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BARVILA V ZELENIH LISTIH 

 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 osvojiti metodo papirne kromatografije, 
 dokazati, da je v zelenih listih več barvil, 
 znati določiti posamezno barvilo v ekstraktu na osnovi Rf vrednosti, 
 znati izračunati Rf vrednost,  
 znati razviti kromatogram s pomočjo topil, 
 spoznati razloge za spremembo barve listov jeseni, 
 spoznati vlogo barvil – fotosintetskih pigmentov, 
 razumeti povezavo med fotosintetskimi pigmenti. 

 

2. UVOD 

FOTOSINTEZA 

 Za potek fotosinteze, s katero si rastlina sama proizvede hrano, so nujno potrebni 
fotosintetski pigmenti. 

 Središče fotosintetskih reakcij so kloroplasti, v tilakoidnih membranah so mol. 
asimilacijskih barvil razporejene v posebnih skupkih – fotosintetskih enotah (klorofil 
a in klorofil b). 

 V kloroplastih zelenih alg in višjih rastlin sta klorofil a – modrozelen in klorofil b – 
rumenozelen, pri nekaterih algah pa je poleg klorofila a prisoten še klorofil c in/ali d. 
Glavno fotosintetsko barvilo je klorofil a.  

 Pri fotosintezi pa sodelujejo tudi nekatera druga barvila – pigmenti, ki pa se tudi 
nahajajo v tilakoidnih membranah. To so oranžni karoteni, rumeni ksantofili, v 
rdečih algah in modrozelenih cepljivkah pa najdemo tudi fikoeritrin – rdeč pigment 
in fikocianin – moder pigment. To so pomožni ali antenski pigmenti, ki absorbirajo 
svetlobo različnih valovnih dolžin in jo prenašajo h glavnemu pigmentu, s tem pa je 
svetlobni spekter bolje izkoriščen.  

 Klorofil a absorbira največ rdeče pa tudi vijolične svetlobe, klorofil b absorbira 
največ modrega dela svetlobnega spektra. Za fotosintezo so pomembni predvsem 
fotoni rdeče in modre svetlobe. Klorofil a in b povzročata tudi zeleno barvo listov, 
kajti klorofili ne absorbirajo zelene svetlobe, ampak jo odbijajo. 
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 Listi so zelene barve, ker je količina klorofila večja od količine drugih barvil. Rastline 
redno razgrajujejo in spet izdelujejo klorofil, ki ga je v vseh rastlinah na Zemlji 
približno 300 milijonov ton. Kadar celica izdela manj klorofila, kot ga razgradi, v listih 
zmanjšana količina klorofila ne zakriva več drugih barvil. Kloroplasti preidejo v 
kromoplaste in posledica so jesenske barve listov. 
 

DOKAZOVANJE BARVIL 

 Ali daje barvo zelenemu listu eno samo barvilo, ali pa je teh barvil morda več? To 
boste ugotovili s posebno laboratorijsko metodo, ki jo imenujemo papirna 
kromatografija. Izvajali je boste na traku. 

 Različne snovi so različno topne v topilu. Tiste snovi, ki se v topilu bolje topijo, 
odnaša topilo hitreje, tiste, ki so slabše topijo, pa počasneje.  

 Topilo se dviguje po filtrirnem papirju zaradi kapilarnosti - s seboj odnaša 
raztopljene snovi, ki so na filtrirnem papirju ločijo tako, da lahko opazujemo 
posamezne sestavine. Če so te sestavine barvila, jih lahko opazujemo s prostim 
očesom. Če so v vzorcu neobarvane snovi, si pomagamo z različnimi detektorji (UV 
svetloba, indikatorji....). 

 
DOLOČANJE RETENCIJSKEGA FAKTORJA 

 Pri papirni kromatografiji lahko za posamezne sestavine preizkusnega vzorca 
določimo Rf vrednosti.  

 To je hitrost s katero se določena snov giblje po kromatografskem papirju, v 
primerjavi s hitrostjo s katero se giblje topilo. 

 Vrednost Rf izračunamo: 

 
 Retencijski faktor ima vrednost 1, ali pa je manjši od 1, vendar večji od nič. Razdalja, 

ki jo preide snov, je razdalja od startnega mesta do sredine določene barvne lise. 
 

HIPOTEZE 
H1: Zelene rastline vsebujejo več fotosintetskih barvil. 

 

3. METODE DELA 

3.1 PRIPRAVA LISTNEGA EKSTRATA  
 Drobno zrežite približno 10 g zelenih listov. Dajte jih v terilnico, dodajte malo 

kremenčevega peska in dobro strite. 
 Pretresite v epruveto, dodajte 4 ml acetona, dobro pretresite in pustite stati 10 

minut. 
 Po 10 minutah dodajte 4 ml vode in ponovno pretresite. 
 Dodajte 3 ml petroletra in močno pretresite.  
 Pustite stati toliko časa, da se pigmenti ločijo v zgornji plasti. 
 Ekstrakt odpipetirajte v drugo epruveto. 
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 S svinčnikom (ne s črnilom) naredite 2 črti na papirnat trak. Prvo približno 2 cm od 
spodnjega roba, drugo pa približno 2 cm pod zgornjim robom. Na spodnjo črto 
nanesite z drobno pipeto ali s stekleno palčko kapljico pigmentnega izvlečka! Papir 
naj so dobro osuši! Ta postopek ponavljajte tako dolgo, da bo na kromatografskem 
traku temna črta rastlinskega izvlečka. 

 Trak z barvno črto postavite v epruveto. 
 Prepričajte se, da konec traku res sega v topilo. Pazite, da se trak ne bo dotikal sten 

posode. Kromatografija je končana takrat, ko se topilo dvigne skoraj do vrha 
papirnega traku. 
 

4. MATERIAL 
 zeleni listi (meta), alkohol (etanol) 
 škarje, epruvete, pipeta, petrijevka, kuhalnik, držalo za epruvete, stojalo za 

epruvete, urno steklo, kremenčev pesek, valj z zamaškom 
 topilo (8 % acetona, 92 % petroletra ) 
 vroča vodna kopel 
 filtrirni papir 
 kremenčev pesek 

 
5. REZULTATI  

 natančno opazuj in zapiši spremembe 
 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se v rastlinah nahaja več fotosintetskih barvil. 
 

 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 


