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Téma: Rostlinná buňka, fotosyntéza, rostlinná barviva 

Úkol: Extrakce a vlastnosti rostlinných barviv 

Teorie: 
Rostlinná barviva rozdělujeme podle rozpustnosti na barviva rozpustná ve vodě (hydrochromy) a barviva rozpustná v tucích 

(lipochromy). Hydrochromy jsou barviva obsažená ve šťávě buněčné ve vakuolách a lipochromy jsou barviva obsažená 

v plastidech. Nejznámějším příkladem hydrochromů jsou antokyany, jejichž barva je závislá na pH. Nejznámějšími lipochromy 

jsou chlorofyly, karoteny a xantofyly. Všechna tato barviva lze rozpustit v ethanolu. 

Pomůcky: 
Zelené listy, listy červeného zelí, třecí miska, tlouček, filtrační nálevka, filtrační papír, nůžky, stojánek se zkumavkami, kádinka, 

špejle, C2H5OH, benzinový čistič, 0,1M roztoky Na2CO3, FeCl3, HCl, NaOH, univerzální pH papírek se stupnicí. 

Postup: 
1. Listy rozstříhejte na velmi malé kousky.  

2. Nastříhané zelené listy dokonale rozetřete v třecí misce. (Pro lepší rozetření můžete přidat prosátý písek.) Stejným 

způsobem rozetřete i nastříhané listy červeného zelí. 

3. Drtě vyluhujte ethanolem a přefiltrujte. 

4. Alkoholický roztok barviv plastidů (zelených listů) rozdělte na dvě části. 

5. Jednu část nalijte do malé kádinky (50ml)– asi 1cm nade dno kádinky a do výluhu ponořte proužek filtračního papíru 

upevněného na špejli tak, aby se proužek nedotýkal ani dna, ani stěn kádinky. V klidu nechte roztok vzlínat. Vytvořený 

chromatogram usušte, přiložte k protokolu a popište. 

6. K druhé části alkoholického roztoku ve zkumavce přidejte benzin. (objemy benzinu a alkoholu by měly být různé tak, aby 

bylo jasné, co je alkohol a co benzin) 

7. Zkumavku uzavřete a obsah důkladně protřepejte. 

8. Obsah zkumavky nechte ustát do oddělení obou nemísitelných kapalin. Pozorujte a vysvětlete. 

9. U roztoků HCl, FeCl3, Na2CO3 a NaOH pomocí univerzálního pH papírku zjistěte jejich pH. Údaje zapište do tabulky. 

10. Do zkumavek nalijte asi 1cm
3
 těchto roztoků a přidejte stejný objem alkoholického roztoku antokyanu. Zjistěte barvu 

antokyanu při daném pH a doplňte ji do tabulky. 

V závěru uveďte, jaké skupiny barviv jste pozorovali a kde je v buňce naleznete. 

  

chemikálie HCl FeCl3 H2O Na2CO3 NaOH 

pH      

Barva antokyanu      
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Chromatogram: 

 

 

 

 

 

 

Chování lipochromů v přítomnosti dvou různých rozpouštědel: 

V benzinu: 

V ethanolu: 


