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MIKROSKOPIRANJE ŠKROBNIH ZRN 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 ugotoviti različnost škrobnih zrn pri različnih semenih, 

 spoznati indikator, ki dokazuje škrob v rastlini, 

 razumeti, kako lahko dokazujemo škrob v rastlini, 

 natančno opazovati in skicirati opazovan predmet, 

 ponoviti tehniko pravilnega mikroskopiranja. 

 

2. UVOD 

PLASTIDI 

 Plastidi so celični organeli, ki se razlikujejo po obliki in nalogah, ki jih opravljajo.  

 Kloroplasti so le ena vrsta plastidov v rastlinski celici.  

 Amiloplasti shranjujejo škrob v obliki škrobnih zrn, kromoplasti vsebujejo rdeča, 

oranžna in rumena barvila karotenoide. 

 Plastidi lahko prehajajo iz ene oblike v drugo, kar je odvisno od razmer v celici (npr. 

spreminjanje barv jesenskih listov). 

ŠKROB 

 Škrob se nahaja v rastlinskih semenih in ima vlogo energijske zaloge.  

 Škrobno zrno se tvori tako, da najprej nastane jedro - tvorni center v obliki kroglice, 

okrog njega pa se nalagajo sloji škroba. 

 Pridobivajo ga iz žita, pa tudi iz gomoljev in korenin različnih rastlin.  

 Prisotnost škroba dokazujemo z jodovico, raztopino joda v vodi, ki je rjavkaste 

barve, s škrobom pa daje modro-vijolično obarvanje. 

 

HIPOTEZI 

H1: Ob prisotnosti škroba bo indikator (jodovica) spremenil barvo. 

H2: Škrobna zrna različnih rastlin se bodo med seboj razlikovala po velikosti in obliki. 

 

3. METODE DELA 

DOKAZOVANJE ŠKROBA 

 v epruveto dodaj nekaj škroba (koruza, krompir, riž, pšenica, grah), 

 v epruveto kani kapljico jodovice, 

 opazuj spremembo barve indikatorja. 
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 pripravljen material (pšenična moka, ržena moka, koruzni škrob, krompirjev škrob), 

 kapljico raztopine kani na objektno stekelce (ali podrgni po stekelcu), 

 pokrij s krovnim stekelcem in opazuj pod mikroskopom, 

 opazuj predmet najprej pod malo, nato pa pod veliko povečavo, 

 skiciraj (pod povečavo 40x, 100x in 400x) 
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škrobna zrna krompirja            škrobna zrna pšenice  škrobna zrna graha 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL 

 

 indikator: jodovica 

 biološki material:  pšenična moka, ržena moka, koruzni škrob, krompir, grah 

 mikroskop, 

 objektno steklo, krovno steklo 

 kapalka 

 

5. REZULTATI  

 nariši skice opazovanih predmetov pri različnih povečavah (40x, 100x, 400x), 

 riši s svinčnikom !!!! 

 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bo ob prisotnosti škroba indikator spremenil barvo. 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se bodo škrobna zrnja različnih rastlin razlikovala po 

velikosti in obliki. 

 

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

 


