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ЛЕКЦІЯ 1 

ФОРМУВАННЯ НАСІННЯ В ПРОЦЕСІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ 

РОСЛИН 

План 

1. Значення насіннєвого матеріалу. 

2. Періодизація та закономірності формування насіння сільсь-

когосподарських культур. 

3. Запліднення, утворення насіння зернових культур і плодів. 

4. Анатомо-морфологічні особливості насіння зернових культур, польових 

культур: зернові, зерно бобові, технічні культури. 

 

Питання для самостійної роботи 

1. Вегетативні органи розмноження. 

 

1. Значення насіннєвого матеріалу. 

 

В перспективі Україна – потужна аграрна держав. Однак, для реалізації 

такої можливості потрібно багато зробити у технічній, технологічній, сортовій і 

насінницькій політиці вітчизняного агропромислового комплексу. 

Історично провідні селекційні центри України знаходяться в ґрунтово-

кліматичних зонах, сприятливих для формування, максимального розкриття і 

закріплення високого генетипічного потенціалу сортів і гібридів різних видів 

рослин. Поряд з цим, слід відзначити високий професійний рівень українських 

селекціонерів, який розвинувся на основі шкіл відомих у світі вчених: М.І. 

Вавилова, В.Я. Юрєва. М.М. Кулєшова, Ф.Г. Кириченка, П.Ф. Гаркового, Д.О. 

Долгушина, Б.П. Соколова, В.І. Вольфа, В.П. Зосимовича, О.К. Коломієць, В.М. 

Ремесла, В.С. Цикова, О.С. Алексєєвої, М.О. Зеленського та ін. 

Сучасна плеяда генетиків і селекціонерів, продовжуючи традиції цих 

шкіл, створює сорти та гібриди з високою продуктивністю та якістю продукції, 

стійкі до несприятливих факторів. 

Експорт і імпорт посівного матеріалу збільшується. В зв’язку з цим 

велике значення мають законодавча база та її узгодження з міжнародними 

вимогами охорони власності на сорт, якості насіннєвого матеріалу. Експорт 

посівного матеріалу становить близько 10 % від світових внутрішніх ринків. 

Структура експорту показує, що експортується, в першу чергу, посівний 

матеріал, який: 

- має оптимальне співвідношення між масою і реалізаційною ціною; 

- спеціально оброблений, в зв’язку з чим підвищується його стійкість 

до несприятливих факторів навколишнього середовища (дражування 
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насіння цукрових буряків, овочевих і декоративних культур з 

добавкою речовин, які стимулюють проростання та ріст)  

- отриманий із застосуванням складних селекційних методів (гібридне 

насіння, 40 % експорту всього посівного матеріалу); 

- має високу екологічну пластичність (гібриди і сорти, які придатні для 

вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах); 

- є насінням рідкісних видів або важко розмножуються. 

Але нажаль в нашу країну імпортується понад 70 % гібридів кукурудзи, 

55 – 60 % гібридів і сортів цукрового буряка, 40 – 45 % ярих зернових та 

зернобобових рослин. Більша частина сортів, гібридів та насіннєвої продукції 

овочевих рослин в Україну завозиться з Голландії та інших країн західної 

Європи. І лише поля пшениці озимої засіваються в основному на 95 – 96 % 

вітчизняними сортами. 

Експансія в Україну іноземних сортів і гібридів відбувається за рахунок 

ретельного підготування посівного матеріалу – точного калібрування, якісної 

штучної захисно – стимулюючої оболонки, насиченої мікроелементами, 

регуляторами росту, ефективними засобами захисту від хвороб і шкідників, що 

створює кращі умови для стартового росту. Все це штучно завищує оцінку 

реальної продуктивності імпортних сортів та сприяє їх впровадженню на 

промислових площах України. 

Небезпека широкого неконтрольованого з боку держави розмноження 

іноземних сортів криється ще в розповсюдженні неіснуючих раніше в Україні 

хвороб та шкідників, а також сприяє завуальованому розмноженню генетично 

модифікованих форм рослин. 

Іноземні фірми насичують власними технологіями та технічним 

обладнанням насіннєобробні підприємства нашої країни. Відомо, що в Україні 

розроблено важливі елементи технологій у сфері насінництва – екологічний 

принцип зонального насінництва, добір посівного матеріалу на основі форми 

насінини, виробляються та впроваджуються ефективні регулятори росту рослин 

та інше. 

Негативні тенденції, що мають місце у сфері селекції та насінництва в 

Україні дозволяє зробити висновок, що однією з причин слабкої 

конкурентноздатністі вітчизняних сортів, гібридів та насіннєвої продукції є 

низький рівень технологій, технічного забезпечення та у багатьох випадках 

чисто комерційний підхід певних керівних структур та конкретних 

насінницьких підприємств до виробництва та реалізації насіння. Прикладом 

цього може бути перенасичення сівозмін соняшником та ріпаком у зв’язку з 

широким використанням для одержання біопалива в Європі. 

Тому виробництво насіння – це складний комплексний процес, успіх 

якого залежить від раціонального теоретичного обґрунтування окремих його 

ланок та технології в цілому, а також застосування досягнень науки та досвіду 

фахівців у практиці. 
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Адже врожайність будь-якої культури залежить як від зовнішніх 

факторів розвитку рослини, так і від якості насіннєвого матеріалу, тобто від 

насіння. Як свідчить прадавня мудрість: «Що посієш – те й пожнеш», «Яке 

насіння, таке й покоління». Насіння є носієм біологічних і господарських 

властивостей рослин, тому від його якості в значній мірі залежить урожай, який 

можна одержати при його сівбі. Англійський фахівець-насіннєзнавець Уільям 

Хайдекер писав: «Рослина не може бути краще насінини, з якої вона 

розвинулась». Досліджено, що різниця в урожаї одного і того ж сорту в 

однакових умовах може досягти 80-100 % за рахунок різниці в насінні. Сівба 

високоякісним (кондиційним) насінням в оптимальні для зони строки, за 

сприятливих ґрунтових умов для проростання насіння – це перша і одна з 

найбільш важливих передумов для одержання високих врожаїв якісного 

матеріалу. 

 У споживачів до посівного матеріалу існують різні інтереси. 

Насінницькі фірми зацікавлені в оптимізації торгівлі посівним матеріалом для 

отримання прибутків. Уряди держав повинні нормативами і правилами, які 

закріплені в правових актах, гарантувати економічний розвиток країни, 

забезпечувати охорону довкілля (рослинні ресурси, біологічне розмаїття), 

сприяти підвищенню якості посівного матеріалу. Відобразити та захистити ці 

різні і частково протилежні інтереси вже неможливо лише в замкнутих 

національних межах. Тому існує мережа міжнародних регіональних та світових 

організацій і відповідних домовленостей, які дозволяють вирішувати та 

задовольняти ці інтереси. Також існують і неурядові об’єднання та міжурядові 

організації, які у своїй діяльності взаємопов’язані своїми рішеннями. 

Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин – УПОВ – 

місцезнаходження – м. Женева (Швейцарія). 

Заснована в 1961 р. з метою встановлення погоджених авторських прав 

на сорт. Затверджені міжнародні правила з охорони авторських прав на сорт. 47 

країн є членами цієї організації. В 1995 р. Україна стала членом УПОВ, і 

відповідно, взяла на себе зобов’язання охороняти права селекціонерів на основі 

принципів, які отримали міжнародне визнання і підтримку. Членство дає 

державі можливість ділитися власним досвідом і використовувати досвід інших 

країн-членів Союзу, а також зробити свій внесок у розвиток світової 

селекційної роботи. 

Міжнародна асоціація по перевірці насіння – ISTA – м. Цюріх 

(Швейцарія). 

Є установою, що здійснює контроль технічної якості (життєздатність, 

чистота) насіннєвого матеріалу для поставки на міжнародний ринок. Крім 

цього, вона підтримує дослідження в області науки та технології насінництва. 

ISTA розробила «Міжнародні правила для обстеження посівного матеріалу». 

Правила включають в себе методики прийому і відбору проб насіння, 

тестування на чистоту, життєздатність, вологість, здоров’я тощо.  Важливим 
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завданням асоціації є сертифікація посівного матеріалу. Акредитовані 

лабораторії, які уповноважені урядами, мають право видавати: 

- оранжеві сертифікати на проби насіння, коли відбір проб і аналіз 

проводяться в одній і тій самій акредитованій лабораторії; 

- зелені сертифікати на проби насіння, коли відбір проб і аналіз 

проводяться в двох різних акредитованих лабораторіях в різних країнах; 

- сині сертифікати – видаються на партії насіння без сортової 

ідентифікації. 

Організація економічної співпраці та розвитку – OECD – м. Париж 

(Франція). 

Міжурядова організація створена в 1961 р. головним керуючим органом 

ОЕСР є Рада, до складу якої входять особи, уповноважені урядами. До 

структури входять близько 200 директоратів, комітетів, робочих і технічних 

груп, в засіданнях яких щорічно беруть участь майже 20 тисяч експертів з 

різних країн світу.  

Через використання насінницьких схем, щорічне видання міжнародних 

сертифікатів і списків сортів, посівний матеріал яких можна сертифікувати, 

ОЕРС сприяє міжнародній торгівлі посівним матеріалом. Метою є забезпечення 

використання якісного насіння в країнах-учасницях. Схеми сортової 

сертифікації у міжнародній торгівлі визнані у всьому світі. В них беруть участь 

48 країн.  

Дотримання схем є справою добровільною. Насіння, вироблене та 

оброблене відповідно до схем, супроводжується етикетками і сертифікатами. 

Сертифікація ОЕСР застосовується для сортів, які відповідають вимогам тестів 

DUS, або ВОС (відмінність, однорідність та стійкість). За допомогою схем в 

ході процесів розмноження, обробки та інших забезпечується збереження 

чистоти та оригінальності сорту.  

Продовольча і сільськогосподарська організація Обєднаних Націй – 

ФАО – м. Рим (Італія). Створена в 1945 р. ООН з метою підвищення життєвого 

рівня населення у всьому світі і сприяння подоланню голоду в країнах, що 

розвиваються. Організація слідкує за ситуацією щодо забезпечення населення 

планети продовольчими товарами, аналізує розвиток сільського, лісового та 

рибного господарства, контролює стан зовнішнього середовища та природи. 

Виходячи з цього, ФАО сприяє реалізації відповідних програм розвитку. 

Міжнародна конвенція по захисту рослин – МКЗР, місцезнаходження 

– м. Рим (Італія). Створена для торгівлі посівним та садивним матеріалом, є 

основою зовнішнього карантину, спрямовує свою діяльність на: 

- забезпечення міжнародного співробітництва щодо запобігання 

занесенню та поширенню карантинних шкідливих організмів при 

міжнародній торгівлі; 

- зміцнення міжнародних зусиль з боротьби з масовими, особливо 

небезпечними, шкідливими організмами; 
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- прийняття кожною з країн взаємопогоджених нормативно-правових 

та технічних заходів для виконання конвенції; 

- використання фіто санітарних сертифікатів при експорті та імпорті 

під карантинної продукції єдиного зразка. 

Конвенція дає право кожній з країн-учасниць на карантинну перевірку 

та затримання заражених під карантинних вантажів. 

Світова організація торгівлі – СОТ – місцезнаходження – м. Женева 

(Швейцарія). Створена 1 січня 1995 р. для нагляду за дотриманням умов 

міжнародних домовленостей, сприяння подальшій лібералізації торгівлі між 

країнами-членами СОТ. До її складу входять 137 країн-членів та 34 країни зі 

статусом спостерігача. Для торгівлі посівним матеріалом важливе значення 

мають: 

- домовленість про аспекти авторських прав, що стосуються торгівлі з 

1994 року, яку підписали понад 140 країн. Вона регулює охорону 

авторських прав на сорт та патент; 

- домовленість про застосування санітарних і фіто санітарних заходів, 

яка базується на тому, що санітарні та фіто санітарні заходи 

створюють певні труднощі в торгівлі, особливо насінням. Вона 

протидіє використанню санітарних і фіто санітарних обмежень як 

засобу для захисту вітчизняних виробників від економічної 

конкуренції. 

В рамках СОТ створені спеціальні комітети, які слідкують за 

дотриманням домовленостей, обговорюють питання можливого впливу на 

ведення торгівлі, підтримують тісні зв’язки з відповідними технічними 

організаціями. 

Європейська насіннєва асоціація – ЄНА (ESA) – місцезнаходження – 

м. Брюссель (Бельгія). Асоціація була створена у 2000 р. після об’єднання 

чотирьох європейських організацій: Комітету ринку посівного матеріалу – 

COSEMCO; Асоціації селекціонерів по картоплі – ASSOPOMAC; Федерації 

фірм по виробництву кормових рослин  - AMUFOS; європейської Асоціації 

селекціонерів – COMASSO.  

Асоціація представляє інтереси всіх селекційно-насінницьких асоціацій 

Європи. Членами ЄНА можуть бути окремі фірми, що працюють в цій галузі 

діяльності. 

Міжнародна Федерація з торгівлі насінням – FIS – місцезнаходження 

– м. Ніон (Швейцарія). Заснована у 1924 р. Велике значення надає 

технологічним аспектам насінництва. Мета Федерації – підтримувати і 

розвивати вільну торгівлю насінням на основі чітких і розумних директив, 

слугувати виробникам і споживачам насіння та захищати авторські права на 

сорти. 

У Федерації існують 6 секцій по культурах (трави, овочі, зернові, 

кукурудза, цукрові і кормові буряки, олійні та прядивні культури) та 6 

постійних комітетів (членство та внески, торгівля та арбітражні правила, фіто 
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санітарні внески та інші). Федерація включає дійсних членів (національні 

асоціації) та членів-кореспондентів (насінницькі фірми) з 66 держав, які 

представляють близько 5000 фірм світу, в т.ч. Росія та Україна. 

Міжнародна асоціація селекціонерів по захисту нових сортів рослин 

(ACCIHCEL) – місцезнаходження – м. Ніон (Швейцарія). 

Була заснована у 1938 р. в Амстердамі людьми, які розуміли, що праця 

селекціонерів повинна бути захищеною.  

Оскільки насінництво та селекція все більше зближувались, на конгресі 

у м. Мельбурн у 2002 р. було вирішено об’єднати асоціації FIS та ACCIHCEL: 

- представляти інтереси своїх членів на міжнародному рівні; 

- сприяти покращенню взаємовідносин між членами асоціації та 

допомагати їм у вирішенні проблем, які можуть виникати; 

- розвивати вільний обіг насіння у рамках справедливості і єдиних 

правил, сприяти їх спрощенню та тим самим надавати послуги 

споживачам насіння; 

- підтримувати одержання та захищати права на інтелектуальну 

власність, які виникають під час вкладання капіталу в селекцію; 

- поширювати знання про значення та цінність внеску селекціонерів у 

світову систему безпеки продуктів споживання; 

- сприяти полегшенню торгівлі насінням с/г культур та іншим 

вихідним матеріалом за допомогою розповсюдження правил торгівлі 

насінням на міжнародних ринках та правил ліцензійної діяльності; 

- сприяти врегулюванню конфліктів за допомогою арбітражу; 

- заохочувати та підтримувати розвиток асоціацій насіннєводів; 

- заохочувати та підтримувати освіту та навчання насіннєводів у 

всьому світі. 

Подібні організації існують і в інших регіонах світу: 

Американська Асоціація з торгівлі насінням – ASTA - 

місцезнаходження – м. Вашингтон (США). 

Федерація Латино-Американських насіннєвих Асоціацій – FELAS - 

місцезнаходження – м. Монтевідео (Уругвай). 

Азіатська і Тихоокеанська насіннєва Асоціація – APSA - 

місцезнаходження – м. Бангкок (Тайланд). 

Африканська насіннєва Торгова Асоціація – AFSTA - 

місцезнаходження – м. Найробі (Кенія). 

Існування мережі міжнародних, регіональних та світових організацій, а 

також відповідних домовленостей дозволяє вирішувати важливі питання 

стосовно виробництва та контролю якості насіннєвого матеріалу, 

функціонування ринку насіння, збереження та створення страхових фондів 

насіння тощо. 
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2. Періодизація та закономірності формування насіння 

сільськогосподарських культур 

У науковій літературі часто зустрічаються різні підходи до оцінки тих чи 

інших явищ, понять і термінів. Такий плюралізм сприяє багатосторонній оцінці 

явищ. Однак у ряді випадків різні погляди приводять до помилкових позицій, 

прикладом чого може бути трактування різними авторами поняття онтогенезу. 

Щодо сутності та границь початку і завершення онтогенезу існують різні 

думки. Одні учені онтогенезом або індивідуальним розвитком, вважають 

комплекс послідовних незворотних змін життєдіяльності і структури рослин від 

їх виникнення з заплідненої яйцеклітини чи зародкової вегетативної бруньки до 

природної смерті. 

Інші автори онтогенез розглядають "від насіння до насіння", тобто від 

проростання насіння до дозрівання насіння нового покоління. При такому 

підході перекручується істинна схема онтогенезу, не акцентується увага на 

початковому етапі життя особини на материнській рослині, коли організм 

найбільш пластичний. При цьому порушується логічний підхід у розгляді 

послідовності розвитку, поєднується розвиток двох поколінь: материнського — 

від проростання насіння до природної смерті рослини та дочірнього — від 

утворення зиготи до збиральної стиглості насіння нового покоління. Отже 

онтогенез ототожнюється з вегетаційним періодом рослин. 

В науковій та довідниковій літературі при аналізі явищ, пов'язаних з 

онтогенезом рослин, застосовується певна термінологія. Під вегетацією 

розуміється ріст і розвиток рослин. Вегетативними органами вважаються 

частини тіла вищих рослин, що виконують основні функції живлення та обміну 

речовин із зовнішнім середовищем і безпосередньо не приймають участь у 

статевому розмноженні. Терміном вегетаційний період позначається два явища: 

1) час, необхідний для проходження повного циклу розвитку рослин, 2) період 

року, коли можливі ріст і розвиток рослин, тобто вегетація в конкретних 

ґрунтово-кліматичних умовах. Отже, за такого трактування два різних за своєю 

суттю явища позначаються одним і тим же терміном. З метою розмежування 

цих понять вважаємо доцільним в першому випадку застосовувати термін 

"вегетаційний період", а в другому — «період вегетації». 

У результаті власних досліджень та узагальнення літературних даних 

М.М. Макрушин [1985] на прикладі пшениці озимої розробив циклічну схему 

періодизації онтогенезу та вегетаційного періоду рослин (рис. 1). 

Згідно цієї схеми, онтогенез (зовнішнє коло) починається з утворення 

зиготи й завершується природною смертю рослини. Його тривалість у пшениці 

озимої становить 400 днів. Онтогенез рослин складається з чотирьох періодів: 

ембріонального, ювенільного, генеративного та сенільного. 

Ембріональний період онтогенезу триває від утворення зиготи до 

завершення дозрівання насіння. З точки зору насіннєзнавства — це процес 

формування насіння. 
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В ювенільний період онтогенезу насінних рослин відзначається два типи 

живлення — гетеротрофне, яке здійснюється за рахунок запасних речовин 

насіння (зародка, ендосперму, перисперму, сім'ядолей), та автотрофне — за 

рахунок енергетичного матеріалу, що утворюється в рослині у процесі 

фотосинтезу. Існує ще мезотрофне, змішане живлення. Гетеротрофне живлення 

триває від початкових процесів проростання насіння — набухання до повного 

переходу молодої рослини на автотрофне живлення, коли утворюються перші 

продукти фотосинтезу. 

                        
Рис. 1. Схема періодизації онтогенезу та вегетаційного періоду 

пшениці озимої  (за Макрушиним  М.М., 1985): 

Онтогенез (зовнішнє коло, тривалість 400 днів): 1 - ембріональний 

період;  2 - ювенільний період; 3 - генеративний період: 3 а - фаза статевої 

стиглості; 3 б - фаза розмноження; 4 - сенільний період.  

Вегетаційний період (внутрішнє коло, тривалість 315 днів): 5 - посів; 6 - 

сходи; 7 - кущення; 8 - кінець осінньої вегетації; 9 - початок весняної вегетації; 

10 - вихід у трубку; 11 - колосіння; 12 — цвітіння; 13 —молочний стан; 14 - 

воскова стиглість. 

 

Встановлено, що на початку проростання зародок живиться лише за 

рахунок власних енергетичних матеріалів. При цьому маса його сухої речовини 

зменшується. У пшениці м'якої цей період триває 12, у твердої — 14 годин 

(рис. 2). Насіння останньої має великий зародок і міцніші оболонки, в яких 

міститься більше інгібіторів, що призводить до гальмування проростання. 

Пізніше, внаслідок вступу в дію ферментів, які активізуються у щитку, 

поживні речовини ендосперму починають надходити у зародок, в результаті 

чого його маса збільшується. У зв'язку з цим гетеротрофне живлення 

поділяється на дві фази — гетеротрофну ембріональну та гетеротрофну 

ендоспермальну. Тривалість кожної з них у різних видів рослин та сортів 
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встановлюється експериментально. Ювенільний період триває до початку 

формування генеративних органів. 

Потім наступає генеративний період онтогенезу. Він складається із двох 

фаз: статевої зрілості, що триває від початку спорогенезу до утворення зрілих 

гамет і розмноження, до якого входить процес запліднення і формування 

насіння. Завершується онтогенез сенільним періодом — старінням рослин і 

природною смертю. 

Вегетаційний період триває від початку проростання насіння (кільчення) 

до дозрівання насіння нового покоління (315 днів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динаміка сухої речовини зародка при проростанні насіння 

пшениці: 
1 - Арнаутка Немерчанська; 2 - Харківська 46; З - Аврора; 4 - 

Миронівська 808. 

 

У вегетаційному періоді виділяються фенологічні фази — це окремі етапи 

онтогенезу, що характеризуються певним станом метаболічних систем, які 

обумовлюють розвиток специфічних анатомо- морфологічних ознак та 

функціональних властивостей організму. Так у рослин пшениці, ячменю, жита 

розрізняють наступні фенологічні фази: проростання насіння, сходи, кущення, 

вихід у трубку, колосіння, цвітіння, молочний стан, тістоподібний стан, воскова 

і повна спілість. У рослин, що не кущаться відзначаються фази: проростання, 

сходи, утворення розетки листа, стеблування, гілкування, бутонізація, цвітіння, 

утворення плодів та насіння, налив та дозрівання. 

Згідно методики, розробленої М.М. Макрушиним [1985], на прикладі 

пшениці озимої, складались схеми періодизації онтогенезу та вегетаційного 

періоду для ряду інших видів рослин, що відрізняються за біологічними 

властивостями та морфологічними ознаками. К.А. Єсоян [2008] таку схему 

створила для багаторічної рослини ехінацеї пурпурової, яка розмножується 

насінням, розсадним способом чи висадженням розділених на частини коренів. 

При висіві насіння ехінацеї пурпурової весною сходи з'являються через 

22-24 дні. Перший справжній лист утворюється через 13-15 днів, третій — 

через 34-36 днів після сходів. До третьої декади липня розвивається міцна 

розетка листя. В окремих випадках має місце утворення квітконоса з нормально 

розвиненим суцвіттям та насінням. Але основна частина рослин входить в зиму 

у фазі розетки, яка з настанням приморозків відмирає. У основі розетки на 
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глибині 5-7 см закладаються бруньки відновлення, які розвиваються і в умовах 

Криму в першій декаді квітня дають сходи. 

На рис. 3 ілюструється схема періодизації онтогенезу ехінацеї 

пурпурової, який триває 470 днів та вегетаційного періоду (158 днів) з 

позначенням важливіших фенологічних фаз. 

У капусти білоголової при безвисадковому вирощуванні насіння в умовах 

Криму онтогенез триває 435 днів, а вегетаційний період - 355 днів. 

Ембріональний період онтогенезу капусти починається від утворення 

зиготи при цвітінні і продовжується до завершення формування насіння на 

материнській рослині, тобто від 15 травня до 20 липня. Ювенільний період 

онтогенезу починається від проростання насіння, посіяного 20 липня, включає в 

себе осінньо-зимову вегетацію й продовжується до початку утворення 

генеративних органів (20.04). потім настає генеративний період онтогенезу, 

впродовж якого формуються чоловічі та жіночі гаметофіти, зрілі гамети, 

відбувається запліднення та утворення зиготи. 

 
Рис. 3. Схема періодизації онтогенезу та вегетаційного періоду 

ехінацеї пурпурової (за К.А. Есоян, 2008): 
Періоди онтогенезу (зовнішнє коло, тривалість 470 днів): 1 - 

ембріональний період; 2 - ювенільний період; 3 — генеративний період: 3.1 — 

фаза статевої зрілості; 3.2 - фаза розмноження; 4 - сенільний період. 

Вегетаційний період (внутрішнє коло, тривалість 158 днів). Фази розвитку: 5 

- відростання вегетативної маси; 6 - стеблування; 7 - бутонізація; 8 - цвітіння; 9 

- передмолочний стан; 10 - молочний стан; 12 - воскова стиглість; 13 - тверда 

стиглість. 

 

У сенільний період онтогенезу завершується формування насіння нового 

покоління при поступовому відмиранні материнської рослини. 

У вегетаційному періоді капусти білоголової відзначається 13 

фенологічних фаз, протягом яких відбувається проростання насіння, розвиток 
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вегетативних органів, формування генеративної системи, утворення, налив та 

дозрівання насіння. 

Є.М. Макрушина [2006] розробила періодизацію індивідуального 

розвитку та вегетаційного періоду для сої (рис. 5) у співвідношенні їх з 

органогенезом (рис. 6) та життєвим циклом рослин (рис. 7). В умовах Криму 

тривалість онтогенезу (зовнішнє коло) середньоранніх сортів сої складає 446 

днів, а вегетаційного періоду (внутрішнє коло) - 113 днів. 

В процесі онтогенезу відбувається утворення та розвиток нових органів 

рослин, що називається органогенезом. Ф.М. Куперман [1951] у колосових 

злаків виділяє 12 етапів органогенезу, включаючи колосіння, воскову і повну 

стиглість. Оскільки в дані фази ніякі нові органи рослини не утворюються, то, 

як відзначає М.М. Макрушин, їх не можна вважати окремими етапами. Тому 

замість 12, у пшениці виділяється 8 етапів органогенезу. 

Рис. 4. Періодизація онтогенезу та вегетаційного періоду капусти 

білоголової : 

Онтогенез (435днів): 1 — ембріональний період; 2 — ювенільний період; 

3 - вегетативний період; 4 — сенільний період. Вегетаційний період (355днів): 

5 - посів; 6 — сходи; 7 — перший лист; 8 - п'ятий лист; 9 — дев'ятий лист; 10 — 

початок зимового періоду вегетації; 11 — початок весняної вегетації; 12 — 

поява квітконоса; 13 - цвітіння; 14 - молочний стан; 15 - воскова стиглість. 

 

А.К. Лещенко (1978), приймаючи за основу класифікацію Ф.М. Ку-

перман, органогенез сої розділяє також на 12 етапів, починаючи від 

проростання насіння. У схемі, пропонованій Є.М. Макрушиною, органогенез 

розглядається від виникнення зиготи і виділяється 9 етапів, протягом яких 

утворюються нові органи (рис. 6). 
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П.І. Гупало, В.В. Скрипчинський (1971) "онтогенез" ототожнюють з 

"життєвим циклом". 

Онтогенез і життєвий цикл у рослин починаються або із спори, або зиготи 

й аж до стану зрілого організму співпадають у напрямку розвитку. Онтогенез 

не циклічний, його кінець ніколи не стикується з початком онтогенезу нового 

покоління, а завершується смертю організму чи переходом у дочірні рослини в 

одноклітинних організмів (рис.7). 

 
 

Рис. 5. Схема періодизації онтогенезу і вегетаційного періоду сої (За 

Є.М. Макрушиною, 2003): 

Періоди онтогенезу (зовнішнє коло, тривалість 446 днів): 1 - 

ембріональний; 2 - ювенільний; 3 - генеративний (3.1 - статева зрілість, 3.2 - 

розмноження); 4 - сенільний. Вегетаційний період (внутрішнє коло, тривалість 

113 днів), фази розвитку: 5 - посів; 6 - сходи; 7 - перший справжній лист; 8 - 

гілкування; 9 - бутонізація; 10 - цвітіння; 11 – утворення плодів та насіння; 12 - 

молочний стан; 13 - воскова спілість; 14 - тверда спілість. 

 

 

 

Рис. 6. Співвідношення фаз вегетації та етапів органогенезу сої 
(пояснення на рис. 5  та табл. 1). 
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Таблиця .1 

 Система періодизації онтогенезу і органогенезу сої (за Є.М. 

Макрушиною, 2006) 
Періоди 

онтоген

езу 

Фази 

онтогенезу 

Тривалість Типи живлення Етапи органогенезу 

1.Ембр

іональ

ний 

 Від моменту 

запліднення до 

фізіологічної 

зрілості насіння, 

включаючи період 

спокою 

За рахунок 

пластичних 

речовин 

материнської 

рослини 

1 - запліднення й утворення зиготи 

(зиготогенез); 

2 - формування бобу і насіння 

(ембріогенез),  

закладання сім'ядоль і бруньки насіння, 

утворення насінної шкірки. 

диференціювання зародка, 

нагромадження запасних речовин. 

2. 

Ювені

льний 

Гетеротрофна Від перших поділів 

клітин зародка до 

утворення 

продуктів 

фотосинтезу 

За рахунок 

утилізації 

речовин зародка 

3 - формування конуса наростання з 

виділенням листостеблової частини 

пагона, відокремлення зачатків 

справжніх трійчастих листків; 

4 - інтенсивний розвиток зачатків 

трійчастих листків, 

міжвузлів і корейців. Утворення 

суцвіть, бічних вегетативних бруньок; 

5 - збігається з розкриттям третього 

трійчастого листка, 

розвиток конусів наростання пагонів 

другого порядку, диференціація 

суцвіття, утворення генеративних 

бруньок у пазухах листа, закладання 

конусів наростання третього порядку. 

На осі суцвіття з'являються горбки, на 

яких пізніше утворяться квітки; 

7 - формування квіток та архіспорію; 

8 - ріст усіх частин квітки, мікро- і 

макроспорогенез у закритому бутоні; 

9 - формування пилку і зародкового 

мішка, мікро- і макро-гаметогенез. 

Інтенсивний ріст верхніх міжвузлів 

стебла. 

Автотрофна Від утворення 

перших 

продуктів 

фотосинтезу до 

початку 

спорогенезу 

За рахунок 

продуктів 

фотосинтезу й 

наступних 

процесів 

біосинтезу 

3. 

Генерат

ивний 

Статева 

зрілість 

Від початку 

спорогенезу до 

дозрівання гамет 

Ті ж  

Розмноження Запліднення, 

початок 

формування насіння 

нового покоління 

За рахунок 

фотосинтезу, біо-

синтезу та реути-

лізації запасних 

речовин вегета-

тивних органів 

материнської 

рослини 

 

4. Сеніль-

ний 

 Завершення наливу 

і дозрівання насіння 

нового покоління, 

відмирання 

материнської 

рослини 

За рахунок реу-

тилізації запас-

них речовин мате-

ринської рослини 
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Життєвий цикл являє собою самовідтворення, генетичний зв'язок 

батьківської форми з потомством, він є продовженням життя не тільки 

індивідуума, але і виду в цілому. Отже, якщо границі онтогенезу — від зачатка 

рослини до смерті, то тривалість життєвого циклу — від зачатка материнського 

організму до такого ж зачатка потомства, тобто від зиготи до зиготи, або від 

спори до спори, або від насіння до насіння. Однак онтогенез і життєвий цикл 

рослин не можна розглядати як два різних і самостійних процеси. Органічний 

зв'язок між ними очевидний: усі явища життєвого циклу здійснюються в 

процесі онтогенезу, нехай навіть не одного покоління рослин [М.М. Макрушин, 

1985]. 

Рослини, у залежності від особливостей розвитку, поділяють на 

однорічні, дворічні і багаторічні. Однорічні підрозділяють на ефемери — 

рослини, вегетаційний період яких відбувається за 3-6 тижнів; ярі - рослини 

(зернові, зернобобові), вегетаційний період яких починається навесні чи влітку 

і завершується в це ж літо чи восени; озимі — рослини, вегетація яких 

починається восени і завершується улітку чи восени наступного року. Дворічні 

рослини в перший рік життя утворюють вегетативні і зачатки генеративних 

органів, у другий рік проходять цвітіння і плодоносіння.  

 

Рис. 7. Життєвий цикл рослини сої (1990). 
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Багаторічні рослини мають тривалість вегетації від 3-10 до декількох 

десятків років. 

Однорічні і дворічні сільськогосподарські рослини відносяться до групи 

монокарпічних, які після одноразового плодоносіння гинуть. Ряд 

монокарпічних рослини відносяться до дворічників (морква, буряк, капуста), 

що зацвітають після перезимівлі. У полікарпічних рослин плодоносіння 

повторюється ряд років. Після плодоносіння відмирає пагон чи частина пагону, 

рідше одні плодоніжки. До полікарпічних відносяться багаторічні трави, ряд 

декоративних та лікарських рослин, ягідні чагарники, плодові дерева. Поділ 

рослин на монокарпічні і полікарпічні умовний. У тропічних країнах бавовник, 

рицина, томат і інші розвиваються як багаторічні полікарпічні форми, а в 

помірних широтах — як однорічні. Пшениця і жито — однорічні рослини, але 

серед них маються і багаторічні форми. Виходячи з наведеного співвідношення 

онтогенезу і життєвого циклу, прийняте в даний час поняття "однорічна" 

рослина досить умовне. У різних джерелах воно визначається по-різному: одні 

автори вважають однорічними ті рослини, що завершують цикл розвитку "від 

насіння до насіння" за один рік, інші — рослини, що закінчують свій життєвий 

цикл протягом одного вегетаційного періоду. Отже, виходячи з цього, можна 

вважати, що однорічних покритонасінних рослин не існує, оскільки життєвий 

цикл за один вегетаційний період вони пройти не можуть. У перший рік на 

материнській рослині утворюється зачаток нового покоління (зигота) і 

розвивається насіння. Розвиток дочірнього організму продовжується в 

наступній вегетації після проростання насіння. 

 

 

 

3. Запліднення, утворення насіння зернових культур і плодів. 

Плід формується із зав'язі маточки після запліднення і є характерною 

ознакою квіткової рослини. Саме через наявність плода квіткові рослини 

називаються покритонасінними. Тканини плоду закладаються при формуванні 

квітки й утворюються із зав'язі, але нерідко в цьому процесі беруть участь інші 

частини квітки (квітколоже, оцвітина, квіткові луски). 

Розвиток плодів можна розділити на 4 фази: 

1. формування зав'язі до запилення; 

2. ріст за рахунок поділу клітин зразу після запилення та 

запліднення; 

3. ріст за рахунок розтягування клітин; 

4. визрівання. 

Різке посилення поділу клітин зав'язі спостерігається після запилення. 

Потім наступає фаза розтягування клітин. Характер росту знаходиться у тісній 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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залежності від типу плоду. Сигмоїдна крива росту плодів характерна для 

томатів, яблук, груш, авокадо й ін. В даному випадку клітини діляться майже 

виключно під час формування квіткової бруньки. Після запилення поділ клітин 

ще деякий час продовжується. Дальше збільшення розмірів іде за рахунок 

розтягування. 

У плодів типу кістянок (абрикос, слива, вишня й ін.) ріст 

характеризується подвійною сигмоїдною кривою. Перший швидкий період 

росту обумовлений розростанням зав'язі, нуцелуса та інтегументів насіння, а 

зародок та ендосперм майже не розвиваються. Коли у 2-й фазі починається 

розвиток зародка, зав'язь росте дуже слабо. В той же час проходить 

склерифікація кісточки. Коли зародок досягає повної зрілості, починається 

другий прискорений розвиток плоду, який продовжується до його повного 

дозрівання. Таким чином спостерігається взаємозв'язок між розвитком насіння 

й ростом плодів. 

Регуляція розвитку плодів пов'язана із запиленням. Уже саме 

розміщення навіть чужорідного пилку на приймочку, без запліднення, індукує 

розростання стінок зав'язі без розвитку насіння. Цю дію можна замінити 

мертвим пилком або екстрактами з нього. Діючі фактори — речовини 

гормональної природи, ауксини і гібереліноподібні сполуки. 

Запліднена яйцеклітина, ендосперм і насіння, що розвиваються, мають 

сильний контролюючий вплив на ріст плодів. Так, недорозвинене насіння в 

силу певних причин (комахи-шкідники) служить причиною передчасного 

опадання плодів. Нерівномірний розвиток насіння приводить до деформації 

плодів. 

Сім’я бруньки і насіння регулюють ріст плодів за допомогою гормонів. 

Насіння, що розвивається, є місцем синтезу ауксинів, гіберелінів, цитокінінів. 

Власне ці речовини роблять недозрілий плід центром притягування поживних 

речовин. Тому розвиток плодів пов'язаний з помітною зупинкою вегетативного 

росту, а у однолітніх — із старінням усієї рослини. 

Рівень та співвідношення гормонів від часу запліднення до дозрівання 

плодів сильно змінюється. Так, зразу ж після запліднення спостерігається 

максимум активності гіберелінів. Трошки пізніше максимальної активності 

досягають ауксини. Зростання кількості ауксинів збігається з переходом 

ендосперму до клітинного поділу, а досягнення максимуму — з активним 

ростом зародка. Наступний пік ауксинів пов'язаний з посиленням клітинного 

поділу на периферії ендосперму в уже сформованому насінні. 

Найвищий рівень цитокінінів характерний для дуже молодих плодів та 

насіння. Дозрівання плодів супроводжується продукуванням етилену, який 

різко прискорює завершальну фазу їх розвитку. 

Розміри меристем, які обумовлюють розміри плодів, сильно залежать від 

їх постачання поживними речовинами, тим більше — від метаболізму цілої 

рослини. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%BC%E2%80%99%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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При розвитку плодів та насіння відбуваються значні метаболічні зміни. 

Так, дихання плодів, дуже інтенсивне на перших етапах розвитку, знижується 

по мірі їх росту і дещо посилюється у соковитих плодів у період дозрівання. 

При диханні витрачаються цукри та органічні кислоти. Асиміляти в основному 

поступають у плоди з фотосинтезуючих листків, хоч частина з них може 

синтезуватися у хлоропластах недозрілих плодів. Серед органічних кислот у 

плодах переважають трикарбонові (яблучна, лимонна, винна та ін.). У великих 

кількостях накопичуються ароматичні кислоти. Під час росту їх уміст та 

співвідношення змінюється. Накопичення органічних речовин залежить і від 

кліматичних факторів, і від виду рослин. 

Процеси дозрівання починаються, коли плоди закінчують свій ріст. На 

початкових етапах дозрівання в плодах переважають процеси синтезу речовин. 

Далі дозрівання соковитих плодів характеризується зниженням співвідношення 

кислот та цукрів, утворенням ароматичних речовин, розкладом хлорофілу і 

дубильних речовин, накопиченням антоціанів і ін. вакуолярних пігментів, 

зменшенням твердості та пружності тканин шляхом гідролізу пектинових 

речовин клітинних стінок. В цей період різко підвищується дихання тканин 

перикарпу (клімактеричний підйом дихання), що супроводжується посиленим 

синтезом етилену. Вплив екзогенного етилену прискорює процеси дозрівання, 

що підтверджує його роль як фітогормона, що стимулює достигання плодів. 

Цікаво, що динаміка накопичення цукрів при дозріванні у плодах різних 

видів рослин неоднакова. Так, у помідорів вміст цукрів підвищується за 

рахунок моносахаридів при майже незмінному вмісті сахарози. У дині, навпаки, 

вміст сахарози зростає, тоді як вміст моносахаридів та крохмалю залишається 

майже незмінним. Плід стає м'яким і запашним. Твердість плодів також 

залежить від наявності пектинових і дубильних речовин у ньому. При 

дозріванні перикарпію плодів змінюється активність багатьох ферментів, 

спостерігаються зміни складу пігментів. Так, у помідор появляється лікопін, у 

абрикос — каротин. В період дозрівання більшість плодів має характерний 

аромат, що обумовлено присутністю складних ефірів, синтез яких проходить із 

використанням значної кількості кисню. Накопичується вітамін С, біосинтез 

якого також вимагає наявності кисню. 

Завершення процесів дозрівання супроводжується формуванням 

відокремлювального шару в плодоніжці та опаданням плодів. Формування 

відокремлювального шару індукує зниження вмісту ауксинів і високий рівень 

етилену. 

Після проходження періоду дозрівання плід вступає у фазу відмирання. 

Отже, покритонасінні — найбільш високоорганізовані вищі рослини. Від інших 

рослин вони відрізняються наявністю квітки з пристосуванням до перехресного 

запилення, маточкою, що захищає насінні зачатки, подвійним заплідненням та 

утворенням плоду з насінням. У квіткових рослин відбувається подальша 

редукція гаметофітів. В результаті подвійного запліднення у них утворюється 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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ендосперм, який забезпечує живлення зародка для його розвитку, що підвищує 

життєвість нової рослини. 

 

4. Анатомо-морфологічні особливості насіння зернових культур, 

польових культур: зернові, зерно бобові, технічні культури. 

 

Насіння — орган  покритонасінних рослин, що утворюється після 

запліднення з маточки та здебільшого ще й з деяких інших частин квітки 

(квітколожа, оцвітини, квітконіжки) внаслідок їхнього розростання та 

видозмінення; служить для захисту і розповсюдження насіння.  

Плід складається з зовнішньої частини — оплодня (перикарпій) й 

насінини (або насінин), що розвивається всередині плода. Іноді плід 

утворюється без запліднення (партенокарпія). В оплодня розрізняють 3 шари: 

зовнішній — екзокарпій, середній — мезокарпій і внутрішній — ендокарпій. 

Екзокарпій переважно тонкий, іноді утворює різні вирости (наприклад, у 

клена). Зазвичай — особливо у соковитих плодів — найкраще розвинутий 

мезокарпій, який часто буває м'ясистий, з великим вмістом цукрів (у черешні, 

персика) або олій (у маслини, авокадо). Ендокарпій тонкий; нерідко він 

видозмінюється і перетворюється на кам'янисту тканину — кісточку (у вишні, 

абрикоса). Залежно від будови й консистенції оплодня плоди поділяють на 

соковиті та сухі. У простих соковитих плодів весь оплодень або його частина 

соковита, м'ясиста з однією насіниною (кістянка) або багатьма (ягода, яблуко, 

гарбузина). Складні соковиті плоди утворюються або з кількох окремих квіток 

(супліддя у шовковиці), або з кількох маточок однієї квітки (багатокістянку у 

малини). Сухі плоди мають сухий шкірястий або дерев'янистий оплодень; серед 

них розрізняють розкривні плоди (біб, стручок, коробочка), нерозкривні (горіх, 

горішок, зернівка, сім'янка, крилатка), членисті, що поділяються поперечно на 

окремі частини з насінинами (у редьки дикої, верблюжої колючки), та дробні, 

які розпадаються поздовжньо на однонасінні елементи (у мальви, кленів, 

зонтичних). 

Види плодів 

Справжні 

 Соковиті плоди  

Кістянка — однонасінний плід з соковитим оплоднем, утворений одним 

плодолистком. 

Складні кістянки — утворюються з кількох маточок однієї квітки. 

Ягода — соковитий багатонасінний плід. 

Супліддя — кілька зрослих між собою плодів, кожний з яких утворився з 

окремої квітки щільного суцвіття. 

 Сухі плоди  

o Розкривні  

біб — сухий одногніздий плід, що утворюється з одного плодолистка і при 

дозріванні розтріскується на 2 стулки. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%87%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1_%28%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%85
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1_%28%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%29
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коробочка — сухий розкривний плід, утворений двома і більше плодолистками. 

Листянка — сухий одногніздий багатонасінний плід, що розкривається по одній 

стулці і утворений одним плодолистком. 

Стручок — сухий розкривний плід, утворений двома плодолистками, 

розкривається по двох стулках. 

o Нерозкривні  

Горіх — сухий нерозкривний плід з шкірястим оплоднем, утворений кількома 

плодолистками. 

Зернівка — сухий нерозкривний плід з плівчастим оплоднем, що зростається з 

шкіркою насінини. 

Сім'янка — сухий однонасінний нерозкривний плід, утворений двома 

плодолистками. 

 

  
Кістянки вишні 

  
Складна кістянка малини 

  
Ягоди аґрусу 

  
Супліддя шовковиці 

  
Біб кінський 

  
Коробочка дурману 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%85_%28%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%29
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%91%D1%80%D1%83%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kt_xx_0011_ubt.jpeg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rubus_idaeus_a1.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gooseberries.JPG
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Starr_080608-7520_Morus_alba.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tuinboon_zaden_in_peul.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Datura_stramonium_(1).jpg
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Коробочка блекоти 

  
Коробочки маку 

  
Листянка магнолії 

  
Стручки жерухи 

  
Горіх ліщини (зліва). Зправа — без шкарлупи. 

  
Зернівки тритикале 

  

Сім'янка соняшника (зправа). Зліва — без шкарлупи. 

Несправжні плоди — плоди, в утворенні яких беруть участь крім зав'язі й інші 

частини квітки (квітколоже, оцвітина). Є в яблуні, груші, суниць. 

 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Deckelkapsel.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Opium_poppy_mohnkapsel.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Magnolia_wwalas_1.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cardamine.impatiens.pods.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Haselnuss_Gr_99.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Triticum_aestivum-grajnoj.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sunflower_Seeds_Kaldari.jpg
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БУДОВА КВІТКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма квітки. 1 - вісь суцвіття, 2 - 

приквітки, 3 - чашолистки, 4 - пелюстка, 5 - 

тичинка, 6 - маточка, 7 - криючий листок. 

 

 

 

 

  


