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ABSTRACT

Orchids (Orchidaceae) is a group of plants that lead an epiphytic lifestyle. They are autotrophs which grow on other plants using 
them as a support. They feed themselves in a specific way by collecting water necessary for the photosynthesis process. In this way 
epiphytic orchids i.e. epiphytes growing on trunks and branches of tropical forest trees provide themselves with easier access to 
light.
Epiphytes have developed many specific adaptations to an arboreal lifestyle, in which access to water can he limited. These are: air 
roots that absorb atmospheric moisture and water-storing bulbs that are commonly found in orchids. This applies to species growing 
epiphytically which are exposed to intense rainfall followed by the root drying phase. The air roots are covered with a spongy 
epidermis called velamen, made of dead skin cells. Velamen absorbs and retains moisture for a long time, protecting the plant from 
drying out. Roots with velamen soaked in water become green. In some species, the layer of velamen cells is frayed in the form 
of fibres (e.g. orchidaceous from the type Pfiopedilum) thick layer of empty velamen cells (latin velamen = garment, gown) has 
a silvery-grey colour in the dry state. The constantly wet velum is a habitat for bacteria and pathogenic fungi. Another important 
function of the aerial roots is their assimilation function. The assimilation roots are adventitious roots that have adopted the function 
of assimilation bodies. The content of chlorophyll in the assimilation roots of the 12 orchid species examined ranged from 30% 
of its content in the leaves. Most often, however, net photosynthesis efficiency for roots does not reach positive values. Orchid 
roots usually carry out CAM photosynthesis. Representatives of some orchid species such as Campylocentrum, Dendrophylax, 
Taeniophyllum have adapted their roots for assimilatory functions to such an extent that they are leafless plants whose roots have 
completely taken over the function of providing organic compounds to these plants. The assimilation roots of these plants can take 
a different shape and can be tapered or lobed.
The purpose of the research and follow-up observation was to demonstrate how the presence of assimilation roots in the two species 
of orchids influences the blooming of the plants. The research was carried out in four vase cultures, in which assimilation roots were 
removed in the research trials and in the control samples they were left intact. The time of appearance of flower buds in the test 
sample and control sample was observed. The results of the study proved the influence of the presence of assimilation roots and the 
entry of plants into the generative phenophase while the plants deprived of the assimilation roots kept being in the vegetative stage.
.
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Wprowadzenie

Wszystkie rośliny naczyniowe, będące jednocześnie 
organowcami w budowie morfologicznej, wyodrębniają 
trzy typy organów wegetatywnych. Są nimi: liście, pędy 
i korzenie. Każdy z nich odgrywa specyficzną rolę, która 
może zmieniać się w zależności od modyfikacji ekolo-
gicznej tego organu. Jednak podstawową funkcją korzeni 
jest pobór wody i soli mineralnych z podłoża oraz moco-
wanie w nim rośliny. Liczne modyfikacje ekologiczne ko-
rzeni wskazują, że wspomagać one mogą funkcje innych 
organów roślinnych, np. liści w procesach asymilacji  
i wymiany gazowej (Szweykowska, Szweykowski 2003; 
Kopcewicz 2002; Mordecai, Carl 2007).

Przekształcenia korzeni w organy spichrzowe powo-
dują, że stają się one grube i mięsiste, magazynując ma-
teriały zapasowe w komórkach miękiszu spichrzowego 
kory pierwotnej. Występują u roślin, które w okresie zi-
mowym tracą nadziemne pędy.

Rośliny rosnące na podłożu bagnistym, grząskim,  
a w związku z tym mało stabilnym, wytwarzają korze-
nie podporowe. Spotykane są u roślin tropikalnych, u na-
morzynów rosnących w wilgotnym lesie równikowym,  
u licznych gatunków palm, pandanów, figowców i filo-
dendronów (fot. 1, 2).

Korzenie oddechowe to nadziemne wyrastające pio-
nowo nad glebą boczne odgałęzienia korzeni podziem-
nych. Wypełnione aerenchymą zaopatrują w tlen korze-
nie roślin zalanych wodą. Podobną rolę pełnią korzenie 

powietrzne, ale ich lokalizacja w roślinie jest odmienna. 
Zwisają w powietrzu (fot. 3) i występując u niektórych 
epifitów, np. storczyków, pełnią jednocześnie funkcje asy-
milacyjne oraz zaopatrują roślinę w wodę. Skórka tych 
korzeni zbudowana jest z martwych, wielowarstwowych 
komórek welamenu, które chłoną wodę deszczową lub 
pobierają z otoczenia parę wodną.

Korzenie czepne spotykane są u epifitów i pnączy. 
Przymocowują roślinę do podłoża (murów, nagich skał) 
lub do innych roślin, tzw. podpór. W strefach zmian klima-
tycznych, w zimnych porach roku, ważną rolę odgrywają 
korzenie kurczliwe. Na skutek skracania górnych części 
wciągają roślinę w głąb gleby, umożliwiając w ten sposób 
przeżycie niesprzyjających warunków środowiska. Pełnią 
funkcje ochronne dla cebulek, które zabezpieczają przed 
mrozem. Rośliny półpasożytnicze lub pasożyty wykształ-
cają haustoria (ssawki). Ssawki po rozpuszczeniu ścian ko-
mórkowych wnikają w głąb tkanek swoich żywicieli i czer-
pią z nich wodę (np. jemioła) lub pokarm (np. kanianka).

Storczykowate to grupa roślin prowadzących epifi-
tyczny tryb życia. Są to autotrofy rosnące na innych ro-
ślinach, wykorzystując je jako podpory. Porośla – epifi-
ty, rosnąc na pniach i konarach innych drzew lasu tropi-
kalnego, zapewniają sobie łatwiejszy dostęp do światła. 
Odżywiają się samodzielnie, pobierają wodę niezbędną 
do procesu fotosyntezy, chłonąc wilgoć atmosferycz-
ną. Korzenie powietrzne są pokryte gąbczastą warstwą 
welamenu, zbudowaną z obumarłych komórek skórki. 
Welamen zatrzymuje przez długi czas wilgoć, chroniąc 
roślinę przed wyschnięciem. Korzenie z welamenem 
nasączone wodą stają się zielone, dzięki czemu mogą 

Fot. 1. Korzenie podporowe namorzynów wilgotnego lasu 
równikowego (fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 1. Supporting roots of mangrove trees of the humid 
equatorial forest (photo. M.A. Jóźwiak)

Fot. 2. Zwisające korzenie powietrzne (fot. M.A. Jóźwiak) 
Photo 2. Overhanging air roots (photo. M.A. Jóźwiak)
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Tabela 1. Cechy storczyków z rodzaju Dendrobium i Phalaenopsis
Table 1. Features of orchids of the genus Dendrobium and Phalaenopsis

Dendrobium Phalaenopsis
Należą tu gatunki płożące się po ziemi, jak również osiągające 
wysokość do 60 cm

Niektóre gatunki bardzo niskie, ale również dorastające do 75 
cm wysokości

Zachowują członowane pseudobulwy, całorocznie zielone lub 
gubiące liście na zimę, wyrastające w dwóch rzędach lub spi-
ralnie na szczytach bulw

Nie posiadają pseudobulw, wykształcają skróconą i schowaną 
łodygę, z której wyrastają mięsiste i szerokie liście. Wykształ-
cają liczne korzenie powietrzne

Kwiaty są jednobarwne lub wielobarwne, paskowane lub na-
krapiane, zebrane w grona, osadzone na wierzchołkach bulw, 
pachnące, pojawiające się kilka razy w roku

Kwiaty są jednobarwne lub wielobarwne, paskowane lub 
nakrapiane, kwiatostany wyrastają na skierowanych do góry 
pędach umieszczonych w kątach liści. Phalaenopsis tworzy 
bardzo dużo kwiatów. Kwitną przez wiele miesięcy.

Wymagania biotopowe: temp. w dzień 15–18oC, w nocy 
8–14oC, wilgotność 50–70%

Wymagania biotopowe:23–27oC (dzień) 18–20oC (noc) wil-
gotność 50–80%

jednocześnie pełnić funkcje asymilacyjne. U niektórych 
gatunków warstwa komórek welamenu jest postrzępiona 
w formie filcowato zbitych włosków (np. storczykowate 
z rodzaju Pfiopedilum). Gruba warstwa pustych komó-
rek welamenu (łac. velamen = okrycie, suknia) ma barwę 
srebrzystą w stanie suchym (http://eszkola.pl/biologia/
modyfikacje-korzeni-3508.html?strona=2). Istotną funk-
cją korzeni powietrznych jest ich funkcja asymilacyjna. 
Korzenie asymilacyjne są korzeniami przybyszowymi, 
które przejęły funkcję organów asymilacyjnych, liści. 
Zawartość chlorofilu w korzeniach asymilacyjnych 12 
zbadanych gatunków storczykowatych wyniosła od 30% 
jego zawartości w liściach. Najczęściej jednak wydajność 
fotosyntezy netto dla korzeni nie osiąga wartości dodat-
nich, zatem ich funkcja asymilacyjna jest jedynie formą 
wspomagającą asymilacyjne funkcje liści (Oliveira, Sajo 
1999). Korzenie storczykowatych zwykle przeprowadza-
ją fotosyntezę typu CAM. Przedstawiciele niektórych 
storczykowatych z rodzajów Campylocentrum, Dendro-
phylax, Taeniophyllum tak dalece przystosowały korzenie 

do funkcji asymilacyjnych, że są roślinami bezlistnymi,  
a ich korzenie całkowicie przejęły funkcję dostarczania 
tym roślinom związków organicznych. Korzenie asymila-
cyjne tych roślin mogą przyjmować różny kształt – mogą 
być taśmowate lub płatowate. (http://matrix.ur.krakow.
pl/~wberski/BPPR/03_morfologia.pdf). Celem prowa-
dzonych obserwacji było wykazanie wpływu obecności 
korzeni asymilacyjnych dwóch gatunków storczyków 
Phalaenopsis i Dendrobium (tab. 1) na czas i intensyw-
ność zakwitania tych roślin. 

Metodyka

W celu obserwacji badawczych zakupiono dwa 
gatunki storczyków powszechnie uprawianych w wa-
runkach szklarniowych, jak również w warunkach 
domowych z rodzaju Dendrobium i Phalaenopsis. Ba-
dania prowadzono w czterech uprawach wazonowych 
(po dwie dla każdego gatunku: badawczą i kontrolną), 
w których w próbach badawczych usuwano pojawia-

Fot. 3. Storczyk Dendrobium (fot. K. Karasińska)  
Photo 3. Orchid Dendrobium (photo. K. Karasińska)  

Fot. 4. Storczyk Phalaenopsis (fot. K. Karasińska) 
Photo 4. Orchid Phalaenopsis (photo. K. Karasińska)
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jące się korzenie asymilacyjne, natomiast w próbach 
kontrolnych pozostawiano je w stanie nienaruszonym. 
Obserwowano liczbę pojawiających się pędów kwia-
towych, czas pojawiania się pąków kwiatowych oraz 
liczbę pąków kwiatowych na jednym pędzie zarówno 
w próbie badawczej, jak i w próbie kontrolnej. Warunki 
upraw prowadzonych w trakcie obserwacji zachowy-
wały wymagania wymienionych gatunków (tab. 1). 

W momencie rozpoczęcia badań w każdej z czte-
rech upraw wazonowych (dla każdego rodzaju jeden 
okaz na potrzebę próby badawczej, drugi na potrzebę 
próby kontrolnej) policzono kwiaty na pędzie (Pha-
laenopsi) i bulwie (Dendrobium) (fot. 3, 4). W upra-
wach badawczych usunięto wykształcone wcześniej 
korzenie pełniące zarówno funkcje oddechowe, jak  
i asymilacyjne. Uprawy obserwowano, zapisując w cy-
klu miesięcznym liczbę kwiatów na pędach i bulwkach 
kontrolnych oraz na pędach i bulwkach badawczych. 
Ponadto w przypadku prób badawczych, w których 
usunięto korzenie, notowano liczbę i czas pojawiania 
się nowych korzeni.

Charakterystyka obiektu badań

Zgodnie z systematyką storczyki klasyfikuje się jako: 
– typ: Nasienne (Spermatophyta) 
– podtyp: okrytonasienne (Angiospermae)
– klasa: jednoliścienne (Monocotyledoneae) 
– podklasa: liliokwiatowe (Liliidae) 
– rząd: storczykowce (Orchidales) 
– rodzina: storczykowate (Orchidacea) 

Rosną w bardzo różnorodnych strefach klimatycz-
nych, na obszarach subarktycznych, w strefie umiarko-
wanej i międzyzwrotnikowej. Zajmują różnorodne sie-
dliska, dzięki czemu przystosowują się do różnych wa-
runków życia. Większość storczyków to epifity. Rosną 
na drzewach – co wiąże się z zapewnieniem dostępu do 
światła i związaniem z rośliną podporą (http://storczyki.
wikia.com/wiki/Phalaenopsis;http://www.orchidarium.pl/
AdoZ/html/Dendrobium%20nobile.htm). Bardzo wiele  
z nich narażonych jest na wyginięcie i wynika to między 
innymi z faktu, że storczyki potrzebują wielu lat od mo-
mentu wysiania do pierwszego zakwitnięcia i wydania 
nasion. Wytwarzają bardzo duże ilości nasion, ale mimo 
to tylko znikoma część z nich trafia na podatne, odpo-
wiednie do kiełkowania podłoże. 

Po wysianiu nasiona infekowane są przez grzyby.  
W wyniku kontaktu nasion z grzybami otrzymują sub-
stancje odżywcze niezbędne do dalszego rozwoju. Nasio-
na przekształcają się w plechowaty protokorm, z którego 
po jakimś czasie powstanie w pełni wykształcona roślina 

z własnymi korzeniami, liśćmi i pędem. U niektórych ga-
tunków storczyków okres od zakiełkowania nasion do po-
jawienia się pierwszego listka trwa do10 lat. Następnych 
kilka lat to okres wyczekiwania na zakwitnięcie (Hejno-
wicz 2002; Kopcewicz 2002). 

Fot. 5. Protokormy Phalaenopsis na pożywce agarowej
Photo 5. Germinating Phalaenopsis seeds on agar medium 
Źródło/Source: http://storczyki.wikia.com/wiki/Phalaenop-
sis

Kwiaty storczyków mają symetrię grzbiecistą z jed-
ną płaszczyzną symetrii. Działki okwiatu zebrane są  
w dwóch okółkach. Spośród listków okółka wewnętrz-
nego wyróżniamy dolny, odmienny od pozostałych 
dwóch, nazywany warżką (labellum) (Oszkinis 2004) 
(ryc. 1).

Część storczyków przez całe swoje życie rośnie 
poprzez przyrost jednego pędu. Jest to monopodialny 
typ wzrostu. Pozostałe storczyki wykazują typ wzro-
stu sympodialny – każdy pęd zamiera po jednym lub 
dwóch okresach wegetacji, a nowe pędy wykształcają 
się z pąków bocznych, wyrastających u podstawy pę-
dów starych (ryc. 2, 3) (Kopcewicz 2002).

Kwiaty wytwarzają nektar, substancje zapachowe, 
przybierają kształty przypominające owady po  to,  
aby doszło do zapylenia i powstania nasion. Nasiona 
dojrzewają od 3 do 20 miesięcy i może ich być nawet 
2–3 miliony (http://storczyki.wikia.com/wiki/Phala-
enopsis, http://www.orchidarium.pl/AdoZ/html/Den-
drobium%20nobile.htm).

Ryc. 1. Schemat budowy kwiatu – Cattleya labiata 
Fig. 1. Diagram of flower construction 
Źródło/Source: http://storczyki.wikia.com/wiki/Phalaenop-
sis
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Wyniki

W obydwu prowadzonych uprawach zarówno dla 
gatunku Dendrobium, jak i Phalaenopsis okres kwitnie-
nia w próbach kontrolnych trwał podobnie długo. Jedy-
ną zaobserwowaną różnicą między obydwoma gatun-
ków była liczba opadających kwiatów w tych samych 
przedziałach czasowych. U gatunku Dendrobium było 
to jednoczesne opadanie wszystkich kwiatów z pędu  
w ciągu 3 dni (fot. 6), podczas gdy gatunek Phalaenop-
sis charakteryzowało stopniowe przekwitanie, przy 
zachowaniu w końcowej fazie pojedynczych kwiatów 
(fot. 7; tab. 2). Próba badawcza tego gatunku, w której 
pozbawiono roślinę korzeni asymilacyjnych, krócej za-
chowywała kwiaty i ich opadanie w tym samym czasie 
było bardziej intensywne w stosunku do próby kontro-
lnej (tab. 2). 

Ryc. 2. Typ wzrostu monopodialny Phalaenopsis
Fig. 2. Monopodial type of growth
Źródło/Source: http://www.wymarzonyogrod.pl/galeria/storcz-
yk-dendrobium-uprawa-w-domu-jak-pielegnowac-storczyki-
dendrobium.

Ryc. 3. Typ wzrostu sympodialny Dendrobium
Fig. 3. Sympathetic type of growth
Źródło/Source: http://www.wymarzonyogrod.pl/galeria/storcz-
yk-dendrobium-uprawa-w-domu-jak-pielegnowac-storczyki-
dendrobium.

Rozwój nowych korzeni w próbie badawczej gatun-
ku Phalaenopsis zaobserwowano po upływie 4 miesię-
cy od ich usunięcia, czyli w momencie rozpoczęcia eks-
perymentu. Liczba ich przyrastała stopniowo, ale ich 
wzrost był bardzo dynamiczny i po upływie kolejnych 
3 miesięcy były w pełni wykształcone, zielone, wypeł-
niały funkcje asymilacyjne (fot. 8, 9; tab. 2).

Analiza czasu przekwitania, liczby kwiatów i ilości 
korzeni asymilacyjnych w próbie kontrolnej i próbie 
badawczej gatunku storczyka Dendrobium w kolej-
nych terminach obserwacji wykazała, że czas opadania 
kwiatów w próbie badawczej, tj. pozbawionych korze-
ni asymilacyjnie czynnych, jest o 3 miesiące szybszy 
w stosunku do próby badawczej, w której kwiaty (czas 
kwitnienia) utrzymują się znacznie dłużej (ok. 3 mie-
siące). Ponadto rośliny w próbie badawczej podjęły ko-
lejną fazę fenologiczną – rozpoczęły proces kwitnienia 

Fot. 6, 7. Rozwój nowych korzeni w próbie badawczej u storczyka Phalaenopsis (fot. K. Karasińska)
Photo 6, 7. The development of new roots in a research sample in Phalaenopsis orchid (photo. K. Karasińska)
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Data obserwacji
Próba kontrolna Próba badawcza

Liczba kwiatów Liczba korzeni Liczba kwiatów Liczba nowych korzeni
10.10.20017 9 8 8 –
12.11.2017 8 9 7 –
13.12.2017 8 9 5 –
13.01.2018 6 11 4 –
12.02.2018 4 12 2 –
11.03.2018 3 12 1 1
10.04.2018 2 12 – 2
11.05.2018 1 12 – 4
8.05.2018 – 13 – 9

Tabela 2. Liczba kwiatów i korzeni storczyka Phalaenopsis w kolejnych terminach obserwacji w próbie kontrolnej i próbie 
badawczej
Table 2. The number of flowers and roots of Phalaenopsis orchid in subsequent observation dates in a control and a test sample

Tabela 3. Liczba kwiatów i korzeni storczyka Dendrobium w kolejnych terminach obserwacji w próbie kontrolnej i próbie ba-
dawczej
Table 3. The number of flowers and roots of Dendrobium orchid in subsequent observation dates in a control and a test sample

Data obserwacji
Próba kontrolna Próba badawcza

Liczba kwiatów Liczba korzeni Liczba kwiatów Liczba nowych korzeni
10.10.20017 15 19 17 –
12.11.2017 15 19 8 –
13.12.2017 4 20 – –
13.01.2018 2 20 – –
12.02.2018 1 21 – –
11.03.2018 – 21 – 3
10.04.2018 – 21 – 3

11.05.2018 – 23 1  
(ponowne zakwitanie) 4

8.05.2018 – 23 2  
(ponowne zakwitanie) 4

Fot. 8. System korzeniowy Dendrobium próby kontrolnej 
(fot. K. Karasińska) 
Photo 8. Dendrobium root system in control sample (photo. 
K. Karasińska)

Fot. 9. Rozwój nowych korzeni w próbie badawczej storczy-
ka Dendrobium (fot. K. Karasińska)
Photo 9. Development of new roots in a research sample in 
Dendrobium orchid (photo. K. Karasińska) 
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po upływie półrocznego spoczynku od poprzedniego 
kwitnienia, co nie miało miejsca w przypadku gatunku 
Phalaenopsis (fot. 10; tab. 3).

Wnioski

1. Usunięcie korzeni asymilacyjnych storczyków 
wpływa na przebieg faz fenologicznych u tych roślin.

2. Obecność korzeni asymilacyjnych wydłuża czas 
kwitnienia zarówno w przypadku storczyka Dendro-
bium, jak i Phalaenopsis.

3. Przekwitanie u gatunku Dendrobium przebiegało 
w krótkim czasie i związane było z jednoczesnym opa-
daniem wszystkich kwiatów z pędu.

4. Gatunek Phalaenopsis charakteryzowało stop-
niowe opadanie kolejnych kwiatów. 

5. U obu gatunków storczyków rozwój korzeni asy-
milacyjnych w próbach badawczych nastąpił w tym sa-
mym czasie, tj. po upływie 4 miesięcy od rozpoczęcia 
eksperymentu, kiedy usunięto je roślinom.
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STRESZCZENIE

Storczykowate to grupa roślin prowadzących epifi-
tyczny tryb życia. Są to autotrofy rosnące na innych 
roślinach, wykorzystujące je jako podpory. Odżywia-
ją się samodzielnie w sposób specyficzny, pobierając 
wodę niezbędną do procesu fotosyntezy. Porośla – epi-
fity, rosnąc na pniach i konarach innych drzew lasu tro-
pikalnego, zapewniają sobie w ten sposób łatwiejszy 
dostęp do światła. Epifity wykształciły wiele specy-
ficznych przystosowań do nadrzewnego trybu życia,  
w którym dostęp do wody może być ograniczony. Są to 
korzenie powietrzne, chłonące wilgoć atmosferyczną,  
i bulwy magazynujące wodę, występujące powszech-
nie u storczyków. Dotyczy to gatunków rosnących epi-
fitycznie, narażonych na intensywne opady deszczu, 
po których następuje z kolei faza przesychania korze-
ni. Korzenie powietrzne są pokryte gąbczastą warstwą 
welamenu, zbudowaną z obumarłych komórek skórki. 
Welamen zatrzymuje przez długi czas wilgoć, chroniąc 
roślinę przed wyschnięciem. Korzenie z welamenem 
nasączone wodą stają się zielone. U niektórych gatun-
ków warstwa komórek welamenu jest postrzępiona  

Fot. 10. Ponowne zakwitanie Dendrobium w próbie badaw-
czej (fot. K. Karasińska) 
Photo 10. Re-flowering of Dendrobium in a test sample (pho-
to. K. Karasińska) 
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w formie filcowato zbitych włosków (np. storczyko-
wate z rodzaju Pfiopedilum). Gruba warstwa pustych 
komórek welamenu (łac. velamen = okrycie, suknia) 
ma barwę srebrzystą w stanie suchym. Ciągle wilgotny 
welamen stanowi siedlisko dla bakterii i grzybów cho-
robotwórczych. Inną istotną funkcją korzeni powietrz-
nych jest ich funkcja asymilacyjna. Korzenie asymi-
lacyjne są korzeniami przybyszowymi, które przyjęły 
funkcję organów asymilacyjnych. Zawartość chlorofilu 
w korzeniach asymilacyjnych 12 zbadanych gatunków 
storczykowatych wyniosła od 30% jego zawartości  
w liściach. Najczęściej jednak wydajność fotosyntezy 
netto dla korzeni nie osiąga wartości dodatnich Korze-
nie storczykowatych zwykle przeprowadzają fotosyn-
tezę typu CAM. Przedstawiciele niektórych storczyko-
watych z rodzajów Campylocentrum, Dendrophylax, 
Taeniophyllum tak dalece przystosowały korzenie do 
funkcji asymilacyjnych, że są roślinami bezlistnymi,  
a ich korzenie całkowicie przejęły funkcję dostarczania 
tym roślinom związków organicznych. Korzenie asy-
milacyjne tych roślin mogą przyjmować różny kształt  
i mogą być taśmowate lub płatowate. 

Celem prowadzonych badań i obserwacji było wy-
kazanie obecności korzeni asymilacyjnych dwóch ga-
tunków storczyków na zakwitanie tych roślin. Bada-
nia prowadzono w czterech uprawach wazonowych,  
w których w próbach badawczych usuwano pojawiają-
ce się korzenie asymilacyjne, a w próbach kontrolnych 
pozostawiano je w stanie nienaruszonym. Obserwowa-
no czas pojawiania się pąków kwiatowych w próbie 
badawczej i próbie kontrolnej. Wyniki badań wykaza-
ły wpływ obecności korzeni asymilacyjnych i wejście 
roślin w fenofazę generatywną, podczas gdy rośliny 
pozbawiane korzeni asymilacyjnych zachowywały sta-
dium wegetatywne.


