
Kuidas taim teab, missuguseks ta kasvama peab? 

Kõik elusorganismid koosnevad rakkudest, mis sisaldavad imepisikest DNA-d. Katses teeme 

DNA nähtavaks ning selle juurde selgitame, mis selle ülesanne on.  

 

Kattuvus õppekavaga: taimede mitmekesisus; inimene  

Katse kirjeldus 

“DNA eraldamine banaanist” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis?  

Katset tuleks läbi viia meeskonnas (mitme peale üks banaan).  

 

Kas läbiviidav toas või õues?  

Katse on läbiviidav toas.  

 

Vahendite nimekiri 

Nimi Kogus 

kooritud banaan (võimalikult küps) ½ banaani 

soe vesi 150 ml 

Sool 1 tl 

Fairy vms seep 0,5 tl 

soonkinnisega kilekott (banaan peab sisse 

mahtuma) 

1 tk 

isopropüülalkohol (võimalikult külm)  

Sõel 1 tk 

klaasanum (peenike kõrge) 1 tk 

puidust segamispulk 1 tk 

 

Kuidas katset läbi viia: 

1. Pane banaan soonkinnisega kilekotti ja purusta see – mudi banaani seni, kuni see on 

muutunud ühtlaseks massiks (kõik tükid on välja saadud).  

2. Sega omavahel kokku soe vesi ja sool, ning seejärel vala saadud soolvesi purustatud 

banaanile peale. Sulge soonkinnisega kilekott uuesti, ning õrnalt mudi ja sega banaani 

soolveega (umbes 30–45 sek).  



3. Nüüd lisa kotti ka nõudepesuseep ning taaskord õrnalt mudides sega kotis olev segu. 

Proovi segu mitte liiga tugevalt kloppida, muidu läheb segu väga vahtu. 

4. Pane lauale läbipaistev kõrgem klaasanum ja kinnita sõel selle suudmele.  

5. Vala soonkinnisega kilekoti sisu ettevaatlikult sõelale ja oota, kuni kõik vedelik on läbi 

sõela klaasi jõudnud.  

6. Eemalda ettevaatlikult sõel.  

7. Kalluta klaasi ning AEGLASELT vala külm alkohol mööda klaasiserva alla. Ära vala 

liiga kiiresti – eesmärk on banaanisegu kihile peale tekitada alkoholikihti (2.5–5 cm), 

mis seisaks eraldi.  

8. Kui alkohol on klaasi lisatud, oota 8 minutit kuni on näha alkoholikihti tekkivaid mulle 

ja “pilvekesi”. See ongi banaani DNA, mis on omavahel kokkupõimunud.  

9. Puidust segajaga puuduta kergelt “pilvekest” alkoholikihis. Proovi see püüda segaja 

külge. See ongi banaani DNA.  

 

Tähelepanu! Alkoholi tuleks kasutada kindlasti täiskasvanu abiga.  

 

Katse tausta selgitus 

Kõik elusorganismid koosnevad rakkudest. Elusorganismid on kõik mis elab: taimed, loomad, 

kalad, inimesed jne. Kuid kuidas lill teab, missuguseks õied kasvatada või kuidas puu teab, kui 

pikaks kasvada? Vastus peitub DNAs.  

Igas elusorganismi rakus peitub DNA. See on nagu organismis peituv mälupulk, kus on kirjas, 

kuidas organism kasvama ja arenema peab. DNA on imepisikene ja silmaga teda tavaliselt näha 

ei ole, kuid selle katse lõpptulemusel on võimalik vaadelda DNA kogumikku (kus on mitmed 

DNA tükid koos). 

Mis katses toimus?  

Kõigepealt purustati banaan ehk võeti see nii öelda osadeks. Banaanile lisatud 

nõudepesuvahend lõhub rasva molekule (lipiide). Lõhkumise tagajärjel jäävad järgi DNA 

osakesed. Selleks, et DNA kokku koguda, lisasime enne nõudepesuvahendit soolvett (soolvesi 

seob DNA osakesi kokku ühtseks massiks) ja hiljem alkoholi (alkoholis DNA ei lagune laiali).  

 


