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Stanovení rychlosti fotosyntézy a transpirace v terénu 
( vytvořeno s podporou projektu FRVŠ 1044/2013)  

 
 
 

 
 

Přístroj pro měření fotosyntézy a transpirace LI -  6400 XT  ( Licor) 
 
Shrnutí:    
 
 
Rychlost fotosyntézy je základním markerem fyziologického stavu rostliny na stanovišti 
v terénu. Odpověď rostliny na působení  stresových faktorů okolního prostředí se projevuje 
významně právě změnami v rychlosti fotosyntézy. 
 
 Rychlost čisté fotosyntézy PN  je vyjádřena jako rychlost příjmu CO2 jednotkou listové 
plochy za jednotku času. Rychlost transpirace E je vyjadřována jako množství vody vypařené 
jednotkou listové plochy za jednotku času. K určení těchto veličin se používá tzv. 
gazometrické měření fotosyntézy a transpirace  pomocí infračervených plynových 
analyzátorů.  Tato metoda využívá schopnosti CO2 a vodní páry  absorbovat infračervené 
záření . ( Díky této vlastnosti ostatně přispívají také CO2 i  vodní pára  k zvětšování 
skleníkového efektu na Zemi)  Infračervené plynové analyzátory určují koncentraci plynů 
v závislosti na množství plynem  pohlceného infračerveného záření. 
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    Principu gazometrie využívá také přístroj pro měření fotosyntézy a transpirace LI 6400 XT 
Miniaturní infračervené plynové analyzátory pro měření koncentrace oxidu uhličitého a vodní 
páry jsou  u tohoto přístroje vestavěny v přímo v měřící hlavici., což umožňuje vysokou 
přesnost měření. 
   List měřené rostliny je uzavřen v měřící komůrce. Přístroj pracuje na principu tzv. 
otevřeného systému, tj. měřící komůrkou s  listem je proháněn vzduch. Z rozdílů množství 
CO2 a H2O ve vzduchu, který vstupuje do komůrky a vzduchu, který z komůrky vystupuje je 
vypočítávána čistá fotosyntéza PN a transpirace E. Výpočet obou těchto parametrů je prováděn 
automaticky pomocí software nainstalovaného v přístroji. 
 
Během gazometrického měření nedojde k poškození rostliny, jedná se o tzv. metodu 
neinvazivní, což je její nespornou výhodou. 
 
 
 
 
 

 
 
Měřící hlavice přístroje Li 6400 – XT.  V měřící komůrce tzv. „ otevřeného systému“ je 
uzavřen list . Součástí komůrky je i čidlo pro měření teploty listu a čidlo pro měření  kvantové 
ozářenosti vzorku. 
 
 
 
 
Úkol:  Zjist ěte rychlost fotosyntézy a transpirace listu vybrané rostliny přímo na 
stanovišti v terénu. 
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Cílové skupiny: VŠ studenti předmětu Fyziologie rostlin a Ekofyziologie rostlin (KBI PF 
JU), SŠ a ZŠ studenti v rámci výuky přírodopisu a  přírodovědných kroužků. 
 
Časová náročnost:  cca  45 minut 
 
Prostorové požadavky:  lze provádět na pozemku KBI PF JU či kdekoli jinde v terénu, je 
potřeba vybrat rostlinu s pro měření dostupnými a dobře osvětlenými listy 
 
Získané dovednosti: praktické seznámení se s metodou gazometrického měření fotosyntézy a 
transpirace , uvědomění si významu fotosyntézy pro chemismus atmosféry, ekologických 
souvislostí průběhu fotosyntézy a transpirace 
 
Materiál:  vybraná rostlina na stanovišti v terénu, přístroj , Li 6400 XT, notebook 
 
Podrobné pokyny: 
 
Před vlastním měřením je potřeba nabít akumulátory přístroje Li 6400 XT pomocí  přiložené 
nabíječky. 
Na stanovišti vybereme vhodnou rostlinu.  Je potřeba vybírat rostlinu s listy, které po uzavření 
do měřící hlavice  přístroje Li 6400  - XT pokryjí celou plochu měřící komůrky, tj. 6 cm2   
(  listy s menší listovou plochou lze v této komůrce měřit také, ale potom je potřeba určit 
přesně listovou plochu v komůrce uzavřenou a přístrojem vypočítané hodnoty  přepočítat 
pomocí funkce „ Recompute“ na  zjištěnou plochu listu). 
 Po zapnutí přístroje je nutno nejprve několik minut počkat, dokud neproběhne vnitřní 
kontrola systému. Následně je potřeba ještě před uzavřením rostliny do měřící komůrky 
nastavit vnitřní parametry prostředí v komůrce. Tlačítkem New measurement  ( F4) přejdeme 
do modu, kde lze tyto podmínky nastavovat. Přesnost měření závisí především na stálosti 
prostředí v komůrce.  Proto je potřeba upravit především parametry vzduchu, který proudí 
komůrkou.  Okolní vzduch, který je pumpován do přístroje je nejprve  v systém patron čistěn,  
a je z něj odstraněn veškerý oxid uhličitý . Následně je pomocí dosycování oxidem uhličitým  
z regulovatelného zdroje ( bombička, kterou je potřeba po  každém měření měnit) nastavena 
stálá hladina  oxidu uhličitého – nastavíme 400 ppm. Díky patroně s desikantem je udržována 
stálá vlhkost vzduchu vstupujícího do komůrky.   Měření ovlivňuje i rychlost průtoku 
vzduchu  měřící komůrkou  - nastavíme 400 . 
 
Poté, co byly nastaveny stálé podmínky prostředí v měřící komůrce, je možné do ní uzavřít 
měřený list.  I přesto, že se jedná o velmi šetrnou metodu,  může uzavření listu způsobit stres, 
který se projeví na změně fotosyntézy. Z těchto důvodů se doporučuje, ponechat list nějaký 
čas ( cca 20 minut) v komůrce před vlastním měřením uzavřený . 
 Před měřením ( a  v případě dlouhodobějších měření ) provedeme korekci mezi měřícím a 
referenčním vzduchem v komůrce přepnutím do modu MATCH . Poté stlačením F5 ( 
MATCH IRGAS) provedeme korekci mezi oběma  proudy vzduchu.  
 Teprve nyní můžeme přistoupit k vlastnímu měření: Otevřeme nový soubor stisknutím „ 
Open log file“ a soubor pojmenujeme – např. list 1 počkáme až se hodnoty na displeji 
stabilizují a stiskneme LOG – tím se naměřené hodnoty uloží. 
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 Do tabulky zapíšeme hodnoty čisté fotosyntézy PN a transpirace  E . Celý postup opakujeme 
u dalšího listu téže rostliny. U každé rostliny proměříme nejméně 5 listů a zjistíme průměrné 
hodnoty. 
 
 
 

  PN µmol m-2 s-1 E mmol m-2 s-1 

List č.1     

List č.2     

List č.3     

List č.4     

List č.5     

Průměr     
 
 
 
Doplňkový úkol:  
 
Spočítejte, jaké množství oxidu uhličitého spotřebuje během letního dne 1 m2 listové plochy 
vámi měřené rostliny, pokud budete uvažovat celkovou dobu slunečního svitu 12 hodin. Kolik 
litrů vody za tutéž dobu  1 m2 listové plochy téže rostliny vytranspiruje? V souvislosti se 
získanými výsledky se pak zamyslete  nad ekologickým významem fotosyntézy a transpirace  
rostlin. 


