Logo designed by Armella Leung,

„Zaginiona lekcja hydroponiki”

Maria Jaszczyk – nauczycielka przyrody, oraz uczniowie
klas IV – VI szkoły w Górznej i kl.V, VI a i VI b szkoły w Radawnicy.
Klasa przyrodnicza w Szkole Podstawowej im.Tony’ego Halika w Górznej
oraz
Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radawnicy

Nasze zadanie polegało na przeprowadzeniu doświadczenia, zaproponowanego przez
amerykańską astronautkę i nauczycielkę Christę McAuliffe jako podstawę jednej z „Lekcji na
orbicie”w misji STS – 51L. Niestety, z powodu katastrofy promu kosmicznego „Challenger”,
w której zginęła cała załoga, „Lekcje na orbicie” nigdy się nie odbyły...
Więcej informacji o Zaginionych Lekcjach Christy McAuliffe znajdziesz na stronach EUHOU:
http://www.pl.euhou.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=45&Itemid=177
i na stronach Challenger Center: http://www.challenger.org/
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Do przeprowadzenia doświadczenia będziesz potrzebować:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

10 plastikowych butelek po napojach o poj. 500 ml ( w naszym przypadku był to
napój Aquarel firmy Nestle z Biedronki),
dwa zraszacze (do wody i do roztworu nawozu),
gazę z apteki,
torebkę nasion fasoli mung ze sklepu ogrodniczego – koszt około 2 zł,
przeźroczysta taśma klejąca do połączenia ze sobą wszystkich pojemników tak aby
znajdowały się w jednej linii (ułatwi to przeprowadzanie eksperymentu oraz
porównanie i fotografowanie roślin),
nożyczki z ostrym czubkiem,
samoprzylepne etykietki – po jednej na każdy pojemnik,
czarną podkładka pod rośliny ułożone w jednej linii po zakończeniu eksperymentu, to
ułatwi zmierzenie, o ile urosły,
lupa do obserwacji kiełków i korzonków,
notes lub specjalnie sporządzony dziennik obserwacji i długopis do zapisywania
wyników,
aparat fotograficzny do codziennego fotografowania roślin,
linijkę do mierzenia długości korzeni,
pojemnik na wodę z kranu.

Przygotowanie zestawu doświadczalnego

Przygotowanie doświadczenia
W doświadczeniu będziemy obserwować i dokumentować wzrost kiełków fasoli
podkiełkowanej w różnym stopniu (przez 48 godzin, przez 24 godziny) oraz w różnych
warunkach – w hodowli hydroponicznej w wodzie i w wodnym roztworze nawozu oraz
w hodowli aeroponicznej w wilgotnym powietrzu. W opisie doświadczenia proponujemy
wykorzystać 10 komór i 10 przygotowanych uprzednio ziaren fasoli – 4 podkiełkowanych
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przez 48 godzin, 4 podkiełkowane przez 24 godziny i 2 nasiona podkiełkowane przez
72 godziny, tak żeby rozwinęły dostatecznie długie korzonki, przydatne w hodowli
aeroponicznej. Oczywiście możecie sami zaplanować doświadczenie inaczej, zmieniając
długość okresu kiełkowania przed rozpoczęciem właściwego doświadczenia czy ilość nasion
każdego rodzaju. Przebieg doświadczenia należy systematycznie opisywać w dzienniku
obserwacji i dokumentować zdjęciami.

Przygotowanie doświadczenia

Jak z 10 półlitrowych butelek po napojach zrobić 10 komór
hydroponicznych?
1. Opróżnij 10 butelek z napoju, dokładnie umyj je i wypłucz.
2. Usuń wszystkie etykiety z butelek, aby dokładnie widać było wnętrze.
3. Odkręć zakrętki ( można zbierać je w masowej akcji społecznej - ideę akcji
nakrętkowej rozpowszechnili studenci z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja
w Krakowie).
4. Za pomocą nożyczek przetnij butelkę na dwie części ( poproś nauczyciela lub kogoś
dorosłego o pomoc, bo można się skaleczyć).
5. Obróć górną część butelki szyjką do dołu i umieść w dolnej części..
6. Taśmą klejącą sklej brzegi obu części .
7. Przyklej etykietę z nr 1.
8. Powtórz wymienione czynności dla pozostałych dziewięciu butelek, naklejając
etykiety z numerami od 2 do 10. Dodatkowo, w ściankach komór nr 9 i nr 10 wytnij
otwory, przez które będziesz zraszał przestrzeń w komorze. Użyj taśmy klejącej do
przymocowania pokrywy otworu, tak aby po każdorazowym zroszeniu wnętrza
rozpylaczem komorę było można w miarę szczelnie zamknąć. Komory 9 i 10 nie są
więc, ściśle mówiąc, komorami hydroponicznymi, a „aeroponicznymi”.
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Gotowe komory.

Planowanie doświadczenia
Celem doświadczenia, zaplanowanego do wykonania na pokładzie promu
kosmicznego na użytek lekcji przyrody na orbicie, miało być zbadanie wzrostu kiełków fasoli
oraz przetestowanie hydroponicznej i aeroponicznej metody odżywiania roślin w warunkach
nieważkości. Ponieważ trudno jest przeprowadzić doświadczenie w warunkach stanu
nieważkości na Ziemi (Uwaga! Są ciekawe wyjątki, zapoznaj się z Magnetyczną Lekcją
z cyklu Zaginionych Lekcji Christy McAuliffe), pozostaje nam zbadanie wpływu różnych
warunków kiełkowania i odżywiania roślin na ich rozwój w warunkach przyciągania
ziemskiego.
W związku z tym, my zaplanowaliśmy nasze doświadczenie następująco. Podkiełkujemy
10 nasion, na różne sposoby. Dwa odpowiednio podkiełkowane ziarenka będą rosnąć
w hodowli aeroponicznej, odżywiane rozpylonym roztworem nawozu i czystej wody. W ten
sposób zbadamy wpływ nawozu na wzrost fasoli w hodowli aeroponicznej. Cztery ziarenka
podkiełkowane przez 24 godziny podzielimy na dwie grupy po 2 z których każda będzie
wzrastać w hodowli hydroponicznej na roztworze wodnym nawozu i na czystej wodzie.
Podobnie postąpimy z czterema ziarenkami podkiełkowanymi przez 48 godzin. W ten sposób
zbadamy wpływ nawozu na szybkość wzrostu fasoli w hodowli hydroponicznej dla dwóch
różnych okresów podkiełkowywania (Tabela 1).
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Tabela 1: Plan doświadczenia
Nr komory

Czas
wcześniejszego
podkiełkowania[h]

Sposób
odżywiania
w komorze

24
24

woda
wodny roztwór
nawozu Planta
woda
wodny roztwór
nawozu Planta
woda
wodny roztwór
nawozu Planta

hydroponicznej aeroponicznej
1, 2
5, 6
3, 4
7, 8

48
48
9
10

72
72

Podkiełkowanie nasion fasoli mung
Poważną trudnością dla wykonania eksperymentu na pokładzie whadłowca było
podkiełkowanie nasion przed startem w taki sposób, aby wypuściły kiełki i korzonki przed
początkiem misji. Faza podkiełkowania może trwać kilka dni i w czasie trwającej 7 dni misji
nie było na nią dość czasu. Chodzi więc o to, żeby jeszcze przed startem, na Ziemi, tak
podkiełkować nasiona, by wypuściły kiełki i korzonki.

9asze rozwiązanie tego problemu wyglądało następująco:
Na 48 godzin przed właściwym rozpoczęciem doświadczenia, czyli umieszczenia nasion
w komorach hydroponicznych, należy umieścić 4 nasiona w słoiku z niewielką ilością wody
do podkiełkowania.
Następne 4 nasiona można podkiełkować krócej, umieszczając je w innym słoiku tylko przez
24 godziny, czyli rozpocząć podkiełkowywanie o całą dobę później.
Nasiona przeznaczone do zraszania, czyli hodowli aeroponicznej, powinny mieć dobrze
wykształcony i dostatecznie długi korzonek. W tym celu należy przenieść je po 48 godzinach
podkiełkowywania na zwilżoną wodą gazę i kontynuować podkiełkowywanie przez następne
24 godziny (tabela 2).

Tabela 2: Przykładowy plan kiełkowania nasion
Czas początku
doświadczenia
-72 godziny

Zestaw A
4 kiełkowane nasiona

Zestaw B
4 kiełkowane nasiona

X

X

-48 godzin

W niewielkiej ilości
wody
W niewielkiej ilości
wody

-24 godziny

X
W niewielkiej ilości
wody
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Zestaw C
2 kiełkowane nasiona
W niewielkiej ilości
wody
W niewielkiej ilości
wody
Na zwilżonej wodą
watce

Podkiełkowywanie nie jest proste i może nie udać się za pierwszym razem. Można
potraktować je jako odrębne doświadczenie, notując w dzienniku obserwacji swoje
spostrzeżenia i dokumentując rozwój kiełków na zdjęciach.

Układ doświadczalny
1. Każdą z czterech komór 1,...,4 napełnij wodą z kranu do poziomu, w którym szyjki
butelek zaczynają się rozszerzać
2. Komory 5,...,8 napełnij wodnym roztworem nawozu PLANTA dla roślin zielonych
(taki nawóz można zakupić w sklepie ogrodniczym lub w kwiaciarni i wg opisu na
butelce sporządzić roztwór roboczy)
3. W każdej z dziesięciu komór umieść gazę, tworząc warstwę o grubości ok. 1-2 cm.
Część gazy powinna sięgać dostatecznie głęboko by była stale zwilżona wodą.
4. Potrząśnij komorami (są solidnie sklejone taśmą i powinny to wytrzymać) tak, aby
gaza nasiąknęła płynem ( wodą w komorach 1.... 4, a roztworem nawozu Planta
w komorach 5.... 8)
5. Wnętrza komór 9 i 10 będą codziennie otwierane, obficie zraszane i zamykane na
powrót. Przygotuj się do tego, napełniając oba zraszacze; wodą z kranu i roztworem
nawozu PLANTA.

W czasie eksperymentu – nawilżanie.

Rozpoczęcie doświadczenia
Umieść nasiona w dziesięciu komorach hydroponicznych:
•
•

Podkiełkowywane nasiona wypuściły pędy różnej długości. Połóż je na czarnej
podkładce i zmierz linikją korzonki i kiełki, zanim umieścisz nasiona w komorach.
W komorach nr 1 i nr 2 oraz 5 i 6 umieść po jednym nasieniu fasoli kiełkowanym
przez 24 godziny
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•
•

•

W komorach nr 3 i nr 4 oraz 7 i 8 umieść po jednym nasieniu kiełkowanym przez
48 godzin
W komorze nr 9 umieść ostrożnie nasionko fasoli poddane podkiełkowywaniu
przez 72 godziny tak by korzonek znalazł się w komorze. Zroś obficie wnętrze
komory zraszaczem z wodą, a następnie zamknij komorę. Czynność tę będziesz
powtarzać codziennie przez okres trwania doświadczenia
W komorze nr 10 umieść ostrożnie nasionko fasoli poddane podkiełkowywaniu
przez 72 godziny, tak by korzonek znalazł się w komorze. Zroś obficie wnętrze
komory zraszaczem z wodnym roztworem nawozu. Czynność tę będziesz
powtarzać codziennie przez okres trwania doświadczenia.

Przebieg doświadczenia
Komory z nasionami fasoli w naszym doświadczeniu wystawione były w dobrze
oświetlonym miejscu, na ławce przy południowym oknie. Codziennie prowadziliśmy
obserwacje, robiliśmy notatki i zdjęcia. ( W sobotę i niedzielę te czynności wykonywał Paweł
- czwartoklasista, syn pani woźnej, który w tym celu przychodził do szkoły ze swoją mamą).
Po 7 dniach wyjęliśmy roślinki na czarną podkładkę i zmierzyliśmy o ile urosły. Pamiętaj
o tym, że roślinki użyte do doświadczenia miały różnie rozwinięte korzonki i kiełki już
w momencie umieszczania ich w komorach.

Dziennik pomiarów

Wyniki doświadczenia

Wnioski
Brawo! Powtórzyliście doświadczenie, zaplanowane jako „Lekcja na orbicie” w misji
promu kosmicznego Challenger, STS-51L! Teraz trzeba opisać wyniki doświadczenia
i wyciągnąć wnioski.


Które rośliny urosły najszybciej? Jak myślisz, dlaczego?
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Czy hodowla aeroponiczna może być wykorzystana do uprawy roślin dla
astronautów? A hodowla hydroponiczna? Dlaczego?
W jaki sposób brak grawitacji wpłynąłby na funkcjonalność naczynia użytego
w klasie?
Jak na rozwój roślin wpłynęłoby oświetlenie na pokładzie Challengera w porównaniu
do oświetlenia w klasie?
Biorąc pod uwagę wzrost roślin po siedmiu dniach, czy komory miały odpowiednią
wielkość?
Przygotuj raport zawierający charakterystykę fasoli mung. Dlaczego roślina ta została
wybrana do eksperymentu hydroponicznego na pokładzie Challengera?
Czy możliwy byłby wzrost roślin w naczyniu hydroponicznym umieszczonym
w ładowni wahadłowca? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Znajdź w internecie i przeanalizuj opis eksperymentu przeprowadzonego na misji
STS-118 w ramach programu „Nauczyciel w kosmosie”, który również obejmował
konstrukcję szkolnego naczynia hydroponicznego. Dlaczego jest on łatwiejszy do
wykonania i mniej skomplikowany niż eksperyment zaproponowany przez Christę
w ramach misji STS-51L?
Porównaj naczynie hydroponiczne z lekcji Christy z komercyjnym naczyniem, które
zabrano na pokład stacji kosmicznej w ramach misji STS-118.
Porównaj wykorzystanie nasion bazylii (STS-118) z nasionami fasoli mung (STS51L). Czy nasiona bazylii stanowiłyby lepszy czy gorszy wybór w przypadku
eksperymentu na pokładzie Challengera? Uzasadnij swoją odpowiedź.
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