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Zielonym do góry…
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Składowe wzrostu i rozwoju
Podstawowe objawy życia: 

Przemiana materii (metabolizm) 

WZROST I ROZWÓJ 

WZROST = PODZIAŁY KOMÓREK + WYDŁUŻANIE KOMÓREK

ROZWÓJ = RÓŻNICOWANIE  KOMÓREK
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Podstawą wzrostu i rozwoju rośliny są: 

Podziały komórek (wzrost embrionalny) 

Wydłużanie komórek (wzrost elongacyjny)

Różnicowanie komórek (rozwój komórek)

W fazie różnicowania z jednakowych pierwotnie komórek 
merystematycznych powstają określone rodzaje tkanek.

Różnicowanie się komórek, tkanek i organów roślin -
MORFOGENEZA 
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Ontogeneza (rozwój osobniczy) 

– przemiany anatomiczne i fizjologiczne rośliny od jej powstania w wyniku 
rozmnażania aż do śmierci
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Etapy ontogenezy roślin okrytonasiennych

I. Stadium wegetatywne 

Rozwój embrionalny - tworzenie się zarodka z zapłodnionej komórki 
jajowej 

Kiełkowanie nasion - okres kiełka 

Wzrost wegetatywny - okres młodociany, juwenilny 

II. Stadium generatywne 

Wytwarzanie pąków kwiatowych i kwitnienie - okres dojrzałości płciowej 

Wytwarzanie owoców i nasion (owocowanie) 

III. Okres starzenia się i śmierci 
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Etapy wzrostu rośliny 
wstępny okres powolnego wzrostu: zmiany wewnętrzne, 
przygotowanie do wzrostu 

zasadniczy okres szybkiego wzrostu 

końcowy okres powolnego wzrostu: organizm osiąga dojrzałość i wzrost 
ustaje 
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WZROST I ROZWÓJ ZARODKOWY

powstanie zarodka złożonego z liścieni, zawiązka korzenia i zawiązka pędu;
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Spoczynek nasion
– stan życia utajonego(anabioza)

spoczynek względny
- właściwy nasionom, które osiągnęły dojrzałość morfologiczną i fizjologiczną, 
jednak nie kiełkują z powodu niekorzystnych warunków środowiskowych;

spoczynek bezwzględny (głęboki)
- cechuje nasiona, które osiągnęły dojrzałość morfologiczną, ale nie są gotowe pod 
względem budowy anatomicznej lub fizjologicznej do kiełkowania

- może go powodować:
- zbyt twarda, nieprzepuszczalna dla wody łupina nasienna;

- stan zarodka; dojrzały morfologicznie, lecz niedojrzały 
fizjologicznie;

- inhibitory wzrostu i rozwoju roślin
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I kiedy przyjdzie czas…

https://www.youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q
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Fazy kiełkowania nasion
1. Faza pęcznienia:
następuje intensywne pochłanianie wody
nasiona pęcznieją
wzrost intensywności oddychania komórkowego

2. Faza kataboliczna:
następuje hydroliza, w wyniku której zostają „uruchomione” substancje 
zapasowe tkanki odżywczej (stają się rozpuszczalne w wodzie), które 
stają się przyswajalne dla zarodka

3. Faza anaboliczna:
następuje dalszy wzrost i rozwój zarodka
następuje synteza nowych składników
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Rodzaje kiełkowania nasion
kiełkowanie nadziemne (epigeiczne)

- wydłuża się podliścieniowa część zarodka (tzw. hipokotyl)

- liścienie są wynoszone ponad powierzchnię gleby

- liścienie zielenieją – fotosyntetyzują, 
a umieszczony pomiędzy nimi 
pączek zarodkowy rozwija się 
w łodygę

12



Rodzaje kiełkowania nasion
kiełkowanie podziemne (hipogeiczne):

- wydłuża się nadliścieniowa część zarodka (tzw. epikotyl)

- liścienie pozostają w glebie; ponad powierzchnię gleby 
wydobywa się jedynie epikotyl

- funkcję asymilacyjną pełnią pierwsze liście
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Zielonym do góry, ale… czy to takie proste?
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