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Plantele, minunea de pe Terra

1. Regnul Plantae
Ne încântă pretutindeni şi oricând...Existenţa lor face posibilă viaţa celorlalte
fiinţe de pe acestă planetă.
Ne propunem să investigăm modul în care ele îşi îndeplinesc funcţia de nutriţie ceea ce
presupune studii experimentale ale fotosintezei, ale respiraţiei şi ale transpiraţiei plantelor.
Plantele sunt organisme care îşi pregătesc singure hrana din substanţe minerale, apă şi dioxid de
carbon în cadrul procesului de fotosinteză. Fotosinteza este procesul fiziologic prin care plantele
verzi sintetizează substanţele organice din dioxid de carbon si apă cu ajutorul luminii solare
absorbite de clorofila şi eliberează oxigen.
Lumina solară are un rol foarte important în hrănirea vieţuitoarelor. Practic, mâncarea şi
combustibilii fosili pe care îi utilizăm sunt produşi ai fotosintezei, procesul care transformă
energia luminii solare în forme de energie ce pot fi folosite în sisteme biologice. Organisme
începând cu bacteriile, algele şi terminând cu plantele superioare sunt capabile să realizeze
fotosinteza.

Figura 1.1 Plante superioare

Frunzele unei plante verzi constituie adevărate uzine unde se fabrică hrană şi oxigen.
Ele sunt adaptate în acest sens, majoritatea frunzelor având o suprafaţă mare, necesară pentru a
capta lumina solară. Totodată, frunzele prezintă zone prin care elimină substanţele create în
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timpul fotosintezei. În timpul efectuării acestui proces plantele înmagazinează energia luminii
solare sub formă de energie chimică. Ele nu creează energie, ci numai o transformă pe cea
primită de la soare.
Clorofila este cea captează energia solară pentru a o transforma în energie chimică. Ea
se găseşte în cloroplastele care apar în special în celulele din frunze. Nu se cunoaşte nici un alt
proces de transformare a energiei care să semene cu ceea se întâmplă în frunza verde şi care să
efectueze această transformare cu o eficienţă atât de mare. Întelegerea mecanismului
fotosintezei permite găsirea celor mai adecvate mijloace pentru creşterea plantelor.

Figura 1.2 Frunzele plantelor verzi sunt adevărate uzine vii

Frunza reprezintă organul vegetal specializat în fotosinteză. Ele sunt colorate în funcţie de
pigmenţii pe care îi conţin. Plantele verzi conţin două tipuri de clorofilă: a şi b, împreună cu
două tipuri de pigmenţi carotenoizi: caroten (portocaliu) şi xantofila (galben). Cei din urmă sunt
mascaţi de clorofilă în timpul verii. La sfârşitul verii, clorofila se descompune, se opreşte
sinteza sa, lăsând locul pigmenţilor galben-portocalii.
Schema din imaginea 1.3 prezintă o secţiune prin frunză. Cloroplastele se găsesc în celulele
palisadice. Ele sunt entităţi mobile în funcţie de direcţia şi de intensitatea luminii, dispunându-se
astfel încât să capteze maximum de energie. Clorofila din cloroplaste absoarbe energia solară
care va fi utilizată în fotosinteză.
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Figura 1.3 Structura internă a frunzei

Evident, unul dintre factorii care influenţează rata fotosintezei este intensitatea luminii. După
cum puteţi observa, o parte din fluxul incident de radiaţie este reflectată, alta este transmisă,
urmând ca un procent consistent să fie absorbit.

Figura 1.4 Interacţiunea frunzei cu lumina
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Viaţa animalelor este dependentă de acest proces specific plantelor verzi. Astfel energia
consumată de animale în timpul vieţii provine din radiaţiile solare, motiv pentru care fotosinteza
este unul dintre fenomenele cele mai importante din lumea vieţuitoarelor.

Observati in figura 1.4 schema de conversie a energiei provenite de la Soare in
procesul de fetesinteză!

Figura 1.4 Schema conversiei energiei solare în interiorul frunzei

Ecuaţia chimică pentru conversia apei şi a dioxidului de carbon în oxigen şi zaharuri este:

6 CO2 + 6 H2O + lumină solară  C6H12O6 + 6 O2
Dioxid de carbon + Apă + Energie luminoasă  Glucoză + Oxigen
Mare parte din oxigenul atmosferic a fost generat prin fotosinteză. Toate organismele vii
utilizează oxigenul şi elimină dioxid de carbon în procesul de respiraţie.În acest mod,
fotosinteza şi respiraţia sunt considerate procese antagonice, fiecare dintre ele depinzând de
produsul celuilalt. În lipsa fotosintezei, aerul din atmosfera Terrei ar fi consumat în câteva mii
de ani. Evident că şi plantele respiră la fel ca orice alt organism superior şi că în timpul zilei,
această respiraţie este mascată de o rată mai mare a fotosintezei.
Nutriţia autotrofă constă în sinteza substanţelor organice pornind de la o sursă externă de
energie şi dioxid de carbon. Organismele autotrofe produc substanţe organice bogate în
energie.
Dacă fotosinteza nu poate avea loc când este întuneric, plantele respiră însă tot timpul. În
timpul respiraţiei zaharurile sunt distruse în prezenţa oxigenului, eliberând astfel energia
necesară proceselor vitale ale celulelor. În timpul acestui proces se eliberează dioxid de carbon
şi vapori de apă.
Transpiraţia este procesul prin care apa se evaporă din frunze prin nişte structuri speciale
numite stomate, aflate pe suprafaţa acestora. Apa care se pierde prin frunze se prelinge spre
partea de jos a plantei, către rădăcină. Dacă umiditatea este ridicată, transpiraţia este încetinită,
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iar plantele au nevoie de apa mai puţină. Daca aerul este cald şi bate vântul, transpiraţia se
intensifică şi este necesară tot mai multă apă pentru a o înlocui pe cea pierdută.
Există plante special adaptate la medii uscate, care nu au frunze adevărate precum cactuşii sau
care au frunze modificate astfel încât unele stomate se pot închide uşor pentru a reduce
transpiraţia.

2.Investigarea fotosintezei la Ciuma apelor (Elodea
Canadensis)
Vom începe prin a achiziţiona de un magazin specializat sau din
acvariul propriu câteva rămurele de Elodea, pe care să le introducem în
apa aflată într-un vas Erlenmayer. Plasăm vasul pe un pervaz însorit sau îl iluminăm cu
ajutorul unui bec puternic pentru a accelera fotosinteza.

Observati ceea ce se intamplă în vas după câteva minute!

Figura 2.1 Bulele de oxigen sunt vizibile

Vom descrie modul de investigare a vasului cu Elodea prin
utilizarea unor senzori de temperatură şi pH plasaţi în apa din
vas şi a unui senzor de lumină aflat în exterior. Aceştia sunt
cuplaţi cu computer şi vor transmite semnale interfeţei analog –
digitale timp de o oră. Puteţi observa dispozitivul experimental
în fotografia 2.2.
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Figura 2.2 Plantele produc oxigen

Figura 2.2 Dispozitivul experimental pentru investigarea fotosintezei

Ne aşteptăm să obţinem creşterea evidentă a temperaturii, la o iluminare (aproximativ)
constantă.

Cum credeţi ca va evolua pH-ul acestui sistem ? Priviţi semnalele înregistrate de
computer în imaginea 2.3.
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Figura 2.3 Roşu- pH; albastru- iluminarea; verde – temperatura
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Pentru ca să puteţi participa la investigaţie, accesaţi fişierul fotosinteza.xls şi efectuaţi
următoarele:
°

Reprezentaţi grafic umiditatea pH-ul, în funcţie de timpul t exprimat în s, iluminarea
vasului E, în funcţie de timpul t exprimat în s şi temperatura în 0C, în funcţie de timpul t
exprimat în s. Comentaţi rezultatul obţinut!i obtinut

3. Investigarea transpiraţiei la plante utilizând un senzor de
umiditate
Transpiraţia reprezintă evaporarea apei din frunzele plantelor în atmosferă. Plantele
absorb apa din sol prin intermediul rădăcinilor care ajung în unele cazuri până la 20 m (spre
exemplu cactuşii). Practic, plantele pompează apa cu săruri minerale din sol pentru a-şi
alimenta uzinele din frunze. Această operaţie este dirijată de către rata evaporării prin stomatele
din frunze. Vom studia comparativ modul în care transpiră plante de ghiveci aflate în incinte
închise. Am ales violete de Parma şi cactuşi, plante care prezintă frunze foarte diferite. Cum
supravieţuiesc cactuşii în deşert? Ei îşi deschid porii din frunze numai noaptea, când este
răcoare, pentru a absorbi dioxidul de carbon.
Vom descrie modul de investigare a transpiraţiei acestor plante de ghiveci plasate
într-o incintă închisă ermetic prin utilizarea unui senzor de umiditate aflat în interiorul
incintei. Acesta este cuplat cu computerul prin intermediul interfeţei analog – digitale LabPro
căreia îi va transmite semnale timp de o oră. Puteţi observa dispozitivul experimental în
fotografia 3.1.

Figura 3.1 Dispozitiv experimental pentru investigarea transpiraţiei la plante

Am început cu violeta şi am continuat cu cactusul....Îl vedeţi în figura 3.2.
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3.2 Dispozitiv experimental pentru investigarea transpiraţiei la plante

Pentru ca să puteţi participa la investigaţie, am transferat datele obţinute într-un fişier Microsoft
Excel pe care l-am intitulat transpiratie.xls. Accesaţi acum fişierul transpiratie.xls şi efectuaţi
următoarele:
°
°

Reprezentaţi grafic umiditatea relativă exprimată în %, în funcţie de timpul t exprimat
în s, pentru cele două serii de date pe acelaşi grafic.
Comentaţi rezultatul obţinut!
Care serie de date aparţine cactusului? Argumentaţi răspunsul!
obtinut
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