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Výživa rostlin - fotosyntéza



Výživa rostlin - fotosyntéza

Rostliny i živočichové stále dýchají. Živočichové přijímají kyslík a 
vydechují oxid uhličitý. Rostliny získávají potřebné látky a živiny  
dvěma způsoby. Kořenovým systémem přijímají živiny (minerály) 
rozpuštěné ve vodě a  v listech během procesu fotosyntézy váží 

sluneční energii do chemických látek, vytváří organické 
sloučeniny. Pro existenci rostlin jsou důležité obě formy přijímání 

látek, proto při pěstování rostlin musíme přidávat hnojivo do 
zálivky a také rostliny umístit na osvětlené místo. 



Fotosyntéza
Fotosyntéza je název složitého chemického procesu probíhajícího v 

zelených částech rostlin. Listy, ve kterých probíhá fotosyntéza, 
přijímají za světla drobnými průduchy plyn oxid uhličitý (CO2) a 

vylučují kyslík a vodní páry. V listech musí být přítomna při 
chemických procesech voda a energie světla, tato energie je uložena 
do nově vznikajících chemických látek – výživy rostliny. Během dne  

rostlina uvolňuje více kyslíku než sama 
spotřebuje, zatímco v noci, kdy nemá dostatek 

světla, pouze dýchá a kyslík neuvolňuje.
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Pokud bychom zahubili všechny rostliny, brzy by pokleslo 
množství volného kyslíku v ovzduší a vzrostlo množství oxidu 

uhličitého. Které živočichy by to ohrozilo nejvíce? Není náhoda, 
že se rozlehlým deštným pralesům říká „plíce planety“. Bohužel 

člověk upřednostňuje ekonomický zisk a bezohledně pralesy 
vypaluje a kácí. Proti dřevařským firmám se postavilo mnoho 
ekologických organizací snažících se naši planetu i obyvatele 

ochránit před budoucími problémy.

Otázka na závěr: Kdy rostliny uvolňují kyslík a kdy naopak kyslík 
pouze spotřebovávají? V této souvislosti se rozhodněte, jestli je 

zdravé spát v místnosti, kde pěstujeme hodně rostlin.




