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Materi tentang jaringan di pabrik DOC PPT - Kali ini AkhmadShare.Com akan berbagi file dan artikel jaringan bahan pendidikan berbasis tanaman yang dapat Anda baca dan unduh secara gratis di sini, seperti bahan ajar literatur atau melakukan tugas dari guru di sekolah, guru di kampus, atau institusi. Anda dapat membantu dan membantu ya. BACA
JUGA: Materi proses PERKECAMBAHAN DOC PDF (Lengkap) Berikut adalah berkas materi tentang jaringan tanaman sebagai rujukan literatur/subjek/subjek/dokumen/disertasi/disertasi di sekolah, kampus atau lembaga: Cara mengunduh: Klik judul file yang ingin Anda unduh di atas. Jika diperhatikan, tanaman dewasa tidak segera menjadi besar secara
tiba-tiba. Pertumbuhannya mulai kecil, dan seiring waktu menjadi lebih. Jaringan tanaman adalah sekelompok sel tanaman yang memiliki bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan tanaman terdiri dari meristema dan jaringan permanen. Jaringan tanaman adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi asal yang sama. pada awal
pengembangan tanaman, semua sel melakukan pembagian itu sendiri. namun, dalam pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut, pembagian sel hanya terbatas pada bagian tertentu dari pabrik. Jaringan khusus tetap embrio (selalu membelah). Jaringan embrio ini disebut meristem. Pada prinsipnya, pembelahan sel juga dapat terjadi pada jaringan selain
meristem, misalnya, di korteks batang, tetapi jumlah pembelahan sangat terbatas. Sel-sel meristem akan tumbuh dan mengkhususkan diri dalam pembentukan jaringan yang berbeda yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk memisahkan diri. jaringan ini disebut jaringan dewasa. Struktur Gambar Kain Tanaman jenis jaringan tanaman dan fungsinya 1.
Kain tabung, jaringan seperti tabung yang terdiri dari sel felogen. Di dalamnya ada sel hidup yang disebut feloderm, dan di luar adalah sel mati yang disebut felem. Jaringan kortikal menggantikan epidermis yang rusak. Fungsi jaringan gabus adalah untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. 2. Jaringan Epidermis, jaringan Epidermis
yang menyatur bagian luar tanaman, sehingga organ internal tanaman tidak bersentuhan langsung dengan dunia luar. Jaringan ini terdiri dari lapisan sel, terletak sangat erat. Fungsi jaringan epidermis adalah untuk melindungi tanaman dari pengaruh eksternal, dan juga untuk membantu pernapasan pada tanaman, karena kadang-kadang jaringan epidermis
adalah stomat. Kain epidermal juga dapat diferensiasi menjadi beberapa fungsi, seperti paku (belakang), stomat, baju renang, dan sel-sel kersik. 3. Jaringan Idioblast, alat sekresi jaringan idioblast dan kelenjar. Jaringan ini sering disebut sebagai jaringan sekresi. Fungsi Idioblast adalah alat sekresi, kelenjar dan alat sekresi pada tanaman. 4. Jaringan
Sclerenkim, jaringan Sclerenhiren adalah jaringan pendukung yang terdiri dari sel-sel mati. Dinding sel kain ini sangat kuat, tebal dan mengandung lignin (komponen penguatan kayu). Jaringan sclerenchy ditemukan di bagian tanaman dewasa yang tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, seperti batok kelapa. Fungsi jaringan sclerenhi adalah
untuk memperkuat bagian dewasa tanaman. Jaringan dibagi menjadi dua jenis: serat dan scleride. 5. Xilem, Xilem atau xylem adalah jaringan transportasi yang berfungsi untuk memandu nutrisi air dan mineral dari akar ke daun. Dinding sel menebal dengan lignit. Sel komposit Xilem biasanya mati. Fungsi Xilem adalah untuk mengangkut air dan mineral dari
akar ke daun untuk fotosintesis lebih lanjut dan berfungsi untuk mendukung tubuh tanaman. 6. Jaringan Parenchyma, jaringan Parenchyma dari jaringan pabrik yang ditemukan di hampir semua bagian tanaman sehingga jaringan ini juga disebut kain dasar. Akar, batang, daun dan buah-buahan terutama terdiri dari kain parenkimia. Sel komposit besar, tipis,
mudah menguap, biasanya bentuk heksagonal, memiliki banyak vakuol, memiliki ruang di antara sel, dan dapat membagi diri mereka sendiri. Lokasi jaringan ini biasanya berada di dalam jaringan epidermis. Fungsi jaringan parenkim bervariasi tergantung pada pengelompokan mereka, seperti fotosintesis, persediaan pakan, penyimpanan air sebagai alat
transportasi, penyimpanan udara, dan luka dekat pada tanaman. 7. Kain Kolenkim, jaringan Kolenchyma adalah jaringan pendukung dinding sel mengalami penebalan sel yang tidak merata. Jaringan ini jarang ditemukan di akar dan tidak ada di tanaman monokostile karena telah ada jaringan sclerenchymud sejak awal. Bentuk sel komposit sedikit
memanjang dan memiliki dinding sel yang fleksibel. Fungsi jaringan kunci lutut adalah untuk mendukung batang, akar, dan daun muda, tanpa menghambat pertumbuhan mereka dan mendukung fleksibilitas tanaman. 8. Pembuluh Floem, Floem atau tapis membawa jaringan yang berfungsi untuk menyebarkan fotosintesis ke seluruh tanaman. Flim terdiri
dari sel hidup dan mati. Floem terdiri dari unsur tapis, sel albumine, floem parenkymal, sel herding dan serat phloem. Fungsi floem adalah untuk menyebarkan hasil fotosintesis dalam bentuk karbohidrat di seluruh tanaman. Baca juga: Bahan Sintesis Protein PDF PPT DOC (Penuh) 9. Jaringan meristem, jaringan jaringan meristem yang selnya dapat
membelah dan berkembang biak. Jaringan ini biasanya ditemukan di ujung batang, ujung akar, di bawah kayu, di tepi ladang atau buku, dan di tangkai lembaran. Jaringan juga dapat dimainkan dalam tabung uji. Fungsi jaringan meristem adalah untuk membagi sel, serta untuk menumbuhkan akar dan batang. Ada dua jenis jaringan meristem, yaitu meristem
primer (terletak di ujung akar dan batang) dan meristem sekunder (terletak di jaringan yang berbeda seperti cambi). Bab 1 PEWAWANCARA Pada awal pengembangan tanaman, semua sel membuat pembagian itu sendiri. Namun, dalam pertumbuhan dan pengembangan nanti, pembagian sel terbatas pada bagian tertentu dari tanaman. Jaringan khusus ini
tetap embrio dan selalu membelah. Jaringan embrio ini disebut meristem. Pada dasarnya, pembagian sel juga dapat terjadi di jaringan selain meristem, misalnya, di korteks batang, tetapi pembagian sangat terbatas.             Dalam proses pembagian, sel meristem akan tumbuh dan mengkhususkan diri dalam pembentukan jaringan yang berbeda yang tidak
lagi memiliki kemampuan untuk memisahkan diri. Jaringan ini adalah jaringan dewasa. Bab 2 PEMBAHASAN MATERI Struktur tanaman tingkat tinggi biasanya terdiri dari organ utama, yaitu akar, batang dan daun. Organ-organ terdiri dari beberapa jaringan, dan jaringan diatur oleh beberapa sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama.
Berdasarkan kemampuan sel untuk membagi jaringan pada tanaman dialokasikan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Setiap jaringan memiliki struktur dan fungsi yang berbeda.             Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan sifat yang sama. Kain akan diatur dalam skema yang jelas di
seluruh pabrik. Misalnya, kain yang berfungsi saat mengangkut air dan makanan membentuk sistem kapal pengangkut. Jaringan akan mengatur organ tanaman, yaitu organ akar, organ induk dan daun. Dan.     Jaringan meristem Jaringan meristem adalah jaringan tanaman yang selalu dihuni oleh divisi itu sendiri terus menerus. Berdasarkan posisinya di
tubuh tumbuhann, meristem berbeda dengan tiga, yaitu: juga.       Meristem apikal, terletak di ujung pemotretan utama dan tunas samping, serta ujung akar. B.      Meristem intercalar, ditemukan di jaringan dewasa, seperti meristem di dasar segmen tanaman anggota suku atau keluarga herbal. C.       Meristem llateral, terletak sejajar dengan permukaan
organ tempat ditemukan. Misalnya, gabus cambi dan cambi (felogen) tergantung pada asalnya, meristem dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu: a.       Meristem primer, sel berkembang langsung dari sel embrionik (misalnya meristem apical). Jaringan Meristem batang dan akar tambang panjang. Pertumbuhan jaringan meristem primer disebut
pertumbuhan primer. B.      Meristem sekunder, sel berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Contohnya adalah cambi dan cork cambi. Aktivitas jaringan Meristem menyebabkan peningkatan signifikan dalam tubuh tanaman. Aktivitas cambia menyebabkan pertumbuhan skander, sehingga batang tanaman menjadi besar. Ini
terjadi pada tanaman dichotyl dan Gymnospermae (biji tanaman terbuka). Pertumbuhan cambia dari luar akan membentuk kulit batang, sementara bagian dalam akan membentuk kayu. Selama periode pertumbuhan, pertumbuhan cambia di interior lebih aktif daripada pertumbuhan cambia di luar, mengakibatkan kulit kayu menjadi lebih tipis daripada kayu.
1. Meristem B.      Jaringan dewasa dewasa adalah jaringan yang telah diferensiasi. Sifat-sifat jaringan dewasa termasuk: a.       Tidak memiliki kegiatan untuk melipatgandakan diri mereka sendiri, b.      Ini memiliki ukuran sel yang relatif besar dibandingkan dengan sel meristem, c.       Ini memiliki vakuola besar, sehingga sel plasma kecil dan membran
melekat pada dinding sel, d.      Kadang-kadang kamera mati, f.      Sel telah mencapai penebalan dinding sesuai dengan fungsinya, f.        Di antara sel adalah spasi antar sel. Jaringan dewasa tingkat tinggi organ tanaman termasuk jaringan pelindung (epidermis), jaringan dasar (parenchima), jaringan pendukung (amplifier), jaringan transportasi (vaskular)
dan jaringan sekretaris. B.1. Jaringan pelindung Epidermis (epidermis) adalah jaringan eksternal yang menutupi permukaan organ tanaman seperti: daun, bagian bunga, buah-buahan, biji-bijian, batang dan akar. Fungsi utama jaringan epidermis seperti jaringan pelindung yang ada di dalam. Bentuk, ukuran, dan lokasi, serta fungsi sel epidermis bervariasi
dalam berbagai jenis organ tanaman. Ciri khas sel epidermis adalah membentuk bangunan padat tanpa spasi di antara sel. Dinding sel epidermis tipis, beberapa menebal di permukaan tubuh, dan beberapa semua sisi tebal dan mengandung lignin.             Seperti yang kita temukan dalam biji dan daun pinus, dinding luar sel epidermis biasanya
mengandung kutin, senyawa lipid yang mengendap di antara sel sel, sehingga membentuk lapisan khusus pada permukaan sel yang disebut kutikula. Pada permukaan luar kutikula kita kadang-kadang menemukan lapisan lilin tahan air untuk mengurangi penguapan air.             Sel epidermis dapat berkembang menjadi alat tambahan atau turunan epidermal
seperti stoma, tricom, sel kipas, systolik, sel silika dan sel gabus. 1) Stoma (kelipatan: stomat) adalah lubang atau celah yang ditemukan di epidermis organ tanaman, yang terbatas pada sel khusus yang disebut sel tertutup. Sel tertutup dikelilingi oleh sel-sel yang memiliki bentuk yang sama atau lainnya seperti sel epidermis lainnya, dan disebut sel
tetangga. Sel-sel tetangga berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan pergerakan sel penutup yang mengatur lebar stomat. Lokasi stomat terutama terletak di bagian bawah lembaran. Stomat berfungsi sebagai pompa bensin. Gb2. Epidermis daun 2) Trikoma Trikoma (kelipatan: baju renang) berasal dari sel epidermal, biasanya dalam bentuk
rambut. Ada juga baju renang berupa sisik atau paku. Fungsi trikom tanaman adalah sebagai berikut: (a) Mengurangi penguapan b) Lanjutan excitatory c) Melindungi tanaman dari gangguan hewan (d) Membantu penyebaran benih (e) membantu penyerbukan bunga f) Menyerap air dan garam mineral dari tanah. 3) Sel kipas dapat ditemukan di epidermis
atas daun keluarga atau keluarga Gramineae atau Cyperaceae. Sel kipas terdiri dari beberapa sel berdinding tipis yang lebih besar dari sel epidermal di sekitarnya. Sel kipas berfungsi untuk mengurangi penguapan dengan menggulung daun. Jaringan B.2 Parenkim Parenchyma terdiri dari kelompok sel hidup yang bentuk, ukuran, dan fungsinya bervariasi.
Sel Parenhim mampu mempertahankan kemampuan mereka untuk membelah, bahkan jika mereka dewasa, sehingga memainkan peran penting dalam proses regenerasi. Sel-sel dewasa parenkim dapat berhitak ketika lingkungan memungkinkan. Jaringan parenkim terutama ditemukan di akar dan akar, daun mesofil, daging buah dan biji endosperma. Sel-
sel parenchem juga tersebar di jaringan lain, seperti parenchem keel, parenchem dan jari. Fitur utama sel parenkim adalah bahwa mereka memiliki dinding sel tipis serta membungkuk. Beberapa sel parenkim menebal, misalnya, dalam parenchem xilem. Sel-sel parenkim berbentuk kubik atau memanjang dan mengandung vakuolu pusat yang besar.
Karakteristik lain dari parenchem adalah bahwa sel memiliki banyak ruang di antara sel karena bentuk sel dibulatkan. Parenhima, yang memiliki ruang di antara kells, adalah daun. Ruang interseluler ini berfungsi sebagai sarana pertukaran gas antara clorenky dan udara eksternal. Sel-sel parenchem memiliki banyak fungsi, yaitu untuk proses fotosintesis
yang sedang berlangsung, penyimpanan makanan dan fungsi metabolisme lainnya. Konten sel parenkim bervariasi tergantung pada fungsinya, seperti sel yang berfungsi untuk fotosintesis mengandung banyak kloroplasts. Jaringan yang terbentuk dari sel-sel parenkim ini disebut klorin. Stok makanan yang terkandung dalam sel parenkim adalah solusi
dalam vakuol, plasma atau cairan kristal Sel Parenchima adalah struktur seluler, struktur, kebanyakan jaringan tanaman. Fitur penting dari sel parenkimia adalah bahwa mereka dapat membagi dan mengkhususkan diri dalam jaringan yang berbeda yang memiliki fungsi khusus. Sel-sel parenkim biasanya merupakan jaringan utama tanaman, oleh karena itu
disebut jaringan utama. Berdasarkan fungsinya, parenchem dibagi menjadi beberapa jenis jaringan, yaitu: biasanya terletak di tepi organ, misalnya, pada daun, batang hijau dan buah-buahan. Dalam sel ada kloroplas, yang memainkan peran penting sebagai tempat di mana fotosintesis terjadi. 2) Penimbun parenchyma biasanya terletak di bagian dalam
tubuh, misalnya: pada inti batang, umbi akar, umbi lapisan, akar rimpang, atau biji. Sel-sel memiliki makanan dalam bentuk gula, tepung, lemak atau protein. 3) Air parenkim ditemukan pada tanaman yang hidup di daerah panas (xerofit) untuk memerangi waktu kering, seperti di tanaman kaktus dan lidah buaya. Ruang di antara sel-sel besar, sel komposit
bulat, seperti alat flotasi dalam air, seperti parenhim pada batang daun tanaman enceng guinea babi Gb3. Kain parenkim B.3 Dukungan Jaringan (Booster) Dukungan jaringan adalah jaringan yang memperkuat tanaman. Tergantung pada bentuk dan sifatnya, jaringan dukungan dialokasikan ke lutut dan sclerench. 1) Kolenkim Kolenkim adalah bentuk sel
hidup tersusun yang diperluas oleh penebalan dinding sel yang tidak rata dan plastik, yang berarti dapat meregang, tetapi tidak dapat kembali ke bentuk aslinya ketika organ tumbuh. Ini halus dalam batang, daun, bagian bunga, buah-buahan dan akar. Sel Kolenhim mungkin mengandung kloroplas menyerupai sel parenhim. Sel-sel dinding kolenkim
menebal dari berbagai nama lutut, beberapa dibulatkan pendek dan beberapa memanjang seperti serat dengan ujung tumpul.  GB4. Kolenkim Sklerenkim adalah jaringan pendukung tanaman yang sel-selnya mengalami penebalan lignitin sekunder dan memiliki sifat elastis. Sclerenka terdiri dari dua kelompok sel, yaitu sklerbreid dan serat. Scleraid juga
disebut sel batu yang terdiri dari sel-sel pendek, sementara sel serat panjang. Scleraide berasal dari sel parenkim, sementara serat berasal dari sel meristem. Scleraid ditemukan di berbagai bagian tubuh. Sel-sel membentuk jaringan padat, misalnya, dalam cangkang kelapa, kulit biji dan daun mesofil. Serat dalam bentuk pita dengan tajam dalam pola khas.
Serat Sklerenkim membentuk jaringan transporter. GB5. Jaringan Transportasi Kolenkim dan Sklerenkim B.3 (vaskular) Transportasi di pabrik terdiri dari sel keel dan datar yang membentuk file transportasi (file vaskular). Xilem berperan dalam mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun, sementara floem berfungsi untuk menyebarkan hasilnya dari daun
ke semua bagian tanaman. 1) Xilem Xilem adalah jaringan yang kompleks karena terdiri dari beberapa jenis sel yang berbeda. Komponen utamanya adalah trakea dan trakea, seperti air, mengangkut saluran dengan penebalan dinding sel, berfungsi sebagai dukungan. Xilem juga terdiri dari serat, sclerenchem, dan sel-sel hidup parenkim dan memainkan
peran dalam berbagai kegiatan metabolisme seluler. Xilem juga disebut sebagai wadah kayu yang membentuk kayu di bagasi. Trakea dan trakea adalah dua kelompok sel yang membangun kapal xilem. Kedua jenis sel panjang bulat, dinding sekunder lignin dan tidak mengandung kloroplas, sehingga mereka adalah sel mati. Perbedaan utama di antara
mereka adalah bahwa tidak ada perforasi (lubang) dalam trawarde, hanya ada celah (nokturna), dalam bentuk plasmodezmata, yang menghubungkan satu sel dengan sel lain. gb6. Xilem Sementara di trakea ada perforasi di ujung sel. Pengangkutan air dan mineral di trakea terjadi melalui perforasi ini, sementara di trakea itu terjadi melalui nokturn (celah) di
antara sel-sel. Sel-sel pembentukan trakea disusun sedemikian rupa sehingga serangkaian sel memanjang (ujungnya memenuhi ujung) membentuk tabung panjang (kapiler). Bentuk penebalan dinding trakea bisa menjadi cincin spiral atau jaring. Pada dasarnya, floem adalah jaringan parenkimia. Ini terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu tapis cane, sel
pendamping, parenkim, serat dan sklerrenkimia. gb7. Floem Floem juga dikenal sebagai kapal tapis yang membentuk kulit kayu di batangnya. Elemen komposit pembuluh phloem terdiri dari dua bentuk, yaitu: sel tapis (pelat saringan) dalam bentuk sel tunggal dan bentuknya yang memanjang dan saringan tabung yang mirip dengan pipa. Dengan bentuk
tapis ini, pembuluh dapat memandu gula, asam amino, dan fotosintesis lainnya hasil dari daun di seluruh tanaman. Jenis file berdasarkan posisi xylem dan flom berbeda: (a) Jenis agunan terbuka, jika ada cambia yang menyertai tertutup antara xylem dan flam, Jikak antara xylem dan fl tidak ditemukan camby b) Concentric type Concentric amfibribro, ketika
xylem berada di tengah dan floem mengelilingi amphivasal concentric xylem, ketika floem berada di tengah dan jaringan xylem mengelilingi floem c) Jenis radial, xilem dan floem terletak secara bergantian tergantung pada radius lingkaran B.4 karena akibatnya senywa tidak keluar dari tubuh. Komponen jaringan rahasia: (a) Sel kelenjar, sel minyak dalam
interval bijih endosperma (b) Saluran kelenjar, saluran kelenjar pada daun jeruk, mengakibatkan senyawa terakumulasi di ruang penyimpanan, seperti minyak esensial, pemberi pinjaman dan resin c) Saluran Sel sintesis membentuk sistem jaringan yang menembus jaringan tubuh lainnya. Sel itu mengandung jus. C.      Organ-organ di tanaman memiliki
organ yang berbeda yang terletak di dalam beberapa jaringan tanaman. Berdasarkan fungsinya, organ tanaman bervariasi menjadi organ nutrisi (organ nutricin) dan organ reproduksi (organa reproduksitikum). Nutrisi termasuk akar, batang dan daun, sementara organ reproduksi adalah hama dan benang jantung yang ditemukan dalam bunga. Gb8. Organ
tanaman dan jaringan 1. Akar akar adalah organ tanaman yang penting karena bertindak sebagai perangkat berderit di tanah / amplifier dan sebagai peredam air. Akar memiliki bagian pelindung dalam bentuk tudung akar, yang bukan milik organ lain. Berdasarkan asal pembentukannya, akar dapat dibedakan oleh akar utama dan akar petualangan. Akar
utama terbentuk dari ujung embrio dan dari perisokel, sementara akar petualang berkembang dari akar dewasa selain perisokel atau dari organ lain seperti daun dan batang. Pada sebagian besar tanaman dichotil dan gymnosperme sistem akar adalah dudukan akar yang memiliki satu pohon akar besar, sedangkan pada tanaman monokotil dalam bentuk
akar serat, yang berbulu dan memiliki ukuran yang relatif identik. Pada potongan memanjang akar akan terlihat bagian-bagian akar, mulai dari ujung yang disebut ujung akar. Ujung akar ditutupi dengan tudung akar (caliptra). Kemudian dari ujung akar ke atas, ada zona pembagian sel, di daerah ini ada meristem alisi dan turunannya, yang disebut meristem
primer. Naik, area pembelahan menyatu dengan area ekstensi. Di zona pemanjangan, sel-sel mengembang sepuluh kali lipat sepanjang panjang aslinya, memperpanjang sel-sel ini berguna untuk menggerakkan ujung akar (termasuk meristham) ke depan. Semakin banyak, zona pemanjangan akan bergabung dengan zona pematangan. Di zona
pematangan, sel-sel jaringan akar selesai dan menyesuaikan diferensiasinya. Gb9. Struktur akar Jika kita membuat irisan melalui akar muda, kita akan melihat struktur sel dan jaringan komponen akar, secara konsisten, yaitu epidermis, kulit kayu, endodermis dan stele (silinder tengah). Lapisan terluar akar mewakili 16.600, terdiri dari sel-sel yang terletak
padat satu sama lain tanpa ruang antara sel, sumbu paralel berdinding tipis dan memanjang dari akar. Dinding sel epidermis terdiri dari selulosa dan bahan pektin yang menyerap air. Epidermis akar biasanya satu lapisan. Permukaan sel epidermal luar membentuk tonjolan dalam bentuk rambut atau bulu akar. Kulit akar terutama terdiri dari jaringan
parenkim yang relatif membentang dan jaringan dukungan kecil. Di dalam lapisan epidermis sering ada lapisan atau beberapa lapisan sel membentuk jaringan padat yang disebut hypodermis atau dinding sel yang berisi suberin dan lignin. Di bagian dalam korteks adalah lapisan sel yang terus membentuk silinder dan memisahkan kulit kayu dari lumpur file
transporter di dalamnya. Lapisan ini disebut endodermis. Sel endodermik membentuk pita caspari, yaitu penebalan serreine dan lignin di sisi radial. Sebagai hasil dari penebalan ini, solusinya tidak dapat menembusnya. Silinder sentral akar (stele) terdiri dari file transporter. Bagian ini dipisahkan dari korteks oleh endodermis. Bagian luar yang berbatasan
dengan endodermis adalah perisicel yang terdiri dari sel parenkim berdinding tipis dan memiliki potensi meristematik, sehingga sering disebut periambimium. Peran perisicel terutama sebagai awal pembentukan cabang akar, di mana cambia vaskular, cambia gabus dan memainkan peran dalam proses penebalan akar. Di bagian dalam perisicel ada file
pengangkut xilem dan floem. Xilem di dikotil tanaman berkumpul di tengah silinder pusat, diatur sebagai bentuk bintang, sementara di tanaman monokotil, xilem dan floem terputus-putus. Bab 3 Penutupan A.              Kesimpulan utama dari struktur tanaman adalah akar, batang, daun dan bunga. Organ terdiri dari jaringan, yaitu jaringan meristem dan
jaringan orang dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu mengalami pemisahan sel membentuk jaringan lain pada tubuh tanaman. Jaringan dewasa adalah jaringan yang belum mengalami pembagian sel, dan telah mengalami diferensiasi dan fungsi tertentu dalam tubuh tanaman. Jaringan dewasa dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan pelindung
(epidermis), jaringan dasar (parenchima), jaringan pendukung dan jaringan transportasi (vaskular). Dafdar Pustaka Campbell, N.A., J.B. Rees, L.G. Mitchell. 2005. Biologi. Edisi ke-5. Terge itu. Dari: Biologi. 5th ed. Manulu, V. Jakarta: Erlangga. Medar, S.S. 2004. Biologi. Boston: McGraw Hill. Pratitiv, DC, et al. 2006, biologi. Jakarta: Erlangga. makalah
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