Tajemne
kveTy

Přesně před rokem jsme se
naučili udělat tajný inkoust z
kaštanových větviček, který
je vidět jen pod ultrafialovou
lampou. Tentokrát si zkusíme
vyrobit originální květy,
které budou na podobném
principu svítit ve tmě! Jako
svítící (správně fluoreskující)
látku použijeme barvivo ze
zvýrazòovače, které necháme
nasáknout bílými květy.
MaTeRIÁL a POMŮCkY
− bílé květiny (karaﬁáty, růže,
kopretiny, narcisy)
− lampička s UV lampou
− žlutý ﬂuorescenční
zvýrazňovač na vodní bázi
(bez pigmentu!)
− sklenice nebo kelímek
s vodou
− kleště na rozlomení
zvýrazňovačů (třeba štípačky)
− nůžky, nůž a prkénko

PRaCOVNÍ POSTUP:
1. Pomocí kleští rozlomte obal zvýrazňovače a skrz jeho
náplň nechte do sklenice po kapkách protéct asi 30 ml
kohoutkové vody.
2. Šikmým řezem zkraťte stonky květin asi na výšku
sklenice a ihned je dejte do sklenice s barvivem jako
do vázy, aby byly konce stonku pod hladinou.
3. Počkejte přes noc a pozorujte květy pod UV lampou!

TIP:

Místo zvýraz
òovače
můžete použ
ít i potravinář
ské
barvy. Květiny
pak budou
barevné na de
nním světle.
Můžete
také zkusit po
délně rozřízno
ut
stonek květin
y a dát ji „obk
ročmo“
přes dvě skle
nice s různým
i barvami. Bude pa
k dvoubarevn
á!
Podobně lze
stonek rozříz
no
ut
i na 3 nebo 4
části a udělat
vícebarevné
květy.

TIP:

Extrakce barviva
ze zvýrazňovače
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UV zářivka se
dá koupit ve
větších
elektroprode
jnách nebo
v e-shopech.
Prodává se
s obyčejným
žárovkovým
závitem (mal
ý závit E14,
velký závit E
27) nebo ve
tvaru malé zá
řivky
(patice G23).

POKUSY

svitici
Jak to funguje?

Stonkem květin vedou svazky cév, kterými je
květ zásobován vodou a živinami. Můžeme si
je představit jako systém velmi tenkých brček,
jimiž květina dokáže nasávat roztok, ve kterém
je konec stonku ponořen. Pokud do vody přidáme
svítící barvivo ze zvýrazňovače, květina ho dopraví
až do okvětních lístků.
POZOR! Nesmí se použít tzv. pigmentové
zvýrazňovače (bývá to na nich napsáno).
Pigmentové barvivo je totiž na rozdíl od barviva
na vodní bázi tvořené nerozpuštěnými kuličkami,
které ucpou cévy ve stonku, a pokus se nepovede.
Pokus nejlépe funguje se žlutými zvýrazňovači.

Obyčejný a
„svítící“ květ
pod UV světlem
Obyčejný
a „svítící“ květ
na denním světle

Příště: Pravé domácí kvašáky

Detail
květu
s fluoreskujícími pletivy

Ultrafialové světlo

Fluorescence
Některé látky dokážou pohltit
světlo o určité energii a ihned
vyzářit světlo s energií nižší
(přebytek energie se uvolní
jako teplo). Tento jev se nazývá
fluorescence. Pokud je pohlcené
záření ultrafialové a vyzářené
ve viditelné oblasti, vypadá to,
že předmět v „černém světle“
svítí (fluoreskuje).

(angl. ultraviolet = UV, známé
z diskoték jako „černé světlo“)
je neviditelné elektromagnetické
záření s energií jen o trochu větš
í,
než má viditelné světlo. Jeho
zdrojem jsou speciální zářivky
a výbojky („UV lampy“).

Připravili: Petr Holzhauser, Jan Havlík
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