
Miks vajavad taimed valgust? 

Videos tutvustatakse fotosünteesi olemust ning üheskoos viiakse läbi katse, mille käigus 

uuritakse valguse mõju kasvavale taimele. 

 

Kattuvus õppekavaga: Organismide rühmad ja kooselu, taimede mitmekesisus. 

Katse kirjeldus 

“Milleks vajavad taimed valgust?” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis? 

Tiimis. 

 

Kas läbiviidav toas või õues? 

Toas või õues. 

 

Vahendite nimekiri  

(ühe õpilase või meeskonna kohta) 

 

Ese Kogus 

potis kasvavad rohelised taimed (näiteks 
salat) 

2 

anum (vaas, pott) taimedele 1 või 2 

paberkott  1 

must riie 1 

 

Kuidas katset läbi viia? 

● Võta kaks taime ja pane nad klassi aknale või õue kasvama. Oluline, et tegu ei oleks 

lõikelilledega, vaid kasvavate taimedega (näiteks salat või basiilik).  

● Ühe taime peale aseta paberkott.  

○ Lisaks võid koti katta riidega, et valgus taimeni ei pääseks. 

○ Ära tee taimele liiga ja vaata, et kott ega riie taime peale ei suruks. 

● Kasta taimi ja hoolitse nende eest võrdselt.  

○ Ainuke eristav tingimus on valguse ligipääs. 

● Võrdle taimi mõne nädala möödudes 

○ Kumb taim on paremini kasvanud? 

○ Kumb taim on rohelisem? 

 



Tähelepanu! 

Ära unusta taimi kasta. 

 

Katse tausta selgitus  

Nii nagu inimesed, vajavad ka taimed oma elutegevuseks toitu, mille nad valmistavad endale 

ümbritsevast süsihappegaasist ja veest. Toidu valmistamiseks vajaliku energia saab taim Päikese 

valgusest. Valgusest saadud energia abil toodab taim hapnikku, mis eraldub atmosfääri, ning 

glükoosi (viinamarjasuhkur), mida kasutab enda toiduks. Seda protsessi nimetatakse 

fotosünteesiks.  

Kui taim enam valgust ei saa, siis ei ole tal energiat, et omale toitu valmistada. Toiduta ei saa 

taim hästi kasvada, ei tooda hapnikku ning ei püsi enam roheline. Mida vähem on valguse käes 

kasvavaid taimi, seda vähem toodetakse ka planeedil Maa hapnikku. Hapnikku on aga tarvis 

selleks, et inimesed ja loomad saaksid hingata ning et elu planeedil Maa jätkuda saaks. Kui 

hapnikku tarbitakse rohkem, kui taimed toota suudavad, siis saab üks hetk kogu hapnik 

atmosfäärist otsa ning inimesed ja loomad surevad välja. Sellepärast on oluline loodust säilitada. 

 


