
Επιμέλεια: Σοφία Πλατανιστιώτη 
 

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 
(βασισμένο στο πείραμα 1 σελ. 80 του βιβλίου «Πειράματα Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής 
χρήσης») 
 
Α) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
Υλικά  
• 4 μεγάλους δοκιμαστικούς σωλήνες με στήριγμα ή μακρόστενα βάζα 
• Υδρόβια φυτά ( υπάρχουν σε pet shoρ) 
• Γλαστράκια με φυτά κατά προτίμηση ταχείας ανάπτυξης (με πλατιά φύλλα) 
 
1ο πείραμα (υδρόβια φυτά)  
 
Γεμίζουμε 4 φαρδύς δοκιμαστικούς σωλήνες ή στενά βάζα με νερό και το αφήνουμε ακίνητα για 
1-2 ημέρες (να φύγει ο διαλυμένος αέρας) . Στους 2  σωλήνες τοποθετούμε από 1-2 κλαράκια 
υδρόβιου φυτού προσέχοντας να έχουν κατά το δυνατόν το ίδιο μέγεθος. Τοποθετούμε και τους 4 
τους σωλήνες σε στήριγμα και τους σκεπάζουμε με αδιαφανή σακούλα για αρκετή ώρα.  
Την ώρα που θέλουμε να εκτελέσουμε το πείραμα, ξεσκεπάζουμε τους σωλήνες και τοποθετούμε 
τους 2 σωλήνες (με φυτό και χωρίς φυτό)  σε διάχυτο ηλιακό φως και τους άλλους 2 σε άμεσο 
ηλιακό φως. Μετά από λίγα λεπτά παρατηρούμε την ποσότητα των φυσαλίδων στην επιφάνεια 
των φύλλων και των 2  φυτών. 
Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας κάθε 5 ΄ 
 
2ο πείραμα (χερσαία φυτά) 
Σκεπάζουμε καλά με αλουμινόχαρτο μικρά γλαστράκια για 1 εβδομάδα τουλάχιστον και 
παρατηρούμε καθημερινά τα φυτά. Ενδιάμεσα τα ποτίζουμε κανονικά. 
  
Β) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ CΟ2 
 
Υλικά  
• 1 γυάλινη λεκάνη (εργαστηρίου) ή γυάλινο βάζο που να κλείνει αεροστεγώς 
• 1 πολύ μικρό γλαστράκι με φυτό κατά προτίμηση ταχείας ανάπτυξης (με πλατιά φύλλα) 
• Μαγειρική σόδα 
• Διαφανή μεμβράνη 
• Βαζελίνη ή άλλη λιπαρή ουσία 
 
Εκτέλεση 
Γεμίζουμε την λεκάνη ή το βάζο 
με 2 cm περίπου νερό και 
προσθέτουμε 1 κουταλιά 
μαγειρική σόδα. Τοποθετούμε 
το φυτό με ένα πιατάκι έτσι 
ώστε να μην έρχεται σε επαφή 
το φυτό με το νερό της λεκάνης. 
Ποτίζουμε καλά το φυτό. 
Αλείφουμε με βαζελίνη τα χείλη 
της λεκάνης και την 
σκεπάζουμε με διαφανή 
μεμβράνη πολύ προσεκτικά για 
να κλείσει αεροστεγώς. 
Τοποθετούμε την λεκάνη σε 
φωτεινό μέρος και 
παρακολουθούμε καθημερινά το 
φυτό. 



Μετά από 2-5 μέρες (ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του φυτού), το 
νερό θολώνει, όπως φαίνεται στην εικόνα.  

 


