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Skolēna darba lapa 

BIOTEHNOLO ĂIJAS 
AUGU AUDU KULT ŪRAS – MIKROPAVAIROŠANA 

Pētniecisks laboratorijas darbs  

Darba izpildes laiks divas reizes 40 minūtes 
Pētāmā problēma  
Kā minerālvielu koncentrācija nosaka augu lapu audu kultūru dzīvotspēju un augšanas 
ātrumu. 
 
Hipotēze 
Pie pārāk zemas vai pārāk augstas minerālvielu koncentrācijas audu kultūra neaugs un ies 
bojā, t.i. nemainīsies lapu gabaliĦa laukums un sāksies dzeltēšana. 
 
Lielumi 
Neatkarīgais – barības vielu koncentrācija 
Atkarīgie – lapu gabaliĦu laukums un krāsa 
Fiksētie – temperatūra, apgaismojums, barības šėīduma tilpums 

 

Darba piederumi, vielas  

Mērcilindrs (50ml vai 100 ml), Petri trauciĦi (var lietot mazas burciĦas ar skrūvējamiem 
vāciĦiem), pincetes, žiletes, milimetru papīrs, cenu zīmītes, minerālvielu koncentrāts „Vito”, 
etanols (70%), spirta lampiĦa, termostats (žāvskapis), pelargonijas vai tabakas lapa. 
 
Darba gaita  
1. Atver trauku un instrumentu komplektu.  
2. Atdzesētu barības šėīdumu ielej 3 trauciĦos ar mērcilindru. (Šėidrumam plānā slānī 
jānosedz viss trauciĦš) Katrā Petri trauciĦā ______ ml. 
3. Ar sterilu skalpeli vai žileti sterilā Petri trauciĦa vāciĦā nogriež 9 tabakas lapas gabaliĦus 
2x4 mm un katrā trauciĦā ieliek 3 lapas gabaliĦus (instrumentu sterilizē saslapinot etanolā 
uz aizdedzinot uz spirta lampiĦas). Zem Petri trauciĦa nolikts milimetru papīrs palīdz 
noteikt īsto lielumu. 
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4. Uz Peri trauciĦa vāka uzlīmē cenu zīmīti un atzīmē 
skolēna uzvārdu un datumu. 
5. Audzē istabas temperatūrā labā apgaismojumā (saules 
vai mākslīgais, labāk ir kontrolēt apgaismojumu ar 
gaismas sensoru). 
6. Audzēšanas laiks no 2 – 7 diennaktīm. 
7. Nosakāmie (atkarīgie) lielumi. 
Uzliekot uz milimetru papīra mēra lapu gabaliĦa 
laukumu. 
Krāsu novērtē pakāpēs: 1. – tumši zaĜa, 2. – dzeltenīgi 
zaĜa, 3. – dzeltena, 4. – brūna, 5. – caurspīdīga.  
 

 
1. attēls. Audzēšanai sagatavoti lapu 
gabaliĦi. 

 
Datu reăistrēšana un apstrāde 
Patstāvīgi izveidojiet datu tabulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultātu izvērt ēšana un analīze  

1. Kā atšėīrās augi,  kas atradās 1. , 2. un 3. Petri trauciĦā? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Pēc kādām pazīmēm atšėīrās augi, kuri audzēti 2. un 3. kolbā? Mēăini izskaidrot 
atšėir ību cēloĦus! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Kādas ir hidroponikas priekšrocības, salīdzinot ar augu audzēšanu augsnē? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Secinājumi 
Hipotēze bija ( pareiza / nepareiza, jo ) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Kādi bija eksperimenta trūkumi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Iesaki uzlabojumus darba veikšanai! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 


