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Planto konsistas el du partoj, tiu aera kaj tiu subtera.
Radiksistemo
Radiksistemo estas tiu subtera parto de la planto. Ĝia funkcio estas fiksi ĝin kaj nutri.
Partoj de la radiko:
Kolo: ĝi situas ĉe la surfaca nivelo de la grundo kaj disigas trunkon disde radikoj.
Ĉefradiko: subtera parto el kiu eliras akcesoraj radikoj.
Absorbaj haroj: kanaloj per kiuj eniras la akvo kune kun la mineralaj substancoj kiuj
nutras la planton.
La disvolvo de la radikaro estas proporcia al la temperaturo. Temperaturo inter 10 kaj
15 gradoj celsiusaj favoras al kreskado de radikoj kaj temperaturo sub 6 gradoj
celsiusaj malpliigas la disvolvon.
Tro da akvo malrapidigas la kreskadon, kiu misefikas poste dum la kultivado.
Fekundeco de la grundo ankaŭ influas en la disvastiĝo de la radiksistemo. Deficito de
nitrogeno aŭ fosforo potencigas la gravecon de la radikoj. Tamen ne la manko de kalio.
La absorbado de nutraĵoj tra la radikoj estas kondiĉigita de la temperaturo.
Ĝenerale, la radika kreskado finiĝas kiam komenciĝas la formado de fruktoj. En tiu
momento ĝi komencas degeneri.
Aersistemo
La aersistemon formas la tigo, la folioj kaj la floroj.
Tigo: La funkcio de tigoj estas teni la organojn de la vegetaĵo (folioj, floroj kaj fruktoj)
kaj konduki la sevon de la radiko ĝis la folioj. Ekzistas du tigotipoj: ligna (malmola kaj
rigida) kaj herbeca (mola kaj fleksebla).
Dependante el la tipo, la plantojn oni klasigas kiel arboj (branĉoj kreskas malproksime
de la grundo kaj ilia alteco estas super 5 metroj), arbedoj kaj arbustoj (kiuj
disbranĉiĝas ekde la bazo kaj estas pli malaltaj ol 5 metrojn) kaj herboj (fleksebla tigo
kaj tre malaltaj).
Folioj: Organoj kiujn la planto uzas por spiri kaj efektivigi la klorofilan funkcion.
Funkcioj de la folioj:
Spirado: kiu konsistas el absorbado de la atmosfera oksigeno kaj eligo de karbona
dioksido. Ĉi funkcio okazas ĉefe dum la nokto.
Ŝvitado: eliĝo de preterbezona akvo de la folioj tra la stomoj.
Klorofila funkcio: ĝi konsistas el absorbado de karbona dioksido de la aero, pere la la
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lumo; poste ĝi estas malkomponita, liberigante oksigenon.
Floroj: specifa organo por la reproduktiĝo de la planto. Ĉe la supro de la stameno
deponiĝas la poleno kiu fekundigos la ovolujon (ovarion) situanta en la interno de la
karpelaro (gineceo). Post la fekundiĝo, formiĝos la frukto aŭ semo.
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