9.3.3.3. Pletiva základní

obr. 9.7: 6lánkovaná mlé7nice ve stonku máku (Romanovský)
V systému základních pletiv m]žeme nalézt též mlé7nice, útvary v nichž se nacházejí
produkty specializovaného metabolismu rostliny. Nevhodný je starší název mlé7né cévy,
který vznikl podle 7asto protáhlého tvaru mlé7nic. Chybí jim však transportní funkce.
Mlé7nice jsou dlouhé, tenké, vEtvené a pružné trubice. Jejich bunE7né stEny jsou celulosní
s nástEnnou vrstvou protoplasmy, s 7etnými jádry a nEkdy i škrobovými zrnky.
Podle p]vodu a morfologické struktury mlé7nice rozdElujeme na ne7lánkované a 7lánkované.
Mlé7nice ne7lánkované nemají pUí7né pUehrádky. Jsou založeny již v zárodcích rostlin, rostou
s rostlinným tElem do délky, to znamená, že se jedna buOka prodlužuje. Mohou být až nEkolik
metr] dlouhé. Nalézáme je napU. u rostlin morušovníkovitých, nEkterých pryšcovitých
(pryšec), svla7covitých i u dalších 7eledí. Mlé7nice 7lánkované také vytváUejí dlouhé rourky,
které ale vznikly z nEkolika bunEk 7áste7ným rozpuštEním jejich pUí7ných pUepážek (obr. 9.7).
Tento typ zpravidla vytváUí vzhled prostorové sítE. Setkáváme se s nimi napUíklad u rostlin
mákovitých (mák, vlaštovi7ník), nEkterých pryšcovitých (kau7ukovník), hvEzdicovitých
(7ekanka, smetanka).
Obsahem mlé7nic má koloidní nebo suspenzní charakter. Jedná se o smEs vody a tUíslovin,
glykosid], alkaloid], organických solí, pryskyUic, klej], kau7uku, barviv, lipid] i bílkovin. Je
uložena ve vakuole, která tvoUí hlavní objem buOky. Barva v d]sledku lomu svEtle bývá
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Základní (vyplOovací) pletiva vyplOují prostor mezi pletivy krycími a vodivými. Vedle
vyplOovací funkce mají pro rostlinu i jiný význam: asimila7ní, zásobní, vymEšovací,
mechanickou, provzdušOovací a další.
Nejd]ležitEjším základním pletivem je asimila7ní pletivo, jehož buOky obsahují chloroplasty.
Ve stoncích a Uapících se nachází pod pokožkou, v listech tvoUí mezofyl.
Ve vnitUních 7ástech stonku, koUene cibulí, semen a plod] obsahují buOky základních pletiv
zásobní látky (sacharidy, bílkoviny, oleje) a tvoUí pletiva zásobní. Pokud shromaž@ují vodu (u
sukulent]) nazývají se vodním pletivem.

