15-20хв.
2.5. Після завершення досліду швидко заміняємо корки №2 на № 1, які
мають отвори для титрування. Аналогічно відкриваємо і закриваємо контрольну
колбу.
2.6. Заливаємо в колби через отвори по 20 мл 0,025 Ва(ОН)2, додаємо 2 –
3 краплі фенолфталеїну і закриваємо отвір.
2.7. Для кращої взаємодії бариту з СО2 протягом 20хв колби періодично
збовтуємо.
2.8. Титрування 0,025HCl проводимо через отвори в корках до
поступового зникнення рожевого забарвлення.
2.9. Визначаємо площу листків методом висічок: зважуємо окремо
дослідні і контрольні половинки і робимо з них певну кількість висічок, висічки,
площа яких відома, також зважуємо, площу половинок знаходимо за
співвідношенням маси половинок до маси висічок відомої площі. Наприклад: А –
маса половинок, г, а – маса висічок, S – площа висічок, дм2. Звідси площу
половинок (S) знаходимо з пропорції
A/a = S/s
S = A×s/a
2.10.Розрахунок інтенсивності фотосинтезу проводимо за формулою:
Iф = ((А-В)×0,55×60)/(S×t)
де: А – кількість HCl витраченої на титрування бариту в дослідній колбі,
мл;
В – кількість НСl витраченої на титрування в контрольній колбі;
S – площа листків, дм2,
t – тривалість експозиції, хв.
2.11.Результати дослідження заносимо в табл. 3.1.
3.

Результати досліджень та їх аналіз

Таблиця 3.1. Інтенсивність фотосинтезу різних видів деревних рослин
Порода

Час

Площа
листків

Витрати НСl на
титрування, мл

Інтенсивність
фотосинтезу
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початок

4. Висновки

кінець

експозиція, хв

дм2

дослід

контроль

різни- мг СО2/дм2год
ця

42

Лабораторна робота: Визначення чистої продуктивності фотосинтезу
Матеріали та обладнання: сушильна шафа, технічна вага.
Вступ
Чиста продуктивність фотосинтезу являє собою приріст сухої маси рослин
(в грамах) за одиницю часу (добу) віднесеної до одиниці асимілюючої поверхні
(дм2) –г/м2/добу. Її визначають шляхом періодичного відбору зразків та
визначення загальної маси рослин, маси окремих органів і площі листків. Цей
метод характеризує по суті не фактичну інтенсивність фотосинтезу, а рівень
асиміляційно-дисиміляційних процесів. Частина асимілятів використовується
рослиною на темнове дихання і фотодихання. Витрати пластичних речовин на ці
процеси залежать від мікрокліматичних факторів і в окремі періоди може
доходити до 50%.
До недоліків даного методу можна віднести помилки, пов’язані з відбором
зразків в умовах фітоценотичної взаємодії рослин та неоднорідності грунтовогідрологічних умов. В кінці вегетаційного періоду помилки можуть бути
викликані частковим, або повним відмиранням окремих листків на рослинах.
Визначення чистої продуктивності фотосинтезу найбільш доцільно
проводити у сіянців деревних рослин протягом всього вегетаційного періоду до
початку відмирання листків. У хвойних деревних видів приріст органічної маси
при розрахунках доцільно відносити не до площі, а до маси асимілюючої
поверхні.
Даний метод є простим для практичного використання і можливістю
застосування в польових умовах.
1.
Мета роботи
1.1. Визначити чисту продуктивність фотосинтезу сіянців різних видів
деревних порід у різні періоди вегетаційного розвитку.
2.
Об’єкти та методика досліджень
2.1. Відбираємо 2 – 3 зразки сіянців з кореневими системами у різних
частинах ділянки. Кожний зразок включає по 10 – 15 середніх за розмірами
сіянців.
2.2. Розділяємо сіянці кожного зразка на окремі органи і методом висічок
знаходимо площу листків (див. лаб. «Визначення інтенсивності фотосинтезу
методом асиміляційної колби»). Наполовину і більше сухі листки при визначенні
площі асимілюючої поверхні не враховуємо.
2.3. Висушуємо зразки при температурі 1050 С до постійної маси і
знаходимо абсолютно суху масу рослин.
2.4. Аналогічні операції проводимо через 7 – 10 діб.
2.5. На основі отриманих результатів розраховуємо чисту продуктивність
фотосинтезу за формулою:
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ЧПФ = (В2–В1)/((Л1+Л2)×0,5n)
де: В1 – суха маса рослин на початку досліду, г;
В2 – суха маса рослин в кінці досліду, г;
Л1 – площа листків на початку досліду, м2;
Л2 – площа листків в кінці досліду, м2
n – тривалість досліду, діб
2.6.
3.

Результати дослідження заносимо в табл. 3.1.
Результати досліджень та їх аналіз
Таблиця 3.1. Чиста продуктивність фотосинтезу сіянців різних видів
деревних рослин

Порода

№
зразка
1
2
3

середнє

4. Висновки

Площа листків одної
рослини, дм2
почакісереток
нець днє

Суха вага однієї
рослини, г
почакірізниця
ток
нець

Тривалість
досліду,
діб

ЧПФ,
г/дм2
добу
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Лабораторна робота: Виділення рослинних пігментів та вивчення їх
фізико-хімічних властивостей. Методи обліку інтенсивності фотосинтезу
Матеріали та обладнання: хвоя різних деревних рослин, фарфорові ступки
(по одній на двох студентів), кварцевий пісок, спирт, подрібнена крейда, смужки
фільтрувального паперу, пробірки (по 6 шт на 2-х студентів), воронки (по одній
на 2-х студентів), скляні палички (по 1 шт на 2-х студентів), бензин,
дистильована вода, NаОН гранульований, пінцети, 10%-ний розчин НСl в
крапельницях, кристалічна оцтовокисла мідь, вакуумний насос, опромінювач
ультрафіолетовий, колби Бунзена (3 шт), фарфорові фільтри.
Вступ
Важливу функцію в житті рослин виконують пігменти. Вони поглинають
сонячну енергію і передають її для проходження фотосинтетичних реакцій.
Всі рослинні пігменти поділяються на 4 групи: хлорофіли, каротиноїди,
фікобіліни, флавоноїди. Хлорофіли і каротиноїди містяться в хлоропластах
рослин. Перші з них мають зелене забарвлення і представлені хлорофілом «а»
(С56Н72О5N4Мg) і хлорофілом «b» (С55Н70О6N4Мg), другі забарвлені в жовтооранжевий колір. Найважливішими каротиноїдами є каротини (сумарна формула
С40Н56) і ксантофіли (С40Н56О2).
1. Мета роботи
1.1. Ознайомитись з методами розділення пігментів - методом М.С.Цвета і
методом Крауса.
1.2. Дослідити деякі фізичні і хімічні властивості хлорофілів і супутніх їм
жовтих пігментів (каротину і ксантофілу).
2. Методика досліджень
2.1. Одержання спиртового розчину пігментів
2.1.1. Листя деревних порід в кількості 1 г. дрібно нарізаємо і добре
розтираємо в фарфоровій ступці з невеликою кількістю кварцового піску і 8 мл
спирту. Для нейтралізації кислотності в розтерту зелену масу додаємо 0,5 г
крейди.
2.1.2. Одержану спиртову витяжку фільтруємо в пробірку через сухий
складчастий фільтр. Рідину із ступки зливаємо по скляній паличці, не
допускаючи переносу розтертої маси на фільтр.
2.1.3. Масу, що залишилася в ступці, знову розтираємо, додавши 5 мл.
спирту і фільтруємо через той самий фільтр. Надлишку спирту потрібно уникати,
щоб не одержати дуже розбавлений розчин пігментів.
2.2. Вивчення оптичних властивостей хлорофілів
Оптичні властивості пігментів вивчаємо за допомогою спектрофотометра.
Одержану спиртову витяжку пігментів розміщаємо перед щілиною
спектроскопа і визначаємо положення темних смуг, які відповідають поглинутим
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частинам світлового спектра хлорофілами. Розбавляємо вихідну витяжку
пігментів спиртом у відношеннях 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 і досліджуємо вплив
концентрації пігментів на ширину смуг. Робимо висновки.
Спектри поглинання каротину і ксантофілу досліджуємо аналогічно як і
хлорофілів. Для цього беремо бензиновий розчин, куди перейшли каротин і
ксантофіл після омилення хлорофілів і розміщуємо перед щілиною спектроскопа.
Розглядаємо спектр поглинання і порівнюємо з спектром поглинання хлорофілів.
Замальовуємо обидва спектри.
При розгляді пігментної витяжки у відбитому світлі і ультрафіолетових
променях спостерігаємо темно-червоне забарвлення розчину. Це пов’язано із
здатністю хлорофілів а і b до флуоресценції. Для вивчення явища флуоресценції
спиртову витяжку пігментів поміщаємо в темний папір біля джерела світла і
розглядаємо її. Витяжка пігментів стане темно-червоного кольору. Це зв’язано із
здатністю хлорофілів до флуоресценції, тобто до випромінювання світлових
хвиль.
2.3. Розділення пігментів спиртової витяжки методом М.С.Цвета
Метод М.С.Цвета грунтується на різній здатності пігментів адсорбуватись
(поглинатись) подрібненими речовинами, наприклад: крейдою, крохмалем,
клітковиною (фільтрувальним або хроматографічним папером). Суть методу
може бути проілюстрована таким чином.
2.3.1. Наливаємо в пробірку 1 мл спиртової витяжки і опускаємо в неї
одним кінцем вузьку смужку фільтрувального паперу. Другий кінець смужки
загинаємо через край пробірки і залишаємо на 20 хв.
2.3.2. Всмоктуючись папером, пігменти, в залежності від здатності до
адсорбування, будуть розділятись на ній смугами. Чим краще розчиняється
пігмент в розчинниках і слабше адсорбується папером, тим швидше він
пересувається і вище розміщується від місця знаходження витяжки. В результаті
на смужці паперу можна чітко розрізнити смугу синьо-зеленого кольору
(хлорофілу "а"), жовто-зеленого (хлорофілу "b"), яскраво-жовтого (ксантофіл) і
жовтого (каротин).
2.3.3. За допомогою кольорових олівців замальовуємо одержану
хроматограму.
2.4. Розділення пігментів спиртової витяжки методом Крауса
Розділення пігментів методом Крауса базується на різній розчинності їх в
спирті і бензині.
2.4.1. Наливаємо в пробірку 2-3 мл спиртової витяжки, додаємо 4-6 мл
бензину і 2-3 краплі дистильованої води. Закриваємо пробірку великим пальцем
руки і інтенсивно збовтуємо протягом 4-5 хв. Після відстоювання рідина в
пробірці розділиться на 2 шари: верхній - бензиновий зеленого кольору і нижній
спиртовий - жовтого кольору. В бензиновому шарі знаходитимуться хлорофіли і
каротин, в спиртовому - ксантофіл.
2.4.2. Розглянувши утворені шари, ще раз збовтуємо вміст пробірки і
розливаємо на дві різні частини. Одну порцію (пробірка 1) залишаємо
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відстоюватись, а в другій - (пробірка 2) проводимо відокремлення каротину від
хлорофілу.
2.4.3. Для відокремлення каротину хлорофіл потрібно піддати омиленню.
Для того в пробірку (2) кидаємо кусочок NаОН, додаємо декілька крапель
дистильованої води і сильно збовтуємо вміст. Після відстоювання знову
спостерігаємо розподіл рідини на два шари. Але тепер нижній спиртовий шар
буде забарвлений в зелений колір, а верхній бензиновий - в жовтий. В нижній
спиртовий шар, де знаходиться ксантофіл перейшли продукти омилення
хлорофілу (хлорофілова кислота і метиловий спирт), а в бензиновому шарі
залишився тільки каротин. Порівнюємо між собою жовті пігменти: ксантофіл
(пробірка 1) і каротин (пробірка 2). Кольоровими олівцями замальовуємо обидві
пробірки.
2.5. Вивчення хімічних властивостей рослинних пігментів
2.5.1. Проводимо відщеплення магнію від хлорофілу і зворотне заміщення
водню атомом металу. Атом магнію порівняно слабо утримується в
порфириновому ядрі і при дії сильних кислот легко заміщується двома
протонами водню, що приводить до утворення феофітину бурого кольору.
С55Н72О5N4Мg + 2НСl → С55Н72О5N4Н2 + МgСl
Якщо на феофітин подіяти солями міді, цинку або ртуті, то водень в
порфириновому
ядрі
заміщується
відповідним
металом
і
знову
відновлюватиметься зелене забарвлення.
С55Н72О5N4Н2 + Сu(СН3СОО)2 → С55Н72О5N4 + 2CН3СООН
Отже, колір хлорофілу визначається атомом металу в порфириновому ядрі.
Дослід проводимо таким чином. Одержану спиртову витяжку розливаємо в
три пробірки. Першу пробірку залишаємо для контролю. В другу і третю
пробірки додаємо по 1-2 краплі 10%-ної соляної кислоти. При збовтуванні зелене
забарвлення хлорофілу переходить в буре, характерне для феофітину.
Відтак одну пробірку з феофітином залишаємо, а в другу додаємо декілька
кристаликів оцтовокислої міді і нагріваємо до кипіння. Спостерігаємо
відновлення зеленого забарвлення, внаслідок утворення хлорофілоподібного
похідного міді.
Порівнюємо забарвлення розчинів у всіх трьох пробірках. Аналізуємо
одержані дані і робимо і робимо висновки про хімічні і оптичні властивості
пігментів хлоропластів. Результати досліджень представляємо у вигляді рисунків.
3. Результати досліджень і їх аналіз
4.Висновки
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Лабораторна робота: Визначення інтенсивності фотосинтезу
радіометричним методом
Прилади і матеріали: установка для вивчення фотосинтезу, наважка
Ba СО3, 10%-на HCl, сцинтиляційна рідина ЖС-7 або ЖС-8, аналітична вага,
рідинний сцинтиляційний лічильник.
14

Вступ
Радіометричний метод визначення інтенсивності фотосинтезу був
розроблений в ботанічному інституті ім.В.Л.Комарова. Він характеризується
високою точністю, оскільки враховує тільки поглинуту вуглекислоту. Дихання в
даному випадку на точність вимірювання не впливає. Даний метод дозволяє
одночасно визначати інтенсивність фотосинтезу у багатьох рослин, або
листочків, які знаходяться в однакових умовах. Установка для визначення
інтенсивності фотосинтезу радіометричним методом включає газгольдер об’ємом
10 л, асиміляційну камеру, з’єднувальні гумові шланги з зажимами (рис.).
Найбільш зручною виявилась асиміляційна камера листового типу з гніздовими
пагоноутримувачами, заповненими водою. Їх кількість може становити 15-20 шт.
Наважка Ba14СО3 розраховується так, щоб початкова концентрація 14СО2 по
об’єму в газгольдері дорівнювала 1% і характеризувалась питомою активністю 5
млКі/л.
1. Мета роботи
1.1. Вивчити інтенсивність фотосинтезу у різних видів деревних рослин.
1.2. Вивчити вплив умов зовнішнього середовища на інтенсивність
фотосинтезу.
2. Хід роботи
2.1. Наважку Ва14СО3 розміщуємо в газгольдер і щільно його закриваємо
гумовим корком, який має отвори, з’єднані з гумовими шлангами. Відкриваючи
почергово зажими, через лійку і гумовий шланг невеликими порціями наливаємо
10% НСl, яка взаємодіє з ВaCO3 і при цьому в газгольдері виділяється 14СО2.
2.2. Зразки хвої, сіянці або листочки для визначення інтенсивності
фотосинтезу поміщаємо в гніздоутримувачі листової камери, яку щільно
закриваємо.
2.3. Відкриваємо зажими на гумових шлангах, які з’єднують газгольдер з
листовою камерою і експонуємо зразки в потоці радіоактивної вуглекислоти
протягом 10 хв. Повітря прокачуємо по колу за допомогою груші.
2.4. Після цього зразки фіксуємо протягом 40-60 хв в етанолі, висушуємо і
розтираємо в порошок.
2.5. Порошкові зразки висушуємо при температурі 1050С до абсолютно
сухої маси і зважуємо на аналітичній вазі по 10-15 мг з точністю до 0,1 мг та
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заливаємо 10 мл сцинтиляційної рідини ЖС-7, або ЖС-7, або ЖС-8 і визначаємо
їх радіоактивність на рідинному сцинтиляційному лічильнику.
2.6. За даними активності проб розраховуємо інтенсивність фотосинтезу.
Дані заносимо в табл. 3.1.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Таблиця 3.1. Інтенсивність фотосинтезу різних видів деревних рослин

Порода

Наважка,
мг

Висновок

Кількість імпульсів,
імп.
у наважці
у 1 мг

Інтенсивність фотосинтезу мг
СО2/год г
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ТЕМА «ДИХАННЯ РОСЛИН»
Дихання (дисиміляція) – це процес біохімічного розщеплення (катаболізму)
органічних речовин із виділенням енергії та проміжних продуктів, які
використовуються в процесах життєдіяльності рослин (Рис. 13.). Дихання
обов'язкова
і
необхідна
умова
життєдіяльності рослин. Розрізняють два
типи дихання: аеробне (власне) дихання та
анаеробне дихання (бродіння).
Аеробне дихання (дихання) – це
звільнення енергії внаслідок біохімічного
окислення
органічних
речовин
до
вуглекислоти і води. При цьому диханні
органічний матеріал розкладається з участю
кисню і повністю перетворюється в бідні
енергією кінцеві неорганічні речовини (СО2 і
Н2О). Вихід енергії при аеробному диханні
Рис. 13. Дихання рослин

дуже великий (2872 кДж). Сумарне рівняння
хімічних перетворень при диханні має

вигляд:
С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 2872 кДж
Анаеробне дихання (бродіння) – це звільнення енергії внаслідок
безкисневого розпаду органічних речовин. В процесі бродіння органічні
речовини не розпадаються до кінця, а нагромаджуються у вигляді багатих
енергією кінцевих продуктів (етиловиий спирт, молочна кислота). Дослідження
Костичева показали, що в проростаючому насінні і точках росту пагонів завжди
знаходиться деяка кількість спирту незалежно від того знаходиться рослина в
аеробних чи анаеробних умовах. Сумарне рівняння анаеробного дихання має
вигляд:
С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2 + 118 кДж
Коефіцієнт корисної дії (ККД) аеробного дихання є в десятки разів вищий
ніж анаеробного. Між аеробним і ананеробним диханням існує тісний
генетичний взаємозв'язок:
1. Спільна початкова стадія (гліколіз) розщеплення органічних речовин;
2. Спільним є субстрат (піровиноградна кислота), який утворюється в
процесі гліколізу при анаеробних умовах;
3. Спільні окисно-відновні ферменти, які приймають участь на першому
етапі;
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4. Спільним для дихання і бродіння є і один із кінцевих продуктів розпаду –
СО2.
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Лабораторна робота: Визначення інтенсивності дихання різних частин
деревних рослин
Матеріали та обладнання: сухе і проросле насіння, бруньки, листя (хвоя),
однорічні пагони, 0,02Н розчин Ва(ОН), 0,025Н розчин НCl, фенолфталеїн в
крапельниці, ваги з різноважками, кусочки чистої марлі розміром 10×10 см,
титрувальна установка, скляні посудини з добре підігнаними корками і
решітками, термостат, штатив з бюреткою, піпетки на 20 мл, щипці, вазелін.
Вступ
Дихання – обов’язкова умова і найхарактерніша властивість
життєдіяльності рослинного організму. В результаті його проходить
забезпечення енергією і проміжними продуктами розпаду всіх життєвих
процесів, що проходять в клітині.
Для рослин характерні два типи дихання: аеробне і анаеробне. Перше являє
собою звільнення енергії внаслідок біохімічного окислення органічних речовин
до вуглекислого газу і води, друге – звільнення енергії внаслідок безкисневого
розпаду органічних речовин. Домінуючим у рослин є аеробне дихання.
Інтенсивність дихання залежить від виду рослин, його фізіологічного
стану, віку. Різні органи рослин також характеризуються різною інтенсивністю
дихання. Із зовнішніх факторів на дихання рослин найбільше впливає
температура.
Сезонна динаміка інтенсивності дихання тісно корелює з інтенсивністю
ростових процесів, зміною запасів поживних речовин і температурою повітря.
Визначити інтенсивність дихання рослин і його частин можна за кількістю
виділеного вуглекислого газу. Для фіксації останнього використовують ВаСО 2 розчин бариту, який реагує з диоксидом вуглецю згідно рівняння:
Ва(ОН)2 + СО2 → ВаСО2 + Н2О
Через певний час надлишок бариту, що не прореагував з СО 2
відтитровують соляною кислотою:
Ва(ОН)2 + 2НСl → ВаСl + 2Н2О
Кількість соляної кислоти, витраченої на титрування порівнюють з
результатом титрування вихідного розчину лугу. Різниця між об’ємами розчину
НСl, витраченого на титрування Ва(ОН)2 в контрольній і дослідній посудинах
прямо пропорційна кількості диоксиду вуглецю, який виділяється при диханні.
1. Мета роботи
1.1. Порівняти інтенсивність дихання різних органів деревних рослин.
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1.2. Вивчити залежність інтенсивності дихання рослинного матеріалу від
температури повітря.
2. Методика досліджень
2.1. Готуємо дослідні і контрольні посудини для визначення інтенсивності
дихання.
2.2. Зважуємо рослинний матеріал для дихання:
- 5 г відрізків однорічних пагонів;
- 5 г хвої;
- по 3 г пророслого, сухого насіння, бруньок.
2.3. Загортаємо досліджуваний рослинний матеріал в марлю, обв’язуємо
ниткою і поміщаємо його з допомогою щипців на решітку дослідних посудин.
2.4. Щільно закриваємо дослідні і контрольні посудини корками. Для
більшої герметичності корки потрібно змазати технічним вазеліном.
2.5. Через нижні отвори наливаємо в дослідні і контрольні посудини по 20
мл бариту і швидко закриваємо їх корками.
2.6. Зібрані таким чином посудини залишаємо на 40 хв при кімнатній
температурі.
2.7. Під час досліду періодично обережно похитуємо посудини для
руйнування плівки ВаСО2, що утворюється на поверхні бариту і перешкоджає
поглинанню СО2.
2.8. Через 40 хв виймаємо рослинний матеріал і решітки з дослідних
посудин, швидко додаємо 2-3 краплі фенолфталеїну і відтитровуємо соляною
кислотою розчин їдкого барію, що залишився. Кінець титрування (нейтралізації)
взнаємо за зникненням рожевого забарвлення.
2.9. Аналогічним чином відтитровуємо контрольні посудини.
2.10. Інтенсивність дихання розраховуємо за формулою:
Ід = ((а - b)×0.55)/(Т×Р), мг СО2/г×год,
де: а – кількість мл соляної кислоти, витрачена на титрування бариту в
контрольній посудині;
b – кількість мл соляної кислоти, витрачена на титрування бариту в
дослідній посудині;
0,55 – кількість мг СО2, еквівалентна 1 мл 0,025Н НСl;
Т – час досліду в годинах;
Р – маса рослинного матеріалу, г.
2.11. Паралельно визначаємо інтенсивність дихання органів дерева при
температурі 300С, поміщаючи дослідні і контрольні посудини в термостат.
2.12. Результати дослідів заносимо в таблицю 3.1.
3. Результати досліджень і їх аналіз
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Результати досліджень представляємо в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1. Інтенсивність дихання різних органів деревних рослин залежності
від температурних умов
Рослинний
матеріал

Умови
досліду, t °С

Сухе
насіння
Проросле
насіння

20
30
20
30
20
30
20
30
20
30

Бруньки
Хвоя
Пагони

Наважка, г

Обєм
бариту, мл

Пішло HCl на
титрування
контроль
дослід

Інтенсивність
дихання, мг
СО2/ггод

Проводимо аналіз одержаних даних, порівнюючи інтенсивність дихання
різних органів деревних рослин при різних температурах.
4. Висновки
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Лабораторна робота: Визначення коефіцієнта дихання проростаючого
насіння
Матеріали та обладнання: штативи, гумові корки, зігнуті під прямим
кутом градуйовані трубки, міліметровий папір, проросле насіння різних деревних
рослин, секундоміри, пробірки, фільтрувальний папір, олія або вазелінове масло,
піпетки, 20%-ний NаОН.
Вступ
Дихальний коефіцієнт (ДК) являє собою відношення кількості виділеного
СО2 до кількості увібраного під час дихання кисню. Його величина залежить від
окислювального субстрату. Якщо ним є гексоза (глюкоза або фруктоза) то ДК
дорівнює 1. Якщо в процесі дихання використовуються жири і білки ДК менше 1,
а якщо органічні кислоти – більше 1.
1. Мета досліджень
1. Визначити дихальний коефіцієнт у насінні різних деревних рослин.
2. Встановити переважання окислювальних субстратів у насінні різних
деревних рослин.
2. Методика досліджень
2.1. Заповнити пробірку пророслим насінням на 1/2 її об’єму і встановити
прилад як показано на рис.1.
2.2. Пробірку щільно закрити корком з градуйованою трубкою і закріпити в
штативі.
2.3. На кінець градуйованої скляної трубки піпеткою внести краплю олії
або вазелінового масла.
2.4. Відмітити положення внутрішнього меніска краплі і знайти величину її
переміщення впродовж 5 хвилин. Потім знову безперервно повторити заміри ще
два рази і знайти середнїє значення. Ця віддаль відповідатиме різниці між
об’ємами поглинутого О2 і виділеного СО2 насіння (А мм).
2.5. Вийняти корок з трубкою і покласти кусочок фільтрувального паперу,
просоченого 20% розчином NаОН, в пробірку.
2.6. Пробірку щільно закрити пробкою з відвідною градуйованою скляною
трубкою.
2.7. В трубку занести нову краплю олії і повторити дослід відповідно до
п.5. Знайдена середня віддаль, яку пройде крапля за 5 хв, відповідатиме об"єму
поглинутого в процесі дихання кисню. (В мм), оскільки виділений вуглекислий
газ поглинеться лугом.
2.8. Результати досліджень занести в табл. 3.1, а дихальний коефіцієнт
розрахувати за співвідношенням:
ДК = (СО2/О2) = ((В-А)/В)
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2.9. При проведенні досліджень слід уникати нагрівання пробірки від рук.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Таблиця 3.1. Дихальний коефіцієнт насіння різних деревних рослин
Відлік, мм за 5 хв
Порода
без лугу (А)
з лугом (В)
ДК
1
2
3
4
1
2
3
4

4. Висновки

56

ТЕМА «МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН»
Мінеральне живлення – це вбирання, пересування і засвоєння мінеральних
речовин рослиною необхідних для її життєдіяльності (Рис. 14.).
В рослинах знаходяться
біля 74 елементів таблиці
Менделеєва.
Однак
їх
кількість є різною і пов’язана
з функціональним значенням
кожного
елемента.
Суха
органічна маса рослинних
організмів
на
95%
складається із так званих
органогенів (С, О2, Н, N), а
інші 5% маси складають
зольні
елементи,
які
залишаються у золі після
спалювання різних рослинних
решток. В загальному вміст
золи
в
різних
рослин
коливається від 0,2 до 20%. У
деревних рослин високим
вмістом золи відзначаються
асимілюючі органи (10%) і
молода кора (7%), а низьким
– деревина
(1%). Зольні
елементи у загальній масі
золи представлені по-різному.
Кількість
мінеральних
елементів коливається від
Рис. 14. Мінеральне живлення рослин
декількох
процентів
до
мікроскопічно малих кількостей. В залежності від їх кількісного вмісту в
рослинах вони поділяються на 3 групи: макроелементи (N, P, K, S, Ca, Mg) за
вмістом у рослинному організмі їх більше 0,01%, мікроелементи (Fe, Cl, Mn, Mo,
B, Zn, Cu та ін) – 0,01 – 0,000001%, ультрамікроелементи (Cs, Cd, Ag, Ra, Hg та
ін..) – вміст яких становить менше одної мільйонної.
Для ефективного поглинання рослиною мінеральних елементів із ґрунту
мінеральні елементи повинні знаходитись в ґрунтовому розчині, ґрунт повинен
бути добре аерованим, в рослинах повинна активно функціонувати транспортна
система для забезпечення необхідними елементами клітин органів
рослини.Серед зовнішніх факторів, які впливають в першу чергу на поглинання
мінеральних елементів слід виділити: концентрацію іонів, реакцію розчину,
вологість ґрунту, аерацію ґрунту, температуру ґрунту.

57

Лабораторна робота: Визначення вмісту золи в різних частинах деревних
рослин з спрощеним мікрохімічним аналізом її якісного складу
Прилади та реактиви: спиртівки, тиглі пронумеровані, препарувальні
голки, рослинний матеріал в повітряно-сухому стані (деревина стовбура, пагони,
листя, кора), муфельна піч, азбестові або фарфорові підставки, ексикатори,
тигельні щипці, ваги з різноважками, пробірки з етикетками і корками, розчин
НСl – 10%, мікроскопи, предметні і покривні скельця, піпетки 1-2мл, скляні
палички, реактиви, дистильована вода, фільтрувальний папір.
Вступ
Зольними називаються елементи, які при спалюванні деревини, листя, кори
та інших частин рослини не зникають, а залишаються в золі. До них відносяться
калій, кальцій, магній, залізо, фосфор, сірка, хлор, натрій, кремній та інші. Всі
зольні елементи рослини одержують з ґрунту у вигляді катіонів або аніонів солей.
В життєдіяльності рослинного організму вони відіграють дуже важливу роль.
Одні з них входять в склад молекул органічних речовин (сірка, фосфор, магній),
інші беруть участь в життєвих процесах як каталізатори (залізо), треті –
забезпечують стабільність колоїдної структури протоплазми (калій) і нормальну
біохімічну діяльність клітини в цілому (фосфор, калій, залізо).
1. Мета роботи
1.1. Визначити вміст золи в різних частинах деревних рослин.
1.2. Засвоїти мікрохімічний аналіз золи.
2. Методика досліджень
2.1. З точністю до 0,1г. зважуємо матеріал для спалювання
а) деревину – 3 г;
б) пагони (кору) – 2 г;
в) листя – 1 г.
2.2. З цією ж точністю зважуємо тигель. Записуємо його вагу (А).
2.3. Проводимо обвуглювання відваженого матеріалу. Для цього беремо
щипцями один за другим кусочки деревини, пагони або кору чи листя,
запалюємо їх в полум’ї спиртівки і обвуглюємо над тиглем.
2.4. Проводимо озолення матеріалу. Для цього тигель з обвугленими
деревиною, пагонами або листям з допомогою тигельних щипців поміщаємо на
40-50 хв. в муфельну піч.
2.5. Через вказаний термін виймаємо тигель з муфельної печі, ставимо на
азбестову (фарфорову) підставку і через 3-4 хв. переносимо в ексикатор.
2.6. Охолоджений до температури руки тигель з золою зважуємо на тій же
вазі з точністю до 0,01г. Записуємо масу тигля з золою (В).
2.7. Визначаємо масу золи (Б) за формулою:
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В=Б–А
2.8. Обчислюємо процент золи у взятому матеріалі за формулою:
Х = ((100×В)/М)%
де: Х – процент золи;
М – маса матеріалу, взятого для спалювання;
В – маса золи.
2.9. Складаємо таблицю вмісту золи в різних частинах деревних рослин,
використовуючи результати, одержані всіма студентами.
2.10. Золу з тигля переносимо в пробірку з етикеткою.
2.11. Готуємо в пробірках два розчини золи: водний і в 10% соляній
кислоті. При цьому об’єм розчинника повинен бути приблизно в 4 рази більший
об’єму золи.
2.12. Відфільтровуємо одержані розчини через паперовий фільтр.
2.13. Розкладаємо три добре вимиті сухі предметні скельця на білий папір.
2.14. Тонкими скляними паличками наносимо на скельця маленькі
крапельки досліджуваного розчину і відповідний реактив на відстані 2-3мм один
від одного (на кожному предметному скельці проводимо дві різні реакції). Відтак
обидві краплі за допомогою скляної палички з’єднуємо так, щоб змішати весь
вміст.
2.15. Скельця етикетуємо і залишаємо на папері до тих пір, поки рідина по
краях крапель не почне підсихати.
2.16. Розглядаємо утворені кристали зольних елементів під мікроскопом,
використовуючи мале і велике збільшення.
2.17. У водному розчині виявляємо розчинні у воді хлориди. Реактивом на
них є сірчанокислий талій (Tl2SO4).
2KCl + Tl2SO4  2TlCl + K2SO4
Хлористий талій випадає у вигляді хрестоподібних або мечоподібних
кристалів (чорний колір є наслідком променезаломлення).
2.18. Калій, кальцій, магній, фосфор і залізо виявляємо в кислому розчині.
- Для виявлення калію використовуємо 1% розчин хлористої платини:
2KCl + PlCl4  K2PlCl6
Одержується хлорплатинат калію, що викристалізувався у вигляді жовтозелених октаедрів і інших комбінацій правильної форми.
- Для виявлення кальцію беремо 1%-ний розчин сірчаної кислоти:
CaCl2 + H2SO4  CaSO4 + 2HCl
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В результаті випадають голчасті кристали.
- Для виявлення магнію крапельку досліджуваного розчину спочатку
нейтралізуємо аміаком) в краплю досліджуваного розчину вносимо невелику
краплю аміаку), а тоді її з’єднуємо з краплею реактиву, яким є 1%-ний розчин
кислого фосфорнокислого натрію.
МgCl2 + Na2HPO4 + NH3  NH4MgPO4 + 2NaCl
Кристали фосфорно-аміачно-магнезіальної солі мають вигляд ящиків,
кришок, зірочок або крил.
- Для виявлення фосфору, краплю розчину з’єднуємо з 1%-ним розчином
молібденово-кислого амонію в 15%-ній азотній кислоті. Одержується гарний
зеленувато-жовтий осад дрібних кристаликів фосфоромолібдату амонію
(амонійно-фосфорного молібдату), що поступово набуває інтенсивнішого
зеленого забарвлення.
H3PO4 + 12(NH4)2MoO4  (NH4)3PO4 + 12MoO3 + 21NH4NO3 + 12H2O
- Для виявлення заліза використовуємо 1%-ний розчин жовтої кров’яної
солі (залізосиньородистого калію). Утворюється берлінська глазурь:
4FeCl3 + 3K4[Fe(CN)6]  Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl
Реакцію проводимо в пробірці.
- Для виявлення сірки використовуємо 1%-ний розчин нітрату срібла
AgNO3. В результаті реакції утворюються кристали сульфату срібла Ag2SO4, які
мають форму витягнутих шестикутників і ромбів. Охолодження може
прискорити формування кристалів.
2.19. Результати мікрохімічного аналізу замальовуємо.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Результати досліджень представляємо в таблицю 3.1. і на рисунках.
Таблиця 3.1. Вміст золи в різних частинах деревних рослин, %
N зразка
Деревина
Листя
Пагони
Кора
1
2
3
4
5
Середнє:
Проводимо аналіз одержаних результатів досліджень

60

4. Висновок
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ТЕМА «РІСТ РОСЛИН»
Ріст – це незворотне збільшення розмірів і маси клітин, органів або всього
організму, яке пов’язане з новоутворенням елементів і структур, відображає
кількісні зміни, які проходять в розвитку організму, є фізіологічним процесом і
має ряд характерних ознак.
Загальний хід росту
клітин, органів і рослин в
цілому описується S –
подібною
кривою,
або
великою кривою росту. На
ній можна виділити 4 фази: І
– проходять скриті процеси
росту та підготовки до
інтенсивного росту (синтез
білків,
ферментів,
нуклеїнових
Кислот,
вуглеводів);
ІІ
(логарифмічна
фаза)
–
Рис. 15. Ріст гілки ялиці білої
проходить
збільшення
лінійних розмірів, яке пов’язане з часом прямолінійною залежністю, для росту
інтенсивно використовуються запасні речовини; ІІІ (фаза сповільненого росту) –
проходить нагромадження інгібіторів росту (речовини, які пригнічують ріст); ІV
(фаза стаціонарного стану) – рослина або її органи перестають рости.
Залежно від характеру розташування конусонаростання ріст є: апікальний
(ріст вершинками), коли ростові процеси локалізовані на вершинах пагонів і
коренів та забезпечують їх ріст в довжину; латеральний (ріст по діаметру) –
проходить за рахунок функціонування латеральної меристеми, яка утворює
навколо пагона шари клітин; інтеркалярний (вставний) ріст – характерний для
молодих пагонів і листків, в основі яких функціонує інтеркалярна меристема
(характерна для злакових видів); базальний (ріст основою органа) – характерний
для органів, у яких ростуть спочатку усі клітини, а потім тільки клітини основи
(листки, квіти); ріст всією повернею органа (листки тютюну).
Ріст рослин регулюється не тільки надходженням води, асимілятів,
мінеральних елементів, а також особливими біологічно активними речовинами.
Вони синтезуються в дуже малих кількостях у молодих ростучих органах і
транспортуються у різні частини рослин. Існують природні і синтетичні
регулятори росту, які поділяють на стимулятори та інгібітори.
Природні стимулятори включають речовини 3-х груп: ауксини, гібереліни,
цитокініни. Інгібітори росту включають наступні речовини: саліцилова, бензойна,
абсцизова кислоти, комарин, флавоноїди, етелен.
Стимулятори і інгібітори росту впливають на ріст і розвиток рослин.
Регулюють структурні і функціональні зміни в організмі, напрямок метаболізму.

62

В рослинах функціонує рухома регуляторна система «стимулятори-інгібітори».
При переході рослин від стану спокою до вегетації відбувається інтенсивний
синтез стимуляторів і розщеплення інгібіторів. При переході рослин від вегетації
до спокою навпаки.
В усіх деревних порід помірної зони спостерігаються явно виражені ритми
росту пагонів у довжину. Вони зумовлені температурною і світловою
періодичністю протягом року. Річний приріст у висоту деревних рослин можна
звести до двох типів: дубового і тополевого.
До дубового типу росту відносяться дуб, бук, сосна, ялина, ялиця. Вони
при сприятливих умовах рано починають ріст пагонів. Ріст пагонів у цих порід
має літній спокій, коли ще спостерігається ріст по діаметру і коренів. При
сприятливих умовах ріст пагонів у порід дубового типу росту може
відновлюватись. У сосни звичайної ріст пагонів від кінця квітня (травня) до
червня. Величина приросту у висоту цієї групи порід в першу чергу визначається
умовами асиміляції попереднього року і залежить від кількості запасених
(відкладених) речовин.
Тополевий тип росту мають тополі, берези, біла акація, модрина і інші. У
них приріст у висоту визначається погодними умовами поточного року. Резерв
асимілятів минулого року має значення для формування листків. Тривалість
росту у висоту у цих порід зумовлюється впливом температури, опадів та
наявністю мінеральних елементів. При сприятливих умовах ріст пагонів
продовжується до кінця вегетаційного періоду. Посуха, дефіцит мінеральних
елементів, скорочують тривалість росту пагонів по довжині.
Ріст коренів у деревних порід дубового і тополевого типу росту
продовжується на протязі всього вегетаційного періоду і довше.
Ріст по товщині у листяних порід у помірній зоні починається на початку
травня і продовжустанється до кінця серпня. А у хвойних з середини травня і до
кінця вересня.
Період активного росту у деревних рослин чергується з періодом спокою.
Спокій – характерне і необхідне явище для рослин. Проявом спокою може бути
зупинка росту, відсутність проростання насіння, розпускання бруньок і інші. У
стані спокою не припиняються всі процеси життєдіяльності – проходить слабкий
обмін речовин, процеси диференціації клітин і інші.
Розрізняють вимушений, попередній і глибокий спокій бруньок.
Вимушений спокій викликається впливом несприятливих зовнішніх
факторів. Він може бути зимовим і літнім. Взимку він викликаний низькими
температурами, а влітку як різким пониженням температури, так і настанням
посушливого періоду. У цей період деякі деревні види можуть скидати листя і
припиняти ріст. При настанні сприятливих умов рослини виходять з стану
спокою і відновлюють ріст. Однак рослини можуть вступати у спокій навіть при
сприятливих умовах. Такий спокій називають глибоким. Він властивий як
насінню, так і вегетативним органам. Глибокий спокій не залежить від зовнішніх
умов, а викликається внутрішніми факторами. Основною причиною вступу
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рослин у глибокий спокій є нагромадження інгібіторів росту. Сигналом до вступу
у глибокий спокій виступають зовнішні фактори, зокрема зміни у співвідношенні
тривалості дня і ночі. Перед входженням рослин у глибокий спокій вони
проходять фазу попереднього спокою. Попередній спокій – це фаза підготовки
рослин до глибокого спокою. У цей період знижується інтенсивність
проходження життєвих процесів, ріст можливий в незначній мірі.
Глибокий спокій для більшості деревних рослин починається з серпнявересня і закінчується в листопаді-січні. Його тривалість носить чітко
індивідуальний характер для кожної породи. Тривалий глибокий спокій
характерний для дуба, бука, ясеня. У верби він дуже короткий.
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ТЕМА «РОЗВИТОК РОСЛИН»
1. Розвиток – це якісні морфологічні, фізіологічні і біохімічні зміни
рослинного організму при проходженні ним життєвого циклу (онтогенезу) під
впливом генотипу рослини і дією на нього зовнішнього середовища (Рис. 16.).

Рис. 16. Розвиток рослини з насінини
Онтогенез (життєвий цикл) представляє собою індивідуальний розвиток від
запліднення яйцеклітини до природної смерті (Рис. 17.). У вищих рослин його
тривалість становить від кількох тижнів (ефемери) до кількох сотень і тисяч років
(багаторічники) – деревні види. В рослин присутні два взаємозв’язані процеси –
ріст і розвиток, які відповідно характеризують кількісну і якісну сторони
онтогенезу.

Рис. 17. Етапи розвитку рослин
В онтогенезі рослин виділяють два чіткі періоди: вегетативний і
генеративний. Під час вегетативного періоду проходить формування
вегетативних органів. На певному етапі за вегетативним періодом наступає
генеративний період, який характеризується утворенням квітів і плодів.
Перехід рослини від вегетативного періоду до репродуктивного залежить
від впливу зовнішніх факторів. Особливу роль відіграє світло і температура. Для
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нормального розвитку рослинам необхідний періодичний вплив високих і
низьких температур, світла і темноти. Орган, який сприймає світло є листок, а
температури – верхівки ростучих пагонів.
Реакція рослини на співвідношення тривалості дня і ночі в добовому
періоді, яка викликає зміну в процесі росту і розвитку і пов’язана з рослини до
сезонних змін
називається фотоперіодизмом. З явищем фотоперіодизму
пов’язаний вступ рослин у фазу цвітіння і плодоношення.
В процесі онтогенезу у рослин проходять певні вікові зміни. Листки і
пагони в молодих рослин з віком починають відрізнятись. Такі морфологічні
зміни називають віковою мінливістю.
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ТЕМА «СТІЙКІСТЬ РОСЛИН»
Адаптація – це пристосування рослин до певних умов зовнішнього
середовища, що постійно змінюються в еволюційно-історичному аспекті. Вона
виникає й розвивається під дією основних факторів органічної еволюції –
мінливості, спадковості й добору природного або штучного.
Імунітет рослин – це несприйнятність рослин до збудників хвороб і
шкідників, а також до продуктів їх життєдіяльності. Він проявляється через
стійкість (резистентність) і витривалість. Витривалістю називається здатність
хворих або пошкоджених рослин зберігати свою продуктивність (ріст і розвиток).
Імунітет рослин є біологічною особливістю, що зумовлює вияв у рослин
стійкості проти збудників захворювання. Розрізняють природний і набутий
(штучний) імунітет. Природний імунітет виникає і закріплюється в процесі
еволюційного розвитку рослин та поділяється на структурний (механічний) і
хімічний. Структурний імунітет рослин зумовлюється морфологічними
особливостями рослини-господаря які є перешкодою для проникнення патогенів
у тіло рослини. Хімічний імунітет рослин характеризується хімічними
особливостями, які проявляються у нестачі речовин, потрібних паразитові
(збудникові), у наявності отруйних сполук, у специфічній організації ферментної
системи. Набутий імунітет виникає після перенесення рослиною хвороби.
Стійкість рослин – це генетична властивість рослин, яка допомагає їм
витримати стресові умови середовища, здатність виправляти пошкодження і
таким чином сприяти їх адаптації до екологічних умов. Стійкість проявляється
тоді, коли організм має необхідний для певної ситуації резерв адаптаційної
пам'яті, яка дозволяє йому вижити в відповідних екологічних умовах. Існують
різні форми виявлення стійкості від певної відсутності ураження (абсолютний
імунітет) до слабого виявлення стійкості (слабо- і середньоуражувані сорти).
Імунітет – це вища форма вияву стійкості. Стійкість у рослин не визначається
якою-небудь однією з його властивостей, а комплексом морфологічних,
фізіологічних, біохімічних та генетичних особливостей. Анатомо-морфологічні
фактори відіграють важливу роль у посиленні опору рослин до проникнення
збудника, інші — фізіолого-біохімічні — в обмеженні поширення збудника у
тканинах рослин та ослабленні його дії, знешкодженні шкідливих продуктів
життєдіяльності останнього, у відновленні порушених процесів обміну речовин.
Стійкість рослин зумовлюється двома категоріями імунітету: пасивним і
активним.
Пасивний (неспецифічний) імунітет визначається анатомо-морфологічними
особливостями чи наявністю в тканинах рослин певних хімічних речовин
(алкалоїдів, фенолів, танінів та ін.), які перешкоджають проникненню в рослину
багатьох паразитів. Генетичний контроль пасивного імунітету здійснюють
полігени.
Активний (специфічний) імунітет зумовлює стійкість рослин до
захворювання через процеси активного захисту проти проникнення і поширення
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специфічного збудника. Він контролюється генами або полігенами, які
виявляють свою дію при спробі патогена проникнути і поширитися у рослині.
Такий імунітет успадковується в поколіннях.
Посухо- та жаростійкість рослин – це властивість рослин витримувати
значне зневоднення тканин і перегрів під дією високих температур. Ця стійкість є
генетично закріплена і неоднаково проявляється в різних видів рослин.
В основі реакції рослин на водний дефіцит лежить розвиток
анатоморфологічних і фізіологобіохімічних пристосувань, які виникли в процесі
еволюції і передаються по спадковості. Анатомо-морфологічні особливості: а)
значно менша листова поверхня, б) наявність розгалуженої, глибокосяжної
кореневої системи, в) дрібніші клітини, г) густа мережа провідних пучків у
листках, д) добре розвинута кутикула, опушеність і восковий наліт на листках і
стеблах, е) менша кількість продихів, що перешкоджає зайвому випаровуванню і
перегріванню рослин.
Фізіологічні особливості: а) висока гідрофільність колоїдних речовин
цитоплазми, б) висока еластичність цитоплазми, в) значний вміст зв’язаної води,
г) наявність в цитоплазмі запасних речовин (цукрів, слизу та ін.). Стійкість
підвищується з розвитком рослин і різко понижується в період утворення їх
генеративних органів. До посухостійких рослин відносять гарбуз, соняшник,
просо, сорго, чину і ін. Підвищення посухостійкості рослин досягають
створенням посухостійких сортів, застосуванням відповідної агротехніки,
загартуванням рослин.
Зимостійкість – це здатність рослин витримувати без істотних ушкоджень
несприятливі умови зимівлі. Вона виробилась у рослин на протязі їх
еволюційного розвитку.
Холодостійкість – теплолюбних рослин витримувати температури дещо
вище за 0о С.
Морозостійкість – це здатність рослинних організмів витримувати
температури нижче за 0о С.
Солестійкість – це здатність рослин рости в умовах засоленості ґрунтового
чи водного середовища. Рослини, які пристосовані до існування в таких умовах,
називаються галофітами.
Радіостійкість – це здатність рослинного організму витримувати іонізуюче
опромінення, виражене напівлетальними та летальними дозами.
Радіочутливість – це здатність рослинного організму реагувати на
мінімальні дози радіації та сприймати незначні рівні опромінення у вигляді
нелетальних радіобіологічних ефектів.
Стійкість до хвороб – це здатність рослини застерегти, стримати розвиток
патогенів. Патоген – це живий організм, вірус, який здатний спричинювати
захворювання у рослини-господаря.
Газостійкість рослин – це здатність рослин зберігати життєдіяльність за
негативного впливу шкідливих газів. Газостійкість деревних порід залежить від
декількох чинників і внутрішньо-біологічних особливостей виду, комплексу
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грунтово-кліматичних умов, температури та вологості повітря, віку рослин, пори
року. Впливу шкідливих речовин повітря зазнають насамперед молоді рослини,
їх листя і пагони. В оптимальних грунтово-кліматичних умовах газостійкість
завжди вища. З підвищенням температури повітря газостійкість рослин
знижується. З підвищенням вологості повітря газостійкість також зменшується,
оскільки частина газів розчиняється у краплинах води, що сприяє потраплянню
на листкову поверхню більшої кількості шкідливих речовин. Найбільш
токсичними речовинами та сполуками для деревних рослин і чагарників
вважається сірчаний фтор, фтористий водень, хлориди,двоокис азоту.
За газостійкістю деревні породи поділяються на чотири групи: 1. Стійкі:
лох вузьколистий, дуб звичайний (ранній), тополя канадська, верба, яблуня,
скумпія, обліпиха, ялівець та ін.; 2. Порівняно стійкі: ясен зелений, аймант,
софора японська, акація біла, гледичія, бузок звичайний, вишня магалебська,
тополя біла, жимолость татарська, смородина золотиста, клен польовий,
тамарика, акація жовта та ін.; 3. Слабо стійкі: тополя пірамідальна, тополя чорна,
в'яз, ясен пухнастий, клен ясенелистий, сосна звичайна, свидина, амфора
японська, клен татарський та ін.; 4. Нестійкі: ясен звичайний, клен-явір, клен
гостролистий, липа дрібнолиста, каталька, гіркокаштан, ліщина, ялина
європейська, береза плакуча, модрина європейська та ін.
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Лабораторна робота: Визначення вологості насіння прискореним методом.
Визначення життєздатності насіння за забарвленням цитоплазми.
Прилади та реактиви: насіння різних видів деревних порід, скальпелі,
чашки Петрі, індігокармін.
Вступ
Основними показниками, що характеризують посівні якості насіння є
схожість, життєздатність, життєздатність і доброякісність. Визначаються в
процентах від кількості насінин взятих для дослідів. Схожість насіння – це
спроможність насіння давати нормально розвинуті проростки. Енергія
проростання насіння – це спроможність насіння швидко і дружно проростати.
Розрізняють нормально проросле насіння, ненормально проросле насіння,
здорове, тверде, запарене, загнивне, беззародкове, заражене ентомошкідниками
насіння.
Доброякісність насіння – це кількість повнозернистих здорових насінин з
характерним для даного виду кольором зародка і ендосперму від числа взятих
для досліджень.
Під життєздатністю насіння треба розуміти кількість живих насінин від
взятих досліджень і визначається у порід з довгим періодом проростання.
Життєздатність
насіння
визначається
шляхом
забарвлення
зародків
індігокарміном, тетразолом або йодистим розчином.
Метод визначення життєздатності зародків насінин зафарбуванням
індігокарміном базується на тому, що живі клітини зародка є непроникними для
розчину індігокарміну, тоді як мертві клітини зародка легко пропускають цей
розчин і зафарбовуються.
Вологість насіння визначають шляхом зважування проб до і після
висушування у відповідності з діючими нормами.
1. Мета роботи
1.1. Оволодіти методами визначення посівних якостей насіння.
1.2. Вивчити посівні якості насіння різних видів деревних і чагарникових
порід.
2. Методика досліджень
2.1. Відрахувати чотири проби по 100 насінин кожного виду деревних
порід.
2.2. Замочити насіння на період від 1 до 7 діб у залежності від породи.
2.3. Для визначення життєздатності необхідно із насінин відібраних проб
виділити зародки не допустивши їх пошкодження. Зародки розмістити у воду.
2.4. Зародки пошкоджені під час виділення підлягають заміні.
2.5. Перед зафарбуванням виділені зародки залити індігокарміном на 1-2
години в залежності від породи.
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2.6. Життєздатними вважати незафарбовані зародки.
2.7. Для визначення доброякісності насіння взяти замочене насіння і
провести його розрізання і провести обстеження стану зародка і епідермісу.
2.8. Доброякісним вважати повнозернисте насіння з характерним для даної
породи кольором зародка і епідермісу.
2.9. Результати досліджень занести в табл. 3.1.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Таблиця 3.1 - Посівні якості насіння різних видів деревних рослин, %
Недоброякісних
НеДоброЖиттєпоПорода
життєзагнивбез
якісних
шкод- пустих здатних
здатних
ших
зародка
жених

5. Висновок
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Лабораторна робота: Вплив стимуляторів росту на проростання насіння.
Вивчення втрати сухої речовини при проростанні насіння
Прилади та реактиви: розчини різної концентрації гетероауксину і
гібереліну, чашки Петрі, мірні циліндри, фільтрувальний папір, слабкий розчин
марганцевокислого калію, термостат.
Вступ
Рослини для запуску і регуляції фізіологічних процесів біосинтезують
речовини, які називаються фітогормонами. Причому, для запуску і гальмування
одних і тих же фізіологічних і морфогенетичних програм рослинні організми
використовують одні і ті ж фітогормони, але в різних кількостях.
Фітогормони гетероауксин і гіберелін впливають на ростові процеси,
спричиняють до значного розтягування клітин. Вони впливають на проникність
біологічних мембран, інтенсифікують дихання, нециклічне фосфорилювання,
стимулюють ріст плодів і проростання насіння.
1. Мета роботи
Вивчити особливості впливу стимуляторів росту різних концентрацій на
проростання насіння деревних рослин.
2. Методика досліджень
2.1. Відрахувати по 100 насінин для кожного варіанту досліду.
2.2. Помістити відраховані насінини в пробірки і залити розчином КМnО 4
на 40хв для стерилізації.
2.3. Висипати варіанти насіння на папір і розмістити на дно чашок Петрі на
фільтрувальний папір.
2.4. Налити в чашки Петрі по 5 мл розчинів стимуляторів росту різної
концентрації і розмістити їх в термостат для пророщування при температурі 25260С.
2.5. Спостереження за проростанням насіння проводити протягом 14 діб.
Заміри проводити кожного 3,5,7,10,14 дня.
2.6. Результати досліджень занести в табл. 3.1. і побудувати графіки.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Таблиця 3.1. Динаміка проростання насіння деревних порід при різних
концентраціях стимуляторів росту
Концентрація розчинів, %
Дні спостережень
гетероауксин
гіберелін
Дата
контроль
1
2
3
контроль
1
2
3

4. Висновки
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Лабораторна робота: Визначення жаростійкості та солестійкості рослин.
Прилади і реактиви: листки різних видів деревних рослин, водяна баня,
0,2Н розчин соляної кислоти, Чашки Петрі.
Вступ
Підвищення температури вище оптимальних значень обумовлює
пригнічення фізіолого-біохімічних процесів, зниження ферментативної
активності і як наслідок призводить до нагромадження токсичних речовин в
клітинах. При значно вищих температурах від оптимальних спостерігається
явище денатурації білка. При зануренні листків, що піддались дії високих
температур у розчин кислоти відмічається їх побуріння. Це явище є результатом
руйнування біологічних мембран, які стають легкопроникними для кислоти.
Кислота, вступаючи у реакцію з хлорофілом призводить до зміни його кольору,
як результат витіснення іонів магнію іонами водню. Листки, що не піддавались
дії високих температур, при зануренні в розчин соляної кислоти кольору не
змінюючись.
2. Методика досліджень
2.1. Визначення ступеня жаростійкості деревних рослин.
2.1.1. Взяти по п’ять листків різних видів деревних рослин і помістити у
водяну баню при температурі 400С. Витримати листки при цій температурі
протягом 10 хв. Після цього вийняти по одному листку кожного виду і
розмістити у чашки Петрі з холодною водою.
2.1.2. Аналогічні дії виконати при підвищенні температури на кожні 10 0С.
Таким чином поступово довести температуру води до 80°С.
2.1.3. Воду у чашках Петрі замінити 0,2Н розчином соляної кислоти.
Витримати в ньому листки протягом 20 хв і визначити ступінь пошкодження.
Результати досліджень занести в табл.3.1.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Таблиця 3.1. Ступінь пошкодження листків при різних температурах
Температура С
Порода
40
50
60
70
80
+
+
++
+++
Примітка: - побуріння відсутнє, + слабке, ++ середнє (більше 50%), +++ суцільне
(сильне).

4. Висновок
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Лабораторна робота: Періодичність росту деревних пагонів
Прилади та реактиви: пагони деревних рослин, лінійки.
Вступ
Ріст пагонів проходить нерівномірно. Спочатку спостерігається повільний
ріст, потім він збільшується, досягає максимуму і знову сповільнюється і
припиняється. Таким чином, спостерігається періодичність росту пагонів, яка
характеризується законом великого періоду росту.
Зовнішня періодичність росту пагонів проявляється в тому, що міжвузля,
які утворюються по мірі наростання пагона, мають неоднакову довжину від
основи до середини і зменшується від середини до верхівки пагона.
Вивчення ходу росту пагонів і встановлення кульмінації приросту має
велике значення для визначення термінів підживлення деревних рослин і
вирішення питання про можливість використання пагонів для зеленого
живцювання і бруньок для окуліровки.
2.Методика досліджень
2.1. Вимірюємо лінійкою довжину міжвузль (тобто відстань між місцями
прикріплення листків і бруньок) пагонів різних деревних рослин.
2.2. Результати вимірювань заносимо в таблицю:
3. Результати досліджень та їх аналіз
Таблиця 3.1. Визначення періодичності росту деревних пагонів
Порода
Номер міжвузля
Довжина
Довжина
від основи
пагонів,см, до Довжина
міжвузлів,
пагона
обрізання наст. міжвузлів
см
міжвузль
1
2

Довжина Довжина
пагона міжвузлів

Довжина
пагона, см

На основі одержаних результатів будуємо криві росту міжвузлів і росту
пагонів. Для цього по осі ординат відкладаємо довжину міжвузлів або довжину
пагонів, по осі абсцис – номери міжвузлів, рахуючи від основи пагона.
4. Робимо висновки:
- про величину приросту різних деревних рослин; про інтенсивність росту
пагонів різних деревних рослин; про те, на яке міжвузля приходиться кульмінація
приросту (на міжвузля, що знаходиться на нижній, середній чи верхній частині
пагона або кульмінація приросту збирає декілька міжвузль); про характер
проходження ростових процесів (ріст проходив нормально, мали місце
порушення ходу росту, якими причинами ці порушення могли бути викликані і
т.д.).
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Лабораторна робота: Запасні речовини насіння і їх зміни при проростанні
Прилади та реактиви: сухе і проросле насіння деревних рослин, реактиви:
розчин йоду в йодистому калію І+KІ, Фелінгова рідина, Судан 3, вода
дистильована, спиртівки, бритви, препарувальні голки, мікроскопи, скла
предметні і покривні.
Вступ
Запасні речовини – крохмаль, жири і білкові речовини відкладаються в
сім’ядолях або ендоспермі насіння. При проростанні насіння ці речовини
піддаються зміні, перетворюючись в більш прості і розчинні сполуки.
Розчинність запасних речовин є першою умовою подачі їх до точок росту
зародка. Розчинність речовин в насінні здійснюється з допомогою ферментів.
Запасні речовини насіння можна вивчати з допомогою мікрохімічних реакцій,
тобто хімічних реакцій, які проводять на предметному склі в краплі реактиву і
спостерігають під мікроскопом. З великих насінин виготовляються тонкі
(товщиною в 3-4 шари клітин) зрізи бритвою, з малих насінин матеріал береться з
допомогою препарувальної голки.
1. Мета роботи
1.1. Вивчити методи виявлення запасних речовин
1.2. Прослідкувати зміну запасних речовин при проростанні насіння
2. Методи виявлення і методика досліджень
2.1. Крохмаль і білки можна визначити дією на зріз розчину йоду в
йодистому калію І+KІ. Крохмальні зерна забарвлюються в темно-фіолетовий або
темно-синій (майже чорний) колір. Зерна білку забарвлюються в золотистожовтий колір.
2.2. Жири можна виявити, обробляючи зрізи спиртовим розчином
червоного барвника – Судан-3. Зріз тримаємо 1-2 хв. в судані, тоді двічі
промиваємо водою і розглядаємо у воді. Жири виділяються у вигляді блискучих
оранжево-червоних крапель.
2.3. Цукри визначаємо з допомогою рідини Фелінга, що являє собою суміш
мідного купоросу і сегнетової солі.
В присутності відновлюючих цукрів окисна мідь відновлюється до
відновної і може бути виявлена під мікроскопом у вигляді дрібних темних
кристаликів, що мають червонуватий відтінок.
Реакцію проводять таким чином: зріз опускаємо в Фелінгову рідину,
накриваємо покривним склом, нагріваємо над полум’ям спиртівки і розглядаємо
препарат під мікроскопом (при нагріванні препарату необхідно слідкувати за
тим, щоб рідина під покривним склом не випарувалась до кінця).
2.4. На предметне скло наносимо 1-2 краплі реактиву, потрібного для
виявлення тих чи інших запасних речовин.
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2.5. Робимо бритвою тонкий зріз і переносимо його на предметне скло. Із
пророслого насіння беремо вміст препарувальною голкою.
2.6. Розглядаємо препарати при малому і великому збільшенні мікроскопа.
2.7. Знайти і замалювати крохмальні зерна в різних стадіях пошкодження (з
тріщинами, розпаданням зерна на куски).
2.8. Встановити які зміни проходять з запасними речовинами в насінні при
їх проростанні.
2.9. Вказати які запасні речовини переважають в насінні акації, сосни,
магонії і до яких груп насіння вони відносяться: маслянистих, крохмалистих,
білково-маслянистих або білково-крохмалистих.
2.10. Результати спостережень записуємо в табл. 3.1., оцінюючи на око
кількість запасних речовин (наприклад: відсутність, мало, багато, дуже багато).
3. Результати досліджень і їх аналіз
Таблиця 3.1. Зміни вмісту запасних речовин при проростанні насіння
Насіння

Запасні речовини
Стан насіння
Сухі
Пророслі

4. Висновки

крохмаль

жири

білки

цукри

Група насіння
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Лабораторна робота: “Захисні і запасні речовини в пагонах деревних рослин”
Прилади та реактиви: пагони деревних рослин, пробірки, електроплитки,
спиртівки, ножі, розчини: 1%-ний розчин FeCl, реактив Міллона, спиртовий
розчин йодної настойки, 1%-ний розчин флюроглюцину.
Вступ
Запасні речовини (крохмаль, жири, білки) відкладаються на зиму в живих
тканинах вегетативних органів – коренів, стовбурів, пагонів і бруньок. Протягом
року ці речовини змінюються.
Як правило, з середини літа до пізньої осені в тканинах рослин проходить
накопичення крохмалю. На зимовий час крохмаль повністю або частково
переходить в одних деревних рослин в цукри, в других - в жири, а у третіх – в
жири і цукри. До весни кількість цукру або масла зменшується, а кількість
крохмалю збільшується. Однак, цей другий максимум вмісту крохмалю
нетривалий, так як з початком росту крохмаль знову перетворюється в цукри і
швидко вживається.
1. Мета роботи
1.1. Ознайомитись з проведенням якісних реакцій на наявність запасних
речовин.
1.2. Визначити вміст різних запасних речовин в пагонах різних деревних
рослин.
2. Методика досліджень
2.1. Очищуємо однорічні пагони різних деревних рослин від кори і готуємо
тонкі стружки заболонної деревини.
2.2.Поміщаємо в пробірки (кількість пробірок відповідає кількості взятих
деревних порід) і доливаємо в кожну з них по 2-3 мл реактиву Міллона. Після
цього пробірки з дослідними зразками обережно нагріваємо на спиртівках до
початку кипіння і ставимо в штативи для охолодження. Через деякий час
спостерігається забарвлення стружок в м’ясисто червоний колір, що вказує на
наявність білків в деревині. За інтенсивністю забарвлення можна судити про
кількісний вміст білків в пагонах досліджуваних рослин.
2.3. Відкриття крохмалю. Беремо 0.5-1г стружок заболонної деревини
кожної породи і поміщаємо їх в пробірки, приливаємо 5 мл води і кип’ятимо
протягом 5 хв. Відділяємо розчин від стружок і випаровуємо його в
випарувальних чашках до 0,5-1мл, охолоджуємо. До одержаного екстракту
додаємо краплю розчиненого спиртом йодного настою. При наявності крохмалю
розчин забарвлюється в синій або чорний колір.
2.4. Відкриття дубильних речовин. Поміщаємо в пробірки по декілька
невеликих кусочків гладкої кори ялини, модрини, сосни, дуба і осики, додаємо
по 10 мл води і екстрагуємо дубильні речовини кип’ятінням протягом 7 хв.
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Одержані екстракти зливаємо в інші пробірки і додаємо в кожну з них по 4-6
крапель 1% розчину FeCl3 . Про наявність в розчині дубильних речовин судять за
забарвленням його в зелений або чорний колір.
2.5. Відкриття клітковини. Гострим ножем або бритвою робимо посередині
однорічних і дворічних пагонів поперечні зрізи, на які поміщаємо по краплі 1%
розчину флюроглюцину, а потім по краплі 25% розчину НCl. За характером
забарвлення зрізів визначаємо ступінь здерев’яніння пагонів (тобто наявність
клітковини). Зрізи здерев’янілих пагонів забарвлюються в малиновий колір.
2.6. Одержані дані заносимо в таблицю 3.1.
2.7. Проводимо порівняльну характеристику запасних речовин, які
містяться в пагонах різних деревних порід.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Таблиця 3.1. Вміст запасних речовин в однорічних пагонах різних деревних
рослин
Деревна порода

4. Висновки

Запасні і захисні речовини
білки крохмаль дубильні речовини клітковина примітка
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Лабораторна робота: Захисна дія цукрів на цитоплазму при заморожуванні.
Прилади і реактиви: коренеплід червоного буряка, 1.0 і 0,5М розчини
сахарози, скальпель, пробірки, мікроскопи.
Вступ
При замерзанні рослинних тканин в міжклітинниках утворюються кристали
льоду, які відтягують воду від цитоплазми. Якщо цитоплазма недостатньо
морозостійка, то вона, не витримавши зневоднення, а також механічного тиску
кристалів льоду, коагулює. Про степінь пошкодження цитоплазми можна судити
за її здатністю утримувати клітинний сік. Стійкість колоїдів цитоплазми може
бути підвищена захисними засобами, серед яких важлива роль належить
розчинним цукрам.
2.Методика досліджень
Із очищеного коренеплоду червоного буряка зробити 12-15 однакових за
розміром не дуже тонких зрізів (товщина приблизно 1 мм). Помістити зрізи у
фарфорову чашку і добре промити водою для видалення соку, що витікає із
пошкоджених клітин. Перенести по 4-5 зрізів в 3 пробірки з етикетками. В 1-у
пробірку налити на 1/4 води, в 2-у - стільки ж 0,5М розчин сахарози, в 3-у - 1,0М
розчину сахарози.
Поставити всі пробірки в холодильник на 40 хв., після чого поставити в
стакан з водою кімнатної температури. Після танення відмітити забарвлення
рідини в пробірках і забарвлення зрізів. Перевірити життєздатність клітин,
піддавши їх плазмолізу в 8%-ному розчині NаСl.
Результати досліджень заносимо в таблицю.
3. Результати досліджень та їх аналіз.
Таблиця 3.1. Захисна дія цукрів на цитоплазму при заморожуванні.
Варіант
Забарвлення
Забарвлення Кількість плазмолізованих
зовнішнього
зрізів
клітин, %
розчину
Вода
Сахароза 0,5 М
Сахароза 1,0 М
4. Висновок
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Лабораторна робота: Хімічний аналіз соку різних видів деревних рослин
Прилади та реактиви: предметні скельця, скляні палички, 1%-ний розчин
сірчанокислого дифеніламіну, бензидин, насичений розчин оцтовокислого
натрію СН3СООNа, кобальтнітрат натрію, 2Н соляна кислота, фільтрувальний
папір.
Вступ
Азот засвоюється рослинами у вигляді амонійних або нітратних солей.
Солі азотної кислоти (нітрати), що засвоюються рослиною, проходять складний
шлях відновлення до аміаку. Останній вступає в реакцію з органічними
кислотами, утворюючи амінокислоти. Однак, відновлення нітратів може
проходити як в кореневій системі рослини, так і в фотосинтезуючих органах.
Вивчення наявності про умови мінерального живлення і забезпеченість рослин
тими чи іншими мінеральними елементами.
1.
Мета роботи
1.1. Виявити особливості нагромадження нітратів, а також фосфору і азоту
у різних частинах рослин.
1.2. Визначити потребу рослин в азоті, фосфорі і калію.
2.
Методика досліджень
2.1. Виявлення нітратів
2.1.1. Зробити зрізи листків, пагонів, корінців різних деревних порід і
розмістити на предметне скло.
2.1.2. Подіяти на досліджувані зразки 1%-ним розчином сірчанокислого
дифеніламіну і визначити інтенсивність забарвлення.
2.1.3. За інтенсивністю забарвлення встановити наявність нітратів у
досліджуваних органах деревних рослин у відповідності з табл. 2.1.
Таблиця 2.1. Шкала потреби рослини в азотних добривах
Потреба рослини в
Забарвлення зрізів
Бали
азотних добривах
Зріз і розчин швидко і інтенсивно
6
Надлишок нітратів
забарвлюється в синьо-чорний колір
Зріз і розчин зразу ж забарвлюється в
Достатня кількість
темно-синій колір, забарвлення
5
нітратів
зберігається деякий час
Зріз і розчин забарвлюються в синій
4
Слабка потреба
колір, забарвлення появляється не зразу
Зріз і розчин забарвлюються в світлосиній колір, забарвлення зникає через 2-3
3
Середня потреба
хв
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Провідні пучки забарвлюються в голубий
колір, забарвлення швидко зникає
Сліди світло-голубого забарвлення, яке
швидко зникає
Синє забарвлення відсутнє. Порозовіння і
почорніння тканин внаслідок
обвуглювання її сірчаною кислотою

2

Потреба в нітратах

1

Велика потреба

0

Дуже велика потреба

2.2. Виявлення фосфору
2.2.1. На фільтрувальний папір нанести краплю молібденово-кислого
амонію.
2.2.2.Видавити краплю клітинного соку з листової пластинки.
2.2.3. Нанести небагато бензидину і краплю оцтовокислого натрію.
2.2.4. За інтенсивністю забарвлення у відповідності з табл.2.2.
2.2.5. Визначити наявність фосфору в різних органах деревних рослин.
Таблиця 2.2. Шкала потреби рослини в фосфорних добривах
Потреба рослини в
Забарвлення зрізів
Бали
фосфорних добривах
Темно-синє
5
Нема потреби або
слабка потреба
Синє
4
Нема потреби
Світло-синє
3
Середня потреба
Сіро-голубе
2
Потрібні добрива
Слабке сіро-голубе
1
Велика потреба
Синє забарвлення відсутнє
0
Дуже велика потреба
2.3. Виявлення калію
2.3.1. На фільтрувальний папір видавити краплю рослинного соку.
2.3.2. На пляму від рослинного соку нанести по краплі кобальтнітрату
натрію і 2Н соляної кислоти.
2.3.3. За інтенсивністю забарвлення і у відповідності з табл. 2.3. визначити
наявність калію.
Таблиця 2.3. Шкала потреби рослини в калійних добривах
Потреба рослини в
Забарвлення зрізів
Бали
калійних добривах
Червоно-сурикове
5
Нема потреби
Червоно-оранжеве
4
Слабка потреба
Оранжеве
3
Середня потреба
Жовто-оранжеве
2
Потрібні добрива
Солом’яно-жовте
1
Велика потреба
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Лимонно-жовте
0
Дуже велика потреба
2.4. Результати досліджень занести в таблицю 3.1.
3. Результати досліджень і їх аналіз
Таблиця 3.1. Наявність елементів мінерального живлення у різних органах
деревних рослин
Органи деревних рослин
Порода
хвоя
пагін
корінь

4. Висновки
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Лабораторна робота: Порушення спокою бруньок деревних рослин
Матеріали та обладнання: термостат, скляні ковпаки, скляні банки,
ножиці, ніж, піпетки, сірчаний ефір, 10%-й розчин етанолу, вода, розчин
гетероауксину (концентрація 25 мл/ л) і ГК (5 мл/ л), медичний шприц,
фотованночки.
Вступ
Деревні рослини протягом року характеризуються нерівномірністю прояву
ростових процесів. Період інтенсивного росту у них змінюється періодом
спокою. Після закладки бруньок апікальна меристема перестає ділитися і ріст
пагонів припиняється. У сосни звичайної це явище спостерігається у другій
половині червня, а в тополі – на початку вересня. Загалом, у бруньок деревних
рослин виділяють три види спокою: попередній, глибокий (органічний) і
вимушений. Попередній спокій бруньок триває від їх закладки до відмирання
листя у дерев. Проте при сприятливих кліматичних умовах він може
перериватись і тоді дерево формує другий приріст. Це явище спостерігається у
таких деревних порід, як дуб, бук, тощо. Під час попереднього спокою в молодих
пагонах спостерігається зниження фізіолого-біохімічної активності, проходить їх
здерев’яніння та відкладаються запасні речовини.
Органічний спокій у переважної кількості видів триває до середини зими і
зумовлений нагромадженням інгібіторів ростових процесів у бруньках. У цей
період ростова активність в рослин не наступає навіть у сприятливих погодних
умовах. Під впливом низьких температур та інших факторів зовнішнього
середовища концентрація інгібіторів росту у бруньках знижується і вони
переходять у стан вимушеного спокою. Його причиною є несприятливі фактори
зовнішнього середовища.
Існує декілька методів, які дозволяють вивести бруньки деревних рослин із
стану глибокого спокою: вплив низьких, або високих температур, обкурювання
димом і ефіризація, механічне подразнення бруньок, введення в бруньки
стимуляторів росту.
Роботу необхідно проводити в листопаді – грудні.
1.
Мета роботи
1.1. Вивести рослини із стану глибокого спокою.
1.2. Порівняти ефективність різних методів, які використовують для
виведення рослин із стану глибокого спокою.
2.
Об’єкти та методика досліджень
2.1. Відбираємо для дослідження однакові за розміром пагони верби,
бузку, каштана, яблуні, тощо.
2.2. Метод теплих ванн.
2.2.1. Кладемо пагони у фотованночки і заливаємо водою, нагрітою до 35-
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40°С до повного їх занурення та ставимо у термостат на 24 години. Контрольні
пагони залишаємо у скляних банках з водою на світлі при кімнатній температурі.
2.2.2. Через добу поновлюємо зрізи у дослідних і контрольних пагонів.
Дослідні пагони ставимо у баночки з водою і залишаємо на світлі поряд з
контрольними.
2.3. Метод обкурювання димом і ефіризація.
2.3.1. Дослідні пагони ставимо у банки з водою і поміщаємо під два скляні
ковпаки. Під одним спалюємо папір, а під інший ставимо чашку з сірчаним
ефіром, з розрахунку 0,5 мл ефіру на 1 л. повітря.
2.3.2. Через добу знімаємо ковпаки і залишаємо банки на світлі поряд з
контрольними.
2.4. Метод механічного подразнення бруньок і введення в них
стимуляторів росту.
2.4.1. Підбираємо по 5 пагонів кожної деревної породи і нумеруємо.
2.4.2. Бруньки пагонів перших номерів наколюємо у їх основі
препарувальною голкою до середини, у других – медичним шприцом вводимо
воду, у третіх – 10% розчин етанолу, у четвертих – розчин гетероауксину (25 мг/
л) і в п’ятих – розчин ГК (5 мг/ л).
2.4.3. Поновлюємо зрізи пагонів під водою, ставимо у банки і залишаємо
на світлі поряд з контрольними.
2.5. Протягом всього досліду регулярно промиваємо кінці пагонів від
слизі, періодично поновлюємо зрізи під водою і один раз в тиждень змінюємо
воду.
2.6. Протягом 2-3 тижнів спостерігаємо за виходом бруньок із стану
глибокого спокою, порівнюємо різні варіанти, робимо відповідні висновки.
3. Результати досліджень та їх аналіз
4. Висновки
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Лабораторна робота: Вплив мікроелементів на проростання насіння і ріст
проростків
Прилади і реактиви: розчини мікроелементів різних концентрацій, чашки
Петрі, термостат, фільтрувальний папір, скляні піпетки.
Вступ
Мікроелементи, які містяться в органах рослини в дуже малих кількостях
(0,001% і менше) відіграють важливі функції. Зокрема, такі елементи як Мn, Zn,
Cu, Fe, Mo, Co впливають на ростові процеси, зумовлюють підвищення стійкості
рослин до впливу несприятливих факторів середовища та інтенсивності
проходження деяких фізіолого-біохімічних процесів (фотосинтез, дихання),
тощо. Вони приймають участь у ферментних реакціях в якості кофакторів, або
активних компонентів простетичних груп ферментів. Перебування насіння
деревних порід в розчинах солей мікроелементів компенсує їх дефіцит і таким
чином стимулює проростання зародку і ріст проростків.
1. Мета роботи
1.1. Встановити вплив різних мікроелементів на проростання насіння і
ріст проростків деревних порід.
1.2. Встановити оптимальної концентрації розчинів солей мікроелементів
на проростання насіння і ріст проростків різних видів деревних порід.
2. Об’єкти і методика досліджень
2.1. Відбираємо по 400 шт повнозернистих насінин для кожного варіанту
досліду різних деревних порід.
2.2. Розділяємо відібране насіння кожної деревної породи по 100 шт (4кратна повторність), висипаємо його в стаканчики і повністю заливаємо
відповідними розчинами мікроелементів (табл. 2.1).
2.3. Контрольні варіанти заливаємо бідистимулятором.
2.4. Замочування насіння продовжуємо 24 години.
2.5. Кладемо на дно пронумерованих чашок Петрі кружечки
фільтрувального паперу, на який розкладаємо по 100 шт насінин (сосни, ялини,
вільхи, тощо), або по 50 шт (акації білої, бука лісового, ялиці білої) і добавляємо
залежної від розміру насінин по 5-10 мл води.
2.6. Закриваємо чашки Петрі кришками і ставимо в термостат для
пророщування при температурі 20-25°С.
2.7. Підраховуємо кількість пророслих насінин на 3, 5, 7, 10 і 15-у добу.
Після закінчення досліду визначаємо довжину корінців і проростків.
2.8. Результати досліджень заносимо в табл. 3.1. і 3.2. та будуємо
графіки.
Таблиця 2.1. Концентрації розчинів мікроелементів
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№ п/п
1
2
3
4
5
6

Сіль
Контроль
(NH)2MoO4
CuSO4
MnSO4
ZnSO4
Н3ВО3

25
+
-

Концентрація, мг/л
50
75
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

100
+
+
+
+

3. Результати досліджень та їх аналіз

(NH4)MoO4

Таблиця 3.1. Динаміка проростання насіння під дією розчинів мікроелементів
різної концентрації
Дні
Розчин
Концентрація,
ПовторПроростання,
спостережень
солі
мл/л
ність
%
3 5 7 10 15
Порода
1
25
2
3
Середнє
Порода
1
50
2
3
Середнє
Порода
1
2
3
Середнє

Таблиця 3.2. Біометричні показники проростків насіння деревних порід в умовах
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Порода

Сосна
звичайна

4.

різної концентрації мікроелементів
Концентрація,
Розчин солі
Проросток
мл/л
Бідистилят
(контроль)
25
(NH4)2MoO4
50
75
50
CuSO4
75
100

Висновки.

Корінець
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Лабораторна робота: Вплив алелопатичної взаємодії на ріст рослин
Прилади та обладнання: термостат, чашки Петрі, фільтрувальний папір,
мірні піпетки, скляні стаканчики, фільтрувальний папір.
Вступ
Рослини в процесі життєдіяльності не тільки поглинають з грунту поживні
речовини, а і виділяють через кореневу систему продукти метаболізму. Зокрема
такими речовинами виступають органічні і неорганічні сполуки – мінеральні
речовини, спирти, цукри, органічні і неорганічні кислоти, амінокислоти, аміди,
ферменти, нуклеїнові кислоти, фенольні сполуки, тощо. Наприклад, у складі
виділень сіянців сосни звичайної виявлено 35 різних сполук. Однак, у складі
таких виділень кореневих систем переважають сполуки, характерні для даного
виду. Нагромаджуючись у грунті в певних концентраціях хімічні речовини
погіршують умови функціонування кореневих систем рослин, пригнічують
фізіолого-біохімічні процеси в них. В цілому, це негативно відображається на
рості і розвитку рослин. Такі явища спостерігаються в умовах незмінної
агрокультури. Проте, існують види, які не відчувають негативного взаємного
алелопатичного впливу і успішно зростають у змішаних фітоценозах.
1.
Мета роботи
1.1. Вивчити алелопатичні взаємовідносини різних видів деревних рослин.
2.
Об’єкти та методика досліджень.
2.1. Відбираємо відповідну кількість насінин різних деревних порід з
розрахунку по 50 шт насінин дрібнозернистих видів і по 25 шт крупнозернистих
для одного дослідного варіанту і відповідно по 100 і 50 насінин – для
контрольного. Дослід закладаємо у 4-кратній повторності.
2.2. Проводимо відповідну підготовку відібраного насіння для закладки
досліду (стратифікація, скарифікація, намочування, насвічування, тощо).
2.3. Кладемо на дно пронумерованих чашок Петрі кружочки
фільтрувального паперу і добре його зволожуємо 5-10 мл води.
2.4. Розкладаємо у дослідні чашки Петрі на фільтрувальний папір
перемішавши по 50 насінин кожного з двох видів – сосна – ялина, сосна –
модрина, сосна – клен, сосна – липа, тощо. У контрольні чашки Петрі
розкладаємо по 100 або 50 насінин деревної породи, алелопатичні властивості
якої вивчаємо.
2.5. Закриваємо чашки Петрі і ставимо в термостат для пророщування
при температурі 20—250С.
2.6. Пророщування проводимо протягом 15 діб. Кількість пророслих
насінин рахуємо на 3, 5, 7, 10, 15 день. В кінці досліду заміряємо біометричні
показники проростків.
2.7. Результати досліджень заносимо в табл. 3.1, 3.2 і будуємо графіки.

88

3.

Результати досліджень і їх аналіз

Таблиця 3.1 Динаміка проростання насіння різних деревних порід в умовах
алелопатичної взаємодії.
Варіант
Повторність
Дні спостереження
Проростання,
досліду
%
3
5
7
10
15
Сосна
1
(контроль)
2
3
4
середнє
Сосна /
1
ялина
2
3
4
Середнє
Сосна /
1
модрина
2
3
4
Середнє
Таблиця 3.2 – Біометричні показники проростків сосни в умовах алелопатичної
взаємодії
Варіант досліду
Проросток
Корінець
%
tф
v, %
%
tф
v, %
Мm
Мm
Сосна
(контроль)
Сосна – ялина
Сосна - модрина
4. Висновки
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Лабораторна робота: Вплив температури на проростання насіння і ріст
проростків деревних рослин
Вступ
Процеси проростання насіння та росту проростків тісно пов’язані з
активацією метаболічних перетворень в ендоспермі та зародку. Після періоду
органічного спокою здатність насінини до проростання зумовлена факторами
зовнішнього середовища, які прямо впливають на ферментативну діяльність.
Серед них найважливішу роль відіграє температура, світло, доступність води і
кисню.
Проростання насіння рослин помірної кліматичної зони починається при
порівняно низьких температурах. Так, для злакових видів температурний мінімум
коливається в межах 1-50С, а для хвойних деревних порід він становить 4-100С.
Температурний оптимум для проростання насіння більшості видів рослин
помірної зони становить 15-300С, а максимум – 35-400С.
1.
Мета роботи
1.1. Встановити вплив температури на проростання насіння і ріст
проростання різнихх деревних порід.
2.
Об’єкти та методика досліджень
2.1. Готуємо насіння різних видів деревних рослин з розрахунку 400 шт
насінин на кожний варіант досліду (4х100 шт).
2.2. Кладемо на дно пронумерованих чашок Петрі кружечки
фільтрувального паперу і добре зволожуємо 5-10 мл води.
2.3. Розкладаємо на фільтрувальний папір по 100 шт насінин, закриваємо
чашки Петрі і ставимо на пророщування у різні температурні умови: 0-5, 7-10, 2025, 35-400С.
2.4. Пророщування проводимо протягом 15 діб. Вивчаємо динаміку
проростання насіння. Кількість пророслих насінин рахуємо на 3, 5, 7, 10 і 15 день
і слідкуємо, щоб фільтрувальний папір не підсихав.
2.5. В кінці досліду вивчаємо біометричні показники проростків.
2.6. Результати досліджень заносимо в табл. 3.1 і 3.2 і будуємо графіки.
3.

Результати досліджень та їх аналіз
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Таблиця 3.1. Динаміка проростання насіння різних деревних порід залежно від
температурних умов
Умови
Повтор
Кількість пророслих насінин
Проростання,
пророщува -ність
%
Дні спостереження
0
-ння, С
3
5
7
10
15
Сосна звичайна
0-5
1
2
3
Середн
є
7-10
1
2
3
Середн
є
20-25
1
2
3
Середн
є
35-40
1
2
3
Середн
є
Таблиця 3.2. Біометричні показники проростків різних деревних порід залежно
від умов вирощування
Порода
Умови
Корінець
Проросток
вирощуванн M m %
tф
v, % M m %
tф
v,
я
%
Сосна
20-25
100 0,00
10 0 0,00
звичайн
0-5
а
7-10
35-40
Ялина
європейська
4. Висновки
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РЕЦЕПТИ ПРИГОТУВАННЯ ДЕЯКИХ РОЗЧИНІВ І РЕАКТИВІВ
1. РЕАКТИВ МІЛОНА

Ртуть розчиняється в сильній азотній кислоті (в однаковій кількості).
Одержаний розчин розчиняється водою в однакових об’ємах, тобто на один
об’єм розчину ртуті - один об’єм води.
Реактив готується під витяжкою.
2. РІДИНА ФЕЛІНГА (по Сокслету).

Готують два розчини, які зберігаються окремо і тільки перед дослідом
змішують в однакових об’ємах.
1-й розчин: 34,64 г CuSO4 5H2O, розчинити в 250 мл дистильованої води ( в
мірній колбі на 500 мл). Після розчинення долити до риски і перемішати. Всього
розчину буде 500 мл.
2-й розчин: сегнетова сіль (виннокислий калій натрій C4H4O8Kna з їдким
натром).
173 г сегнетової солі і 51,6 г їдкого натрію розчинити спочатку в 250 мл
дистильованої води (в мірній колбі на 500 мл), а потім долити до риски і добре
перемішати.
3. РІДИНА ФЕЛІНГА (по Пастеру)
1) В 500 мл дистильованої води розчиняється 130,0 г їдкого натрію, 105,0

г винної кислоти на 80 г їдкого калію.
2) В 300 мл дистильованої води розчиняється 40,0 г мідного купоросу.
Після розчинення і охолодження розчини змішуються і доповнюються до 1
л. Ця рідина не портиться на світлі і використовується для якісних реакцій на
моносахариди.
4. РОЗЧИН ЙОДУ В ЙОДИСТОМУ КАЛІЮ (J в KJ)

2 г йодистого калію розчиняють в 5 мл води, потім добавляють 1 г
металічного йоду, коли останній розчиниться, доливають 295 мл дистильованої
води.
Розчин зберігати в темній склянці.
5.БАРИТОВА ВОДА.
На 1 л розчину беруть 7-10 г їдкого барію. Розчиняють його в 100 мл
дистильованої води (при слабкому нагріванні) Потім швидко вливають в літрову
пляшку, в якій налито 900 мл дистильованої води, щільно закупорюють і
протягом 10-15 хв збовтують. Це збовтування повторюють 10-15 раз протягом
доби. Потім, коли розчин відстоїться, з допомогою сифона обережно
переливають в другу пляшку (краще такого ж об’єму). Сифонні трубки повинні
бути щільно вставлені в пробки пляшки, а не прямо в горло. В іншому випадку,
внаслідок стикання з вуглекислотою повітря, розчин буде мутніти.
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Для досліду з кількісним розрахунком (по диханню) потрібно приготувати
концентрованіші розчини, але не більше 14 г на літр.
6. ФУКСИН (основний).

Приготовляється насичений розчин фуксину в спирту (96%). Із нього
приготовляють спиртові розчини, які використовуються для забарвлення.
Спиртовий розчин готується додаванням 10-20 мл насиченого розчину на 100 мл
води. Забарвлення йде 3-4 хвилини.
7. ХРОМОВА СУМІШ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДИ

В 100 мл концентрованої сірчаної кислоти розчиняють 50 г біхромату калію
і отриманий розчин вливають в 1000 мл дистильованої води.
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КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНІВ
Процентні розчини – такі розчини, в яких концентрація визначається
кількістю речовини в грамах, що міститься в 100 г розчину.
Молярні розчини – розчини, в 1 л яких міститься певна кількість молів
речовини. Так, одномолярні (1М) розчини містять 1 грам-моль речовини в 1 л
розчину, двомолярні (2М) – 2 грам-моля в 1 л і т.д. Грам-молекулою речовини
називається кількість її, виражена в грамах і рівна її молекулярній масі.
Наприклад, молекулярна маса NaCl дорівнює 58,45, тому грам-молекула NaCl
дорівнює 58,45 г.
Нормальні розчини – такі розчини, в 1 л яких міститься грам-еквівалент
розчиненої речовини. Грам-еквіваленктом називається кількість речовини,
виражена в грамах, яка в даній реакції відповідає (еквівалентно) 1 грам-іону
водню (1,008 г), що приймається за одиницю. Грам-еквівалент кислот дорівнює
молекулярній масі, поділеній на основність кислоти. Грам-еквівалент основ
дорівнює молекулярній масі, поділеній на валентність металу. Грам-еквівалент
солей дорівнює молекулярній масі, поділеній на суму валентностей всіх іонів
металу. Грам-еквівалент речовини, що бере участь в окислювально-відновній
реакції дорівнює молекулярній масі цієї речовини, поділеній на число перехідних
електронів.
Титровані розчини – такі розчини, концентрації яких виражаються титром,
тобто кількістю розчиненої речовини в грамах, що міститься в 1 мл розчину.
Концентрація і густина концентрованих кислот і аміаку
Речовина
М
Конце Молярна
К-сть,
Густина
нтконцент- необхідна для
рація,
рація,
приготування 1
%
моль/л
л 1М розчину,
мл
Оцтова кислота
60,05
99,6
17,4
57,5
1,05
Аміак
17,03
25
13,3
75,1
0,91
35
18,1
55,2
0,88
Мурашина кислота
46,03
90
23,6
42,4
1,205
98
25,9
38,5
1,22
Соляна кислота
36,46
36
11,6
85,9
1,18
Азотна кислота
63,01
70
15,7
63,7
1,42
Хлорна кислота
100,46
60
9,2
108,8
1,54
72
12,2
82,1
1,70
Фосфорна кислота
98,00
85
14,7
67,8
1,70
Сірчана кислота
98,00
98
18,3
54,5
1,835

