
CO BUDE POTŘEBA:   
3 dvoulitrové PET lahve s víčkem; průhledná izolepa; nůž 
či ostré nůžky; svačinové pytlíky; nezralé a zralé ovoce, na 
kterém je to dobře patrné – ideální jsou například zelené a 
žluté banány, nezralá a zralá rajčata apod. Ovoce je potřeba 
poměrně hodně (minimálně 12 ks - 2 kusy zralé, zbytek nez-
ralý), ale po pokusu je možné je bez obav konzumovat.
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věda věda

JAK NA TO:   
Ovoce důkladně omyjeme, aby na něm nebyl prach a další 
nečistoty. Připravíme si 3 PET lahve tak, že je u hrdla 
přeřízneme nožem. Někdy je snazší je přestřihnout ostrými 
nůžkami. Vzniklý otvor musí být tak velký, aby šlo do PET lahve 
dát ovoce. Zvláště u banánů to může být trochu problém. Je 
důležité, aby banány nebyly pomačkané. Do první PETky dáme 
pouze zelené ovoce. Do druhé dáme zelené ovoce společně s 
jedním zralým kusem a jedním nezralým, omotaným izolepou 
tak, aby nemělo žádný kousek povrchu odkrytý. Třetí láhev 
naplníme také jedním kusem zralým a zbytkem nezralým. 
Všem PET lahvím přilepíme izolepou zpět vršek. Do poslední 
lahve nalijeme vodu až po ústí a všechny pořádně zavřeme. 
Poslední tři kousky nezralého ovoce dáme do svačinového py-
tlíku a kolem dáme ještě další do kuličky zmuchlané pytlíky. 
Nakonec sáček zavřeme pořádným uzlem tak, aby z něj neuni-
kal vzduch. Všechno umístíme na suché temné místo a čas od 
času pozorujeme a zaznamenáváme, co se děje. V závislosti 
na teplotě nám pokus zabere jeden až tři dny. 

Na pokus je potřeba zralé 

a nezralé ovoce či zelenina. Nemusí být dokonce 

ani stejného druhu. Jedinou podmínkou je, aby 

byl zralost snadno barevně odlišitelná. 

Tajemné ovoce
Pomalu se nám 

blíží léto a s ním spoustu 
sluníčka a čerstvé ovoce všude 

kolem. A protože v této ru-
brice mají svůj prostor pokusy, 
tak pro nás nebude ovoce jen 
zdroj vitamínů a chuťového 
zážitku, ale hlavně to bude 

náš pokusný objekt. Až pojedete na 
táboře nakupovat nebo půjdete okolo 
jabloňového sadu, vzpomeňte si na 

tento článek a pusťte se s kamarády do 
experimentů. 

Na pultech obchodů celoročně leží 
nejrůznější ovoce a zelenina. Když 
tak člověk přemýšlí o tom, jak se k 
nám takové ovoce dostalo a kde či 

kdy vyrostlo, má hlavu plnou otázek. 
Pokud je zrovna ovoce ze Španělska 

nebo Portugalska, tak není divu, že je 
čerstvé. Ač to není úplně za rohem, 

tak týden v lednici zralé ovoce vydrží 
beze ztráty kvality. Jenže člověk leckdy 

může narazit na země původu jako 
je Bolívie, Peru a Indie. Přeprava v 

takovém případě trvá měsíc a někdy 
i déle. Jak takové ovoce vydrží, aby 
neshnilo nebo nepřezrálo? Vysvětlení 
nám v následujícím pokusu dá ovoce 
samotné. Ještě než se do samotného 

pokusu pustíme, si však řekneme něco 
málo o hormonech. 

Ve škole se při biologii člověka probírají 
jednotlivé lidské hormony a jejich 

funkce. Pro připomenutí: zjednodušeně 
jsou to látky, které vznikají v určitém 

místě našeho těla – tkáni a potom 
putují tělními tekutinami jinam, kde 

působí. Co už ale v lavici většinou 
neuslyšíte, je to, že i rostliny mají své 
hormony. I ony potřebují vědět spoustu 

věcí o svém stavu a „informovat“ o 
nich ostatní části, které signál nemohou 

přijmout. Semena musí poznat, kdy 
mohou vyklíčit. Stonek musí vědět, 
jak a kterým směrem má růst. Celá 
rostlina musí umět poznat, kdy má 

nasadit květy atd. V našem pokusu se 
zaměříme na jeden rostlinný hormon, 
který říká ovoci něco jako: „Teď máš 

dozrát!“

Tajemné ovoce
Pokusy na tábor

Na pokus je potřeba zralé Na pokus je potřeba zralé 
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Zaujal vás rostlinný hormon 
ethylen a chcete se o nìm 

dozvìdìt ještì nìco zajímavého? 
Pak se mùžete s odvahou pustit 

do dalšího pokusu. K jeho 
provedení je potøeba rybník, ve 

kterém rostou vodní rostliny. 
Nejlépe lekníny, blatouchy 

nebo rdest. Z vodní rostliny je 
potøeba odebrat nìkolik listù. 

Listy, které koukají nad hladinu, 
je možné jen tak utrhnout a 

pøidat s troškou vody do PET 
lahve s nezralým ovocem. 
Listy, které jsou trvale pod 

vodou a jsou u koøenù rostliny, 
je potøeba sebrat do pytlíku s 
vodou nebo jiné nádoby tak, 

aby se nedostaly na vzduch. Do 
PET lahve si opìt pøipravíme 
nezralé ovoce a co nejrychleji 
do nìj s trochou vody vložíme 
listy sebrané z hloubky. PET 

lahev co nejrychleji neprodyšnì 
uzavøeme a pozorujeme, co se 
bude dít a jak nám bude ovoce 
zrát. Zkuste prùbìh vysvìtlit. 
Nápovìdou vám je, že svoji 
úlohu má opìt plyn ethylen. 

K èemu ho vodní rostliny 
potøebují?   

Rozříznutá láhev 
(od mléka, ale je lepší 
2l PET) s jednotlivými 
kusy zeleniny.

Izolepou dobře 
zalepená láhev 
- pokus může začít.

CO SE STANE:   
Odpověď jako obvykle není příliš jednoduchá. Abychom si 
udělali představu o tom, co se stane, začneme od konce, tedy 
od polyethylenového sáčku. Ovoce v něm bude společně s 
tím ve druhé PET láhvi zrát nejrychleji. Otázkou je, proč? U 
druhé PET lahve je již zralé ovoce a snadno nás napadne, že 
nějak ovlivní ovoce kolem sebe. V sáčku ale žádné zralé ovoce 
není a tak to musí mít na svědomí samotný svačinový pytlík. 
V přírodě nic netrvá absolutně věčně a i polyethylenový pytlík 
se samovolně rozpadá a uvolňuje se z něj jeho základní složka 
– ethylen (správněji ethen). V suchu a temnu to takovému 
pytlíku bude trvat několik století, než se rozpadne. Hormonů 
ale stačí velmi malé množství a již mohou způsobit změny. 
Ethylen je právě tím rostlinným hormonem, který říká „teď 
dozraj!“. Svým způsobem je to velmi zvláštní hormon tím, 
že je plynný a produkují jej hlavně dozrávající plody. Teď už 
byste měli vědět, jak dopadnou ostatní pokusy. Dopadnou tak 
skutečně? 

A jak je to tedy s dopravou ovoce?  Jakmile je potřeba ovoce 
či zeleninu uschovávat dlouhou dobu tak, aby vydrželo, sbírá 
se velmi rané a ještě nezralé. Nezralé ovoce vydrží mnohem 
déle v „neporušeném“ stavu a když dorazí na místo určení, je 
ošetřeno syntetickým ethylenem. Po pár dnech rychle dozraje 
a hurá, může na pulty obchodů. Na druhou stranu nic není za-
darmo – zkuste si sníst zelené rajče. Jakou má chuť? Většinou 
žádnou či kyselou a svíravou. Aby se dovyvinuly všechny látky 
vytvářející chuť ovoce, musí být na stromku nebo rostlině. A 
tak není divu, že „uměle“ dozrávané ovoce nebo zelenina nemá 
příliš výraznou chuť. Nemůže za to žádná proklatá chemie, 
jen námi okopírovaný přirozený proces, který zneužíváme. 
Až si budete příště v obchodě kupovat ovoce nebo zeleninu, 
myslete na to, co jste se dozvěděli. Raději než po drahém Bio 
ovoci z Německa a podobných produktech se poohlédněte po 
něčem, co pochází z naší domoviny. Neprohloupíte.


