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Για τον καθηγητή

Καλλιέργεια
σηµασία;

φυτών

–

Έχει

το

χώµα

Στόχοι / Ικανότητες
Στόχοι
1. Να προετοιµάσουν οι µαθητές δείγµατα ξηρού χώµατος και να καταγράψουν τις
παρατηρήσεις τους.
2. Να κατανοήσουν οι µαθητές να το ρόλο του pH για την ανάπτυξη διαφορετικών φυτών.
3. Να παράσχει στους µαθητές τη γνώση και την ικανότητα να προσδιορίζουν το pH του
χώµατος και να το τροποποιούν.
4. Να παράσχει στους µαθητές την πρακτική εµπειρία να εξετάζουν την επίδραση του pH του
χώµατος στην ανάπτυξη συγκεκριµένων φυτών (φασόλια).

Ικανότητες: ικανότητες διερεύνησης, οµαδική εργασία, χειρονακτικές ικανότητες, ικανότητες
επικοινωνίας.

Περιγραφή δραστηριότητας
Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές συλλέγουν δείγµατα χώµατος και τα χαρακτηρίζουν,
εξετάζοντας τη φυσική τους κατάσταση, την ικανότητα συγκράτησης νερού, την ιζηµατογένεση,
και το pH. Βασισµένοι στις παρατηρήσεις τους, µπορούν να διαπιστώσουν ότι διαφορετικά
δείγµατα ενός τόσο κοινού υλικού όπως το χώµα διαφέρουν το ένα από το άλλο.

Φάση 1
Φαίνονται όλα τα δείγµατα χώµατος ίδια; Έχουν όλα την ίδια σύνθεση; Σ’ αυτή τη φάση, οι
µαθητές θα συλλέξουν και θα αποξηράνουν δείγµατα χώµατος και θα εξετάσουν τη φυσική
τους κατάσταση.

Ανάπτυξη: Γεώργιος Τσαπαρλής
Μετάφραση από τα Αγγλικά: Αικατερίνη Τάτση και Γεώργιος Τσαπαρλής
Ίδρυµα:
Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Χώρα:
Ελλάς

Πανεπιστήµιο
Ιωαννϊνων

Υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ της ανάπτυξης των φυτών και του

pH του χώµατος; Ναι,

υπάρχει: κάποια φυτά αναπτύσσονται καλύτερα σε όξινα χώµατα και άλλα σε αλκαλικά
(βασικά). Αυτός είναι ο λόγος που οι καλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν και να τροποποιούν εάν
είναι απαραίτητο την οξύτητα των αγροκτηµάτων τους πριν τα καλλιεργήσουν. Η πειραµατική
διαδικασία που περιγράφεται εδώ για την επίδραση του pH του χώµατος στην ανάπτυξη των
φυτών βασίζεται στον Ho (1988).

Παρατηρήσεις σχετικές µε τις ακόλουθες (και/ή) ερωτήσεις πρέπει να διατυπω8ούν από τους
µαθητές στην αρχή της δραστηριότητας (Φάση 1).

•

Όλα τα χώµατα µοιάζουν/είναι ίδια; Ποια είναι η µακροσκοπική τους σύνθεση;

•

Αναπτύσσονται τα φυτά ο ίδιο σε διαφορετικά χώµατα;

•

Παίζουν η θερµοκρασία, η υγρασία, το κλίµα και η εποχή του έτους επίσης σηµαντικό ρόλο;

•

Μπορεί η προσθήκη φυσικών ή συνθετικών λιπασµάτων να βελτιώσει την ανάπτυξη των
φυτών;

∆ιάφορα χώµατα µπορούν να γίνουν όξινα για διάφορους λόγους. Η αποσύνθεση των φυτών
και των νεκρών ζώων έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία των οξέων οξικού, κιτρικού, οξαλικού
και του ανθρακικού. Το ανθρακικό οξύ (H2CO3) µπορεί επίσης να προκύψει στην ατµόσφαιρα
από τη διάλυση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο νερό της βροχής. Από την άλλη, το χώµα
σε ξηρές και άγονες περιοχές είναι συνήθως αλκαλικό (βασικό).

Φάση 2
A.

∆ιαδικασία για τον προσδιορισµό του pH ενός δείγµατος χώµατος

Ο προσδιορισµός του pH µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας διάφορους τρόπους. Για τους
µικρότερους µαθητές είναι διδακτικό να προετοιµάσουν µια σειρά από διαλύµατα-δείκτες
(δείτε την διαδικασία παρακάτω). Η χρήση του πεχαµετρικού χαρτιού είναι απλή και
πρόσφορη.

Εάν είναι διαθέσιµο ένα pH-µέτρο, αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον

καθηγητή ως επίδειξη, χωρίς επεξήγηση των αρχών της λειτουργίας του.
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∆ιαδικασία για την προετοιµασία ενός γενικού δείκτη από κόκκινο λάχανο (Ho, 1988).

1) Μέσα σ ‘ ένα µπρίκι, βράζουµε λίγο ψιλοκοµµένο κόκκινο λάχανο σε δισαπεσταγµένο νερό.
Το βράζουµε για περίπου 2 λεπτά, έως ότου πάρουµε ένα βαθύ κόκκινο εκχύλισµα. Τότε
µεταφέρουµε το καθαρό υγρό σε ένα άλλο δοχείο, διαχωρίζοντας το από το υπόλοιπο υγρό.

2 Έχουµε έτοιµους 14 στεγνούς δοκιµαστικούς σωλήνες, µε άγραφες ετικέτες που έχουν
τοποθετηθεί στον καθένα από αυτούς. Τους ονοµάζουµε αριθµητικά από το 1 έως το 14.
3

3) Προσθέτουµε στον δοκιµαστικό σωλήνα #1 5 cm διαλύµατος HCl σε συγκέντρωση 1/10 Μ
-1

(10 M). Σηµειώνουµε στην ετικέτα pH 1.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν χειρίζεστε το όξινο διάλυµα, πρέπει να προσέξετε να µην έρθει σε επαφή µε
το δέρµα, δεν πρέπει να πέσει στα µάτια. Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να το δοκιµάσετε, και ούτε
πρέπει να πέσει πάνω στα ρούχα σας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο έλθει σε επαφή µε το δέρµα
σας,ή πάει στα µάτια σας, πρέπει να ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό.
3

4) Στη συνέχεια, βάζουµε σ΄ ένα δοκιµαστικό σωλήνα 45 cm δισαπεσταγµένο νερό, και
3

-1

προσθέτουµε σε αυτό 5 cm από το παραπάνω έτοιµο διάλυµα 10 M διαλύµατος HCl (pH = 1).
Ανακινούµε το µείγµα προσεκτικά µε µια γυάλινη ράβδο έτσι ώστε να γίνει οµοιογενές
(διάλυµα). Παίρνουµε 5 cm

3

από αυτό και το βάζουµε στον δοκιµαστικό #2, και σηµειώνουµε

στην ετικέτα pH =2.
5) Με τον ίδιο τρόπο, ετοιµάζουµε τα διαλύµατα µε pH = 3, 4, 5 και 6, αραιώνοντας 10 φορές το
εκάστοτε προηγούµενο διάλυµα. Σηµειώνουµε τους δοκιµαστικούς σωλήνες αντίστοιχα.
6) Στον δοκιµαστικό σωλήνα # 7, προσθέτουµε µόνο δισαπεσταγµένο νερό και σηµειώνουµε
pH 7.
3

7) Στον δοκιµαστικό σωλήνα # 14, προσθέτουµε 5 cm διαλύµατος 0.1 M NaOH. Σηµειώνουµε
στην ετικέτα pH 14.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν χειρίζεστε το βασικό διάλυµα, να δώσετε ανάλογη προσοχή όπως στο
διάλυµα HCl.

8) Αραιώνοντας το διάλυµα NaOH δέκα φορές παίρνουµε ένα διάλυµα µε pH = 13, και
συνεχίζοντας µε παρόµοιο τρόπο ετοιµάζουµε τα διαλύµατα µε pH = 12, 11, 10, 9 και 8. Με
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αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνουµε τη συλλογή των όξινων και αλκαλικών διαλυµάτων,
συµπεριλαµβανοµένου του ουδέτερου διαλύµατος.
Σηµείωση 1: Επειδή η παραπάνω διαδικασία είναι χρονοβόρος, προτείνεται να έχετε έτοιµα σε
κλειστά πλαστικά µπουκάλια όλα τα διαλύµατα 1-14. Μπορούµε να δείξουµε στους µαθητές την
προετοιµασία 1-2 διαλυµάτων ως επίδειξη.
Σηµείωση 2. Επειδή τα ισχυρά αλκαλικά διαλύµατα διαβρώνουν το γυαλί, είναι καλύτερα να τα
φυλάσσετε τε σε πλαστικά µπουκάλια.
9) Τακτοποιούµε τους 14 δοκιµαστικούς σωλήνες σε σειρά από το pH 1 έως το pH 14 και
3

προσθέτουµε στον καθένα 1 cm από τον κόκκινο δείκτη από λάχανο. Οι µαθητές πρέπει να
καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σε κατάλληλο πίνακα στο σηµειωµατάριό τους.

Άλλοι

δείκτες.

Μπορούµε

να

χρησιµοποιήσουµε

και

άλλους

δείκτες.

Μπορούµε

να

χρησιµοποιήσουµε άλλα λαχανικά στη θέση του κόκκινου λάχανου ή λουλούδια, φύλλα, π.χ.
καρότα, φλούδα κόκκινης νεροκολοκύθας, φλούδα κρεµµυδιού, φλούδα αχλαδιού, φλούδα
µήλου, κεράσια, διάφορα είδη τσαγιού κ.λπ.

B. ∆ιαδικασία για την τροποποίηση του pH του χώµατος

Ένας τρόπος για να τροποποιήσουµε το pH του όξινου χώµατος είναι να προσθέσουµε σε αυτό
ένα από τα ακόλουθα:

•

Ασβεστόλιθο (ανθρακικό ασβέστιο, CaCO3)

•

Ασβέστη (οξείδιο ασβεστίου, CaO) ή

•

Σβησµένο ασβέστη [υδροξύλιο ασβεστίου, Ca(OH)2].

Σε όλες τις περιπτώσεις, η οξύτητα του εδάφους τροποποιείται από µια αντίδραση
εξουδετέρωσης οξέος-βάσεως. Εξάλλου, για να τροποποιήσουµε το pH του αλκαλικού
χώµατος, µπορούµε να προσθέσουµε θείο (θειάφι) (S). Το θείο ενεργεί παρουσία βακτηρίων
στο χώµα και µετατρέπεται σε θειικό οξύ (H2SO4) που εξουδετερώνει την αλκαλικότητα του
χώµατος.
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Φάση 3
Η απάντηση στην ερώτηση (γ) [Ποιο είναι το καλύτερο εύρος pH για την ανάπτυξη των
φασολιών;], ο εκπαιδευτικός θα κατευθύνει µια συζήτηση στην τάξη. Πρώτα οι µαθητές πρέπει
να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν την ανάπτυξη των φυτών στα διαφορετικά φλιτζάνια και να
καθορίζουν το βέλτιστο εύρος pH. Η Φάση 3 µπορεί να ολοκληρωθεί από µια γενική συνοπτική
συζήτηση στην τάξη για διάφορους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιµότητα του
χώµατος και την ανάπτυξη των φυτών: θερµοκρασία, υγρασία, κλίµα, εποχή του έτους,
προσθήκη φυσικών ή συνθετικών λιπασµάτων, φυτοφάρµακα, τροποποιηµένοι γενετικά
σπόροι. Ο σκοπός της χρήσης των θερµοκηπίων για την ανάπτυξη των φυτών σε ανεπιθύµητα
κλίµατα ή για εκτός εποχής λαχανικά και φρούτα µπορεί επίσης να συζητηθεί.
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