
Vegetatívne orgány 

Koreň 

 

Orgán 

▪ Ucelená časť rastlinného tela, ktorá je prispôsobená na vykonávanie určitej funkcie 

Typy orgánov 

1. Vegetatívne ( vyživovacie)- koreň, stonka, list 

2. Generatívne ( reprodukčné, rozmnožovacie)- kvet, plod, semeno 

 

Rozdelenie rastlín 

1. Stielkaté- telo tvorené stielkou ( thallusom) zloženou z nepravých orgánov 

pakorienkov, pabyliek, palístkov 

2. Cievnaté- telo tvorí kormus s pravými rastlinnými orgánmi 

 

Koreň ( radix) 

▪ podzemný vegetatívny orgán cievnatých rastlín 

▪ Neobmedzený rast 

▪ Neobsahuje chlorofyl 

 

Funkcie koreňa 

1. Mechanická- upevňuje rastlinu v pôde 

2. Vyživovacie- čerpá živiny z pôdy 

3. Zásobná- ukladá zásobné látky 

4. Rozmnožovacia- vegetatívna forma rozmnožovania 

5. Metabolická- chemická úprava minerálov, syntéza rastových látok 

 

Koreňová sústava 

• Súbor všetkých koreňov na jednej rastline 

Typy koreňovej sústavy 

1. Aloríza 

• Primárna koreňová sústava 

• Tvorená hlavným koreňom a bočnými koreňmi 

2. Homoríza 

• Adventívna koreňová sústava 

• Hlavný koreň zastavuje rast a jeho funkciu preberajú vedľajšie korene- 

zväzkovité korene 

• Typická pre jednoklíčnolisté rastliny 

 

I. Rastový vrchol 

Koreňová čiapočka( kalyptra) 

▪ Chráni koreňový vrchol 

▪ Bunkové steny tvoria sliz uľahčujúci prenikanie koreňa cez pôdne častice 

▪ stĺpik( columella) obsahujúci presýpací škrob ťahá koreň v smere zemskej príťažlivosti 

( pozitívny geotropický rast) 



 

Rastové zóny koreňového vrcholu 

1. diferenciačná- Špecializácia a diferenciácia buniek na určitú funkciu 

2. predlžovacia- Zväčšovanie a dozrievanie buniek 

3. pokojové centrum- nízka intenzita bunkového delenia, hromadia sa tu rastové látky 

4. meristematická- intenzívna tvorba nových buniek 

 

II. primárna stavba koreňa 

1. pokožka 

2. primárna kôra 

3. stredný valec 

 

Pokožka ( rizoderma) 

▪ Nemá kutikulu 

▪ Vyrastajú z nej koreňové vlásky zväčšujúce absorpčnú plochu 

 

Primárna kôra ( cortex) 

▪ z parenchymatických buniek 

▪ Trojvrstvová  

▪ Stredná vrstva ( endoderma) oddeľuje vodivé pletivá od kôry 

 

Stredný valec ( stele) 

▪ Nachádzajú sa tu vodivé pletivá a zakladajú sa tu bočné korene 

▪ Medzipriestory vyplnené parenchýmom, sklerenchýmom, základnými pletivami( 

hlavne zásobné) 

▪ Stavba 

1. Pericykel 

2. Radiálny cievny zväzok 

3. Stržňové lúče 

4. Stržeň 

 

III. Sekundárna stavba koreňa 

▪ Iba korene nahosemenných a dvojklíčnolistých rastlín 

▪ Činnosťou felogénu a kambia 

▪ Felogén sa tvorí z pericyklu, smerom k obvodu tvorí korok ( u trvácich rastlín) 

▪ Kambium- produkuje druhotné drevo( smerom dovnútra) a sekundárne lyko ( 

smerom k obvodu), aktivita kambia závisí od sezónnosti, faktorov vonkajšieho 

prostredia 

 

Metamorfózy koreňa 

1. Tvarové 

▪ Nitovitý- jedornočky 

▪ Valcovitý- chren 

▪ Kužeľovitý- petržlen 



▪ Vretenovitý- georgína 

▪ Repovitý- repa 

 

2. Funkčné 

▪ Barlovité ( tropické rastliny) 

▪ Vzdušné( epifyty, filodendron) 

▪ Zásobné( buľva repy) 

▪ Koreňové hľuzy( georgína, blyskáč) 

▪ Symbiotické ( bôbovité rastliny) 

▪ Haustória( imelo) 

 


