
Fyziológia vodného 

režimu rastlín – výdaj 

vody rastlinou



Transport na väčšie 

vzdialenosti: 

- kapilarita cievnych 

zväzkov

- adhézia a kohézia 

vodného stĺpca

- koreňový výtlak

- listové nasávanie

(vodný potenciál 

mezofylu)



Výdaj vody

 Transpirácia (výdaj vody rastlinou): 

- kutikulárna resp. epidermálna (lenticely)

- stomatálna (prieduchová)

- Ich podiel závisí od fázy ontogenetického vývinu, 
podmienok prostredia, konkrétneho druhu, polohy 
listu v korune atď.

- Zatváranie prieduchov – aktívne (kyselina 
abscisová) alebo pasívne mechanické v reakcii 
na: svetlo, CO2, teplotu, vlhkosť vzduchu resp. 
dostatok vody...



Zisťovanie počtu prieduchov



Meranie veľkosti prieduchov 

a prieduchovej štrbiny





Otvorenosť prieduchov  v závislosti 

od deficitu tlaku vodných pár



Význam transpirácie

- Ochladzovanie

- Odstraňuje nadbytočný turgor

- Vyvoláva transpiračný prúd vody k listom, čo

umožňuje príjem a transport živín

- Vysoká strata vody na druhej strane môže

spôsobiť odumretie rastliny



Výdaj vody

 Gutácia

 Transpirácia (vyparovanie vody rastlinou): 

- kutikulárna resp. epidermálna (lenticely)

- stomatálna (prieduchová)

Príčinou transpirácie je negatívny gradient medzi 
transpirujúcim povrchom a priliehajúcou vrstvou 
vzduchu

- Systém pôda – rastlina – vzduch: všetky zložky
(fyzikálne aj biologické) majú vplyv na intenzitu 
transpirácie



Štruktúra čepelnatého

listu



Priečny prierez ihlice



 Rýchlosť transpirácie je závislá od:

- Zásobenosti vodou

- Tlak vodných pár v ovzduší (teplota, žiarenie, 

relatívna vlhkosť vzduchu)

- Vietor

- Množstvo vody v rastline (gradient)

- Difúzne odpory (prieduchová vodivosť, mezofylová

vodivosť, prestupnosť kutikuly voči vodným parám)

- Rýchlosť transpirácie narastá s rastúcim rozdielom 

vodných pár odparujúceho povrchu a atmosféry, 

klesá s nárastom difúznych odporov





Metódy merania transpirácie

1. Transpirácia jednotlivých asimilačných orgánov

a. metóda krátkodobého váženia odrezaných častí rastlín

b. Porometrické metódy (prieduchová vodivosť)

2. Transpirácia jednotlivých stromov

a. gravimetricky

b. termometrické metódy

3. Transpirácia lesných porastov

a. prepočtom (napr. z 2 c)

b. Metóda vodnej bilancie (evapotranspirácia porastu sa 

stanovuje z rovnice vodnej bilancie určitého územia väčšinou 

ako rozdiel medzi zrážkami a odtokom pri zohľadnení zmien 

obsahu vody v pôde)



Gravimetrické merania





Meranie transpirácie mladých 

stromov a vetiev

Meranie toku vody kmeňom


