
Ανίχνευση αμύλου σε φύλλο φυτού 

EKΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
 

 
  

 
Από το σχολικό εργαστηριακό οδηγό 

Σ Τ Ο Χ Ο Ι  
  Να διαπιστώσετε την ύπαρξη αμύλου στα φύλλα. / Να γνωρίσετε τον τρόπο ανίxνευσηs αμύλου. 

Το άμυλο είναι έναs πολυσακxαρίτηs που αποτελεί αποθηκευτική ουσία για τα φυτά. Η 
γλυκόζη που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση και δεν χρησιμοποιείται άμεσα από τον οργανισμό 
αποθηκεύεται με τη μορφή αυτού του πολυσακχαρίτη. Η ανίχνευση του αμύλου γίνεται με το βάμμα 
ιωδίου ή το διάλυμα Λουγκόλ (Lugol) που του δίνουν ένα χαρακτηριστικό κυανό (μπλε) χρώμα, το 
οποίο είναι ευκολότερα διακριτό όταν έχει απομακρυνθεί από τους ιστούς η χλωροφύλλη. Για την 
απομάκρυνση της xλωροφύλληs από το φύλλο  χρησιμοποιούμε οινόπνευμα, αφού πρώτα 
νεκρώσουμε τα κύτταρα σε ζεστό νερό και τα κάνουμε πλήρωs διαπερατά. 

 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ 

Όργανα  Υλικά
ποτήρι ζέσεως  500 mL ένα φύλλο από ένα υγιές πράσινο φυτό 
Δοκιμαστικός σωλήας  νερό

λύxνοs υγραερίου  οινόπνευμα

λαβίδα ι βάμμα ιωδίου ή Λουγκόλ (Lugol) 
ρολόι ό  

γυαλί ρολογιού  
 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
1. Θερμάνετε λίγο νερό μέσα σε ένα ποτήρι ζέσεως. 

2. Πάρτε ένα φύλλο από το γεράνι το οποίο έχει 
εκτεθεί στο φως για αρκετέs μέρες . 

3. Βουτήξτε το για 5 δευτερόλεπτα στο καυτό νερό 
που έχετε στο ποτήρι ζέσεως. 

4. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το φύλλο σε ένα 
δοκιμαστικό σωλήνα με διάλυμα οινοπνεύματος.  

5. Στο  ποτήρι ζέσεως των 500 mL θερμάνετε νερό και, αφού το αποσύρετε από τη φωτιά, τοποθετήστε 
μέσα τοποτήρι ζέσεως των 200mL με το 
διάλυμα οινοπνεύματος και το φύλλο, 
Κρατήστε τον βυθισμένο για 5 λεπτά. 
Ετσι απομακρύνεται η περισσότερη 
χλωροφύλλη. 

6. Αποσύρετε το φύλλο και βουτήξτε το πάλι σε καυτό νερό. 

7. Απλώστε το σε ένα γυαλί ρολογιού και ρίξτε διάλυμα ιωδίου. 
Όπου υπάρχει άμυλο, το φύλλο γίνεται ιώδες 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΑΣΚΗΣΗ:  

Καλύτερα ποτήρι 
ζέσεως των 200 mL 

Αφού προηγουμένως το στεγνώσετε σε 
χαρτι κουζίνας.  
Επίσης αντί για δοκιμαστικό σωλήνα 
χρησιμοποιείστε  ποτήρι ζέσεως των 200 
mL, για να απλώσει καλά το φύλλο και να 
μη θρυματιστεί (όταν απομακρυνθεί η 
αλκοόλη τα φύλλα γίνονται έυθρυπτα) 

Το ζεστό νερά επιταχύνει την 
εκχύλιση της χλωροφύλλης Το 
φύλλο πρέπει να παραμείνει 
στην αλκοόλη τουλάχιστον 5 
λεπτά, αλλά θα έχουμε 
καλύτερα  αποτελέσματα αν 
το αφήσετε πάνω από 20 

Προτιμείστε γεράνι ή άλλο
φυτό με μαλακά φύλλα 

Θερμάνετε μέχρι βρασμού 
στο ποτήρι ζέσεως  500 mL



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφίες: ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 
 
 
 

Επαναλαμβάνουμε την άσκηση ή εκτελούμε ταυτόχρονα με φύλλο που είχε καλυφθεί
για 15 μέρες με αλουμινόχαρτο  

φύλλο από γεράνι, που είχε 
καλυφθεί για 15 μέρες με 
αλουμινόχαρτο και επομένως 
έχει εξαντληθεί το άμυλο 

φύλλο από 
γεράνι 


