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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ 

Σκοπός 

- Να αναγνωρίζετε τα όργανα µε τα οποία τα φυτά µεταφέρουν το νερό από τις ρίζες στα 

   υπόλοιπα µέρη του φυτού. 

• Να διαπιστώσετε την άνοδο του νερού και των διαλυµένων ουσιών στο εσωτερικό των φυτών. 
 

Τα φυτά της ξηράς προσλαµβάνουν νερό και θρεπτικές ουσίες που είναι διαλυµένες σε αυτό 

από το έδαφος µε τη βοήθεια των ριζών τους. Το  νερό αυτό πρέπει όµως να µεταφερθεί σε 

όλα τα µέρη του φυτού, ώστε να καταλήξει σε όλα του τα κύτταρα. Αυτό θα ήταν αδύνατο χωρίς 

την ύπαρξη ενός συστήµατος αγωγών που διαθέτουν τα φυτά και που επιτελεί αυτό τον ρόλο. 

 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 
 

1. Ένα διαφανές ποτήρι 7. Μία αντικειµενοφόρος πλάκα 

2. Νερό 8. Μικροσκόπιο 

3. Λίγο µελάνι σφραγίδων 9. Μία καλυπτρίδα 

4. Σέλινο 10. Ένα σταγονόµετρο 

5. Ένα κοπίδι ή ξυραφάκι 11. Μία ανατοµική βελόνα 

6. Ένα οπτικό µικροσκόπιο 12. Μία λαβίδα 

 

Πορεία του πειράµατος 

 

1. Σε ένα διαφανές ποτήρι ρίξτε λίγο νερό. 

2. Σε αυτό το ποτήρι ρίξτε λίγο µελάνι. 

3. Κόψτε το σέλινο χαµηλά στο βλαστό και τοποθετήστε το µέσα στο ποτήρι. 

4. Την επόµενη ηµέρα κόψτε το βλαστό κάπου ψηλότερα από το ποτήρι και παρατηρήστε το 

      σηµείο της τοµής.  

- Παρατηρούµε ότι τα αγγεία του ξυλώµατος στο βλαστό είναι βαµµένα, άρα το νερό έχει ανέβει  

   µέχρι αυτό το ύψος. 

5. Στο σηµείο της τοµής κόψτε εγκάρσια στο βλαστό µια πολύ λεπτή τοµή, την οποία 

    ετοιµάζετε για παρατήρηση στο µικροσκόπιο. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μεταφορά ουσιών στα φυτά 

 

 

Ονοµατεπώνυµο .................................................... 

 

Τάξη                  .................................................... 

 

Τµήµα         .................................................... 

 

Ηµεροµηνία .................................................... 

 

 
1. Τι παρατηρείτε στο σηµείο της τοµής; Πως το εξηγείτε; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Για ποιο λόγο χρησιµοποιήσαµε το µελάνι; Θα µπορούσε το πείραµα να γίνει χωρίς αυτό; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Τι παρατηρείτε στο µικροσκόπιο; Πως το εξηγείτε; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


