
KORENINA



RASTLINSKI ORGANI



Naloge korenin

 srkanje vode in v njej raztopljenih rudninskih snovi iz tal

 pritrjevanje rastline v zemljo

 v njih se lahko nabira rezervna hrana za razvoj 

nadzemnih delov rastline

 vegetativno razmnoževanje



Prave korenine

• zrastejo iz koreničice zarodka 

dvokaličnice primer: fižol

koreninčica



Koreninski sistem

 Ob kalitvi iz semena pokuka zarodkova 

koreničica, ki se med rastjo vedno usmeri 

navzdol. Začne se razraščati in razvije 

glavno in stranske korenine - oboje 

sestavlja koreninski sistem. Navadno ga 

ne vidimo, saj raste pod zemljo. 



Koreninski sistem



Koreninski vršiček se nahaja na koncu 

vsake korenine. Povečana slika prikazuje celično zgradbo.

1 prevajalni del

2 srkalni del

3 rastni del

4 koreninska čepica



PREVAJALNI DEL

 v sredi ima prevajalno tkivo, ki ga 

sestavljajo vodovodne cevi, po 

katerih se pretaka voda z 

raztopljenimi rudninskimi snovmi v 

rastlino in sitaste cevi, po katerih se 

pretakajo organske snovi, ki nastanejo 

v rastlini - vodovodne in sitaste cevi 

sestavljajo žilo, ki se nadaljuje v 

steblo in se razcepi v številne žile, ki 

vodijo v vse dele rastline



SRKALNI DEL

 ima koreninske laske - vsa voda z 

raztopljenimi rudninskimi snovmi pride v 

rastlino skozi laske, ki srkajo snovi, ki jih 

rastlina potrebuje



RASTNI DEL

 obdajajo ga celice, ki se zelo hitro delijo in 

varujejo rastni vršiček - na koncu 

koreninskega vršička korenina raste



KORENINSKA ČEPICA

 prodira v prst - celice sestavljajo ovoj za 

zaščito vršička



Neprave korenine

Poganjajo iz stebla, debla, vej, tudi 
listov; navadno tanke in šopasto 
zgoščene; oprijemalne korenine pri 
bršljanu; zračne korenine; 



Preobražene korenine

 Koren nastane kadar se hranilne snovi 
shranjujejo v glavni korenini in v spodnjem 
delu stebla.

 Koreninski gomolj nastane ko se med 
nalaganjem hranilnih snovi zelo odebelijo 
nadomestne ali stranske korenine. 
Pojavljajo se pri dalijah.

 Oprijemalne korenine se pojavljajo pri 
različnih ovijalkah (bršljan). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Koren
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dalija

