
VBO laboratorijas darbs augu anatomijā un fizioloģijā.   
9., 10. klase           22.01.2015. 
 
Rūpīgi izlasi visu darba uzdevumu! 
Transpirācija ir ūdens fizioloģiska iztvaikošana caur auga vasu. Galvenais auga transpirējošais orgāns ir 
lapa, un transpirācija notiek galvenokārt caur atvārsnītēm. 
Tev ir dotas divas dārza pupiņas augu virszemes daļas (paraugi 1 un 2). Vienu augu 12 stundas ar visām 
saknēm turēja sarkanās pārtikas krāsvielas šķīdumā, un saknes nogrieza tieši pirms laboratorijas darba. 
Otrajam paraugam saknes nogrieza uzreiz un krāsvielas šķīdumā 12 h turēja tikai virszemes daļu. Pirms 
laboratorijas darba otrajam paraugam pamatnē ir izdarīts svaigs griezums. 
Tavs uzdevums – pagatavot doto augu stumbru šķērsgriezumu preparātus, izpētīt tos mikroskopā un, risinot 
zemāk minētos uzdevumus, aizpildīt atbilžu lapu. 
Materiāli un instrumenti 
Mikroskops, priekšmetstikls, segstikli, zīmulis, marķieris, preparējamā adata, pincete, filtrpapīrs, skuvekļa 
asmens, Petri plate ar ūdeni, rūtiņu papīrs ar 50 mm garuma atzīmi. 
Darba gaita 
Uz priekšmetstikla atzīmē paraugu numurus. Ņem vērā, ka darbā jāizmanto vienu priekšmetstiklu. 
50 mm no viena dzinuma pamatnes ar skuvekļa asmeni pagatavo 3...5 pēc iespējas plānākus šķērsgriezumus 
un ievieto tos Petri platē ar ūdeni. Izvēlies labāko griezumu, ievieto to ūdens pilienā, uz priekšmetstikla 
vienā malā, uzliec segstiklu. Pārējos griezumus no Petri plates izņem un izmet tos uz galda esošajā atkritumu 
traukā. 
Tādā pat veidā sagatavo otra parauga šķērsgriezumu preparātus, attiecīgi tos novietojot priekšmetstikla otrā 
malā. 
 
I daļa 
1. uzdevums  
Aplūko preparātus mikroskopā, izmanto objektīvus 4x, 10x un 40x! Kad esi aplūkojis abus paraugus, pacel 
zaļo kartiņu - laboratorijas darba asistents novērtēs Tavu pagatavoto preparātu kvalitāti, prasmi strādāt ar 
mikroskopu, kā arī prasmi orientēties preparātā un veiks atzīmes Atbilžu lapas 1. tabulā. 
 
2. uzdevums 
Kāds ir Tev dotā mikroskopa kopējais palielinājums, izmantojot 40x objektīvu? Aizpildi Atbilžu lapas 2. 
tabulu! 
 
3. uzdevums 
Uzmanīgi izpēti katra parauga virszemes daļas un katru pagatavoto preparātu un nosaki, kurš apgalvojums ir 
pareizs, bet kurš - nepareizs! Aizpildi Atbilžu lapas 3. tabulu!  
 
4. uzdevums 
Sarkani iekrāsotie audi griezumā ir sakārtoti gredzenveidīgi. Izmantojot okulāra mikrometru, izmēri trīs 
sarkani iekrāsoto audu lielāko šūnu diametru. Rezultātus ieraksti Atbilžu lapas 4. tabulā. Aprēķini iepriekš 
minēto šūnu vidējos izmērus, zinot, ka okulāra mikrometra vienas iedaļas vērtība, izmantojot 40x objektīvu, 
ir 2.5 µm! 
 
5. uzdevums 
Pēc 4. uzdevuma izpildes sakārto savu darbavietu un pacel zaļo kartiņu - laboratorijas darba asistents 
novērtēs Tavu prasmi beigt darbu ar mikroskopu un sakārtot savu darbavietu un veiks atzīmes Atbilžu lapas 
5. tabulā! 
 
6. uzdevums. 
Atzīmē Atbilžu lapas 6. tabulā šķērsgriezumos iekrāsotajam audu tipam raksturīgās un neraksturīgās 
funkcijas un īpašības! 
 

Uzmanību! Turpinājums otrā lappusē!

DARBA LAPA - UZDEVUMS 



II daļa 
Izpēti tabulā un grafiskajos attēlos apkopotos datus par dažādu faktoru ietekmi uz transpirācijas intensitāti. 
No Atbilžu tabulas Darba lapas beigās izvēlies katram faktoram atbilstošu skaitli (1-8), ieraksti to Atbilžu 
lapas 7. tabulā un raksturo atbilstošā faktora ietekmi uz transpirācijas intensitāti augā. 
 
7. uzdevums. Faktoru A un B ietekme uz transpirācijas intensitāti (3 p.). 

Transpirācijas 
intensitāte, mmol m-2 s-1 

Atvārsnīšu 
blīvums, mm-2 

Ūdens saturs 
augsnē, % 

7.00 * 10-6 16.5 1.25 
5.00 * 10-6 12.2 1.25 
1.50 * 10-5 14.3 2.5 
3.00 * 10-6 10.8 2.5 
10.46 * 10-5 9.7 20.0 
8.65 * 10-6 4.5 20.0 

 
8. uzdevums. Faktoru C un D ietekme uz 
transpirācijas intensitāti (3 p.). 

9. uzdevums. Faktora E ietekme uz transpirācijas 
intensitāti (1,5 p.). 

 

 

10. uzdevums. Faktoru F un G ietekme uz 
transpirācijas intensitāti (3 p.). 

Atbilžu tabula 

 

1. Diennakts laiks  
2. Ūdens saturs augsnē  
3. Gaisa mitrums 
4. Auga suga 
5. Augstums virs jūras līmeņa 
6. Atvārsnīšu skaits uz laukuma vienību 
7. Gaismas intensitāte 
8. Augsnes sāļu saturs  
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