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1. Увод 
 
 

1.1. О чајевима 
 

За чајеве важи да су главни лековити састојци пурински алкалоиди, пре свега, кофеин и танини, 
али и простија фенолска једињења типа катехина и њихових деривата. Чај има кофеина (теина, 
триметилксантина), мало теобромина, теофилина, аденина и ксантина, танина, рутина, етарског 
уља и легумина. У чајевима има витамина и никотинске и пантотенске киселине. У чају има још 
и гуме, декстрина, воска, масти и других баластних супстанци. Најбоље врсте чаја имају 
највише танина.  
 
Постоји више од хиљаду врста чајева и сваки другачије делује на наш организам. Називамо их и 
ловцима на слободне радикале јер садрже етериена уља, полифеноле и потребну колиеину 
прокуване (меке) воде, па брзо и ефикасно чисте организам од токсина.  
 
Камилица служи као прва помоћ за ублажавање бројних тегоба. Умирује организам, ублажава 
упале и грчеве у систему органа за варење, олакшава дисање и окрепљује тело. Чај од камилице 
се често користи за припрему облога и као антисептик за гљивичне и бактеријске 
инфекције. Чај од нане делује као пријатан и благ лек за умиривање и зато треба да га пијете 
уколико вас мучи несаница. Осим тога, помаже у ублажавању менструалних и климактеричних 
тегоба, а пошто садржи етерично уље, флавониде и горке састојке, користан је и за отклањање 
проблема с варењем. Поспешује зацељивање рана и ефикасан је код прехладе, промуклости и 
кашља. 

 
1.2. О pH-вредности 

 
Можда се питате, „чему толика брига око pH?”. Одговор је сасвим једноставан. Ако супстрат у 
коме расте ваша афричка љубичица нема одговарајући ниво pH, ваше љубичице не могу 
апсорбовати неке хранљиве супстанце из земље, иако их ђубриво којим прихрањујете биљку 
садржи. 
 
Сви неопходни хранљиви елементи у супстрату су расположиви за биљке само ако је pH у 
границама од 6,4 до 6,9. Такође, корисне бактерије у земљи су продуктивније у разградњи 
биљне хране у земљи у довољној мери када је pH од 6,4 до 6,9. Ако је pH у земљи ван опсега од 
6,4 до 6,9, вашој биљци хранљиве супстанце могу постати недоступне – блокиране. Фосфат, на 
пример, у земљи је један од најчешће нерастворљивих соли, а потребан афричким љубичицама. 
Фосфат обезбеђује добар раст корена, даје сталну снагу у производњи цвета, помаже снажном 
развитку биљке и стабљике и доноси црвену боју на полеђини листа. Фосфат је највећим делом 
растворљив када је pH незнатно кисео (pH од 6,2 до 6,5). Многи супстрати имају везан фосфат у 
земљи који није доступан биљци када је pH између 5 и 6 или када је pH изнад 7,5. Ако земља 
остане са таквим pH ваша афричка љубичица ће постати гладна због помањкања расположивог 
фосфата, иако га има и такво стање се зове закључан фосфат. 
 
  
Многи људи сматрају да је pH нешто што је тешко за разумевање, тајанствено и најбоље је 
прескочити га. Међутим, ми треба да гледамо на pH као на средство које ће нам побољшати 
здравље афричких љубичица. У стварности, pH је важан за наше љубичице као и адекватна 
светлост, вода или ђубре. 
 



1.3. О истраживању 
 

Тема мог истраживања је да ли и на који начин чајеви утичу на раст и развој афричке 
љубичице. Истраживање сам радио желећи да проверим да ли позитивно дејство које чај има на 
људско здравље може да се одрази и на бољи раст листова афричке љубичице. 
 
Претрагом интернета и доступне литературе нисам нашао да је слично истраживање рађено на 
овим просторима у скорије време. 
 
Од експеримента очекујем да ће чај поспешити раст и развој листа афричке љубичице и убрзати 
пуштање коренчићa. 
 

2. Материјал и методе 
 

2.1. Предмет истраживања 
 
Афричка љубичица је вишегодишња зељаста биљка која расте у Африци и размножава се 
пуштајући адвентивне коренове из дршке листа када је уроњена у воду. Без обзира на народно 
име, нема ничег заједничког са европском љубичицом. Данас је то врло омиљена цветајућа 
биљка и може се набавити током целе године. Добро успева у кухињи или у купатилу где има 
много паре. Не прија им промаја, као ни плински гасови. 

На листовима се уочавају длачице. Тачна функција длачица је непозната. Ми можемо само да 
нагађамо зашто, али ипак постоји неколико теорија. Једна теорија каже да длачице служе као 
баријера за заштиту против инсеката да не би лако дошли до ткива биљке. Друга теорија каже 
да длачице одржавају температуру око зоне листа. Трећа каже да све длачице воде према врху 
листа. Длачице управљају капљицама воде на листу и удаљавају их од центра. Нека друга 
истраживања говоре да спречава испаравње воде са површине листа, друга да апсорбују 
светлост. Што више длака на листу има - више светлости је преусмерено са његове површине. 
Сасвим је могуће да сви ови ефекти имају улогу да омогућавају да љубичица процвета и поред 
своје нежне природе. Листови афричких љубичица показују многе карактеристике. Листови 
дивљих врста љубичица описују се као једноставни или обични (биолошки: потпуни и прости). 
Али селекционари су укрштањем добили различите типове листова. 

2.2. Истраживачки рад 
 
Истраживање сам радио у кући са обзиром да није било потербе да се ради на терену. Ставио 
сам 8 листова афричке љубичице у чаше са течношћу. Листови су потицали од исте биљке. У 
две је био чај од камилице, у две чај од нане, у две чај од хибискуса и у две вода. Лист у води 
ми је у овом случају представљао контролу. Пред крај сваког дана сам у табели коју сам 
направио за сваки лист описиво шта се током дана десило са листом. Истраживање сам водио 
23 дана. Резултате ћу приказати у табели. 
 

2.3. Попис материјала 
 
У сврху истраживања је коришћено: 
А) природни материјал: чајеви камилице, нане, хибискуса и осам листова афричке љубичице. 
Б) експериментални прибор: пластичне чаше, пинцета, тоалет папир, најлон. 
В) техника: фотоапарат, компјутер. 
Г) потрошни материјал: листови А4, оловке, маркер. 
 



3. Резултати и дискусија 
  

3.1. Табеле 
 

Резултати су представљени табеларно. Дао сам приказ само неких дана када се нешто дешавало, 
а ради прегледности. 
 

3.1.1. Лист бр. 1 у чају од камилице: 
  
Дан  Дужина 

лиске  
Ширина 
лиске  

Дужина 
дршке  

Број 
коренчића  

Опис:  

6.  40мм  45мм  102мм  0  На дну дршке јавља се 
црвенкаста боја.  

7.  40мм  45мм  102мм  0  На дну дршке црвена боја је 
интензивнија.  

11.  40мм  45мм  102мм  0  Лист је исти али је дно дршке 
почело да бива мекано.  

19.  40мм  45мм  103мм  0  Лист је мало светлији по 
ивици.  

22.  40мм  45мм  103мм  0  За разлику од осталих 
листова код овог нерватура 
нема љубичасту боју.  

 
 



3.1.2. Лист бр. 3 у чају од нане: 
 

Дан  Дужина лиске  Ширина 
лиске  

Дужина 
дршке  

Број 
корен-
чића  

Опис  

6.  40мм.  45мм.  78мм.  0  Лист је све више 
жут, дршка на 
дну почиње да 
црвени.  

10.  38мм.  44мм.  78мм.  0  Лист је наставио 
да се увија и 
тањи. Дршка је 
чврста.  

13.  29мм.  31мм.  78мм.  0  Лист се све више 
увија и вене и на 
другој страни, 
дршка је чврста.  

19.  5мм. 
(Здрав део)  

6мм. (Здрав 
део)  

78мм  0  Зеленог дела 
скоро и да нема. 
Умочени део је 
црвенији.  

20.  Увенуо  Увенуо  Нема  0  Лист је скроз 
увенуо, зеленог 
дела нема, дршка 
црвени  

23.  Увенуо  Увенуо  Нема  0  Цела је дршка 
потамнела и 
омлитавела, 
откинула се и 
скроз је 
беживотна.  

 



3.1.3. Лист бр. 5 у чају од хибискуса: 
 

Дан  Дужина 
лиске  

Ширина 
лиске  

Дужина 
дршке  

Број 
коренчића  

Опис:  

7.  40мм.  39мм.  84мм.  0  Лист је мало светлији, а дршка је 
црвенкаста скоро целом дужином.  

11.  39мм.  38мм.  82мм.  0  Дршка се распада по црвеном 
делу који је у течности, лист је 
млитав.  

14.  38мм.  38мм.  23мм. 
(остатак)  

0  Набубрели црвени део се 
откинуо, горњи леви део листа је 
све тамнији и шири се.  

17.  20мм. 
(здрав 
део)  

37мм.  Нема  0  И остатак дршике се откинуо. 
Остао је само лист. Лист се све 
више суши.  

21.  Увенуо  Увенуо  Нема  0  Лист је тотално увенуо, више 
нема ни дршке ни листа.  

 
 



3.1.4. Лист бр. 7 у чаши са водом: 
 

Дан  Дужина 
лиске  

Ширина 
лиске  

Дужина 
дршке  

Бр. 
коренчића  

Опис:  

5.  40мм.  44мм.  66мм.  0  Дршка придну почиње да 
црвени.  

7.  40мм.  44мм.  66мм.  0  Лист је по средини тамнији и 
та је област шира него пре.  

13.  40мм.  44мм.  67мм.  0  Лист и дршка су чврсти и 
здрави.  

19.  40мм.  44мм.  68мм.  0  Дршка је почела мало да 
црвени.  

23.  40мм.  44мм.  68мм.  5  Коначно да један лист пустио 
коренчиће. Мали су и тек 
никли.  

 
 

3.2. Запажања 
 
Сви листови који су били у чајевима нане и хибискуса су увели до 23. дана, када сам и завршио 
експеримент. Листови у води и чају од камилице су опстали, са тим да ова два последња нису 
имали типичну боју и нису пустили коренчиће. 
 
 

4. Закључак 
 
Иако сам очекивао да ће чајеви повољно утицати на листове афричке љубичице, десило се 
управо супротно. Чајеви позитивно утичу на људско здравље, али не и на развој ове биљке. 
 
На часовима биологије смо учили да се жива бића прилагођавају на абиотичке и биотичке 
еколошке факторе. Један од биотичких фактора је компетиција. Као пример смо наводили 
животиње, али сам у разговору са наставником биологије закључио да и биљке могу да се боре 
за место под сунцем. Та борба би могла да буде и преко супстанци које садрже и којима 
уклањају конкуренцију, тј. друге биљке, али на нас те исте супстанце делују лековито. 



 
У литератури сам пронашао да је значајан фактор за раст и развој афричке љубичице pH 
вредност. Можда ове супстанце утичу на промену ове вредности тако да то не одговара 
љубичици, али то нисам проверавао. 
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6. Прилози 

 
6.1. Одабране фотографије: 

 
 

  
 

  


