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ရုက္ခဗေဒအခြေခံ

P ကို

အပင်အများစုသည်အပင်များမှအစာကိုကိုယ်တိုင်စားသုံးကြသည်
ဒီအခနျးမှာမတူတာက
T က OPICS
နေရောင်ခြည်နှင့်ရေ။lants
ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ၊
မွကွေီးပျေါမှာထူးခြားတဲ့နှင့်အသက်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
လူသားများနှင့်အခြားတိရိ စ္ဆာန်များအတွက်အဓိကအစားအစာအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်သူတို့သည်လောင်စာများကို ပေး၍ ကမ္ဘာ့အောက်ဆီဂျင်ကိုဖြည့်ပေးသည် ❂စက်ရုံအလုပ်လည်ပတ်မှု
❂အတွင်းပိုင်းစက်ရုံအစိတ်အပိုင်းများ
မြေဆီလွှာတိုက်စားမှုကာကွယ်ခြင်း၊ လေတိုက်နှုန်းနှေးခြင်း၊
❂ပြင်ပစက်ရုံအစိတ်အပိုင်းများ
လေထုအေးအောင်, တောရိုင်းတိရ စ္ဆာန်နေရင်းဒေသများပေး, ငါ့ကိုထောက်ပံ့
dicinal ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်လှပ။
❂စက်ရုံကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု
များစွာသောအပင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိကြသည်
❂ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ
သူတို့ရဲ့ပြင်ပဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ ဘယ်လိုလဲကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်
သူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကများလွန်းနေတယ်။
communities ရပ်ရွာရှိအပင်များ
ကြည့်လိုက်စမ်း အပင်များကြီးထွားဖွံ့ ဖြိုးပုံကိုနားလည်ခြင်းကအထောက်အကူပြုသည်
❂အပင်ဟော်မုန်းများနှင့်ကြီးထွားမှု
ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့အသုံးဝင်မှုကိုအမြတ်ထုတ်ပြီးငါတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေတယ်
အားပြိုင်မှု
နေ့စဉ်ဘဝ
ဤအခန်းသည် သွေးကြောဆိုင်ရာ အပင်များကို အာရုံစိုက်သည် ။ သွေးကြောအပင်များ
ရေ၊ အာဟာရဖြစ်သော xylem နှင့် phloem ပါ ၀ င်သည်
တိုးချဲ့ပညာရှင်အမ်းမာရီ VanDerZanden အားဖြင့်
နှင့်တစ်သျှူးပို့ချအစားအစာ။ ဖမ်နှင့်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း
အပင်ဤအမျိုးအစားသို့ကျလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အကြားခွဲခြားပါလိမ့်မယ် ဥယျာဉ်မှူးပြည်နယ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး, အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်
တက္က သိုလ်။
monocotyledonous နှင့် dicotyledonous အပင်။ တစ်ခါတစ်ရံ
တိုတိုအတွက် monocots နှင့် dicots ဟုခေါ်သည်, ထိုအပင်များ im- ရှိသည် ယခင်မြေယာအရင်းအမြစ်များကိုဂျေး Moore ကပြသသည်
portant ခွဲခြားလက္ခဏာများ။ ဥပမာအားဖြင့်, monoအေးဂျင့်, သမဝါယမတိုးချဲ့ဝန်ဆောင်မှု, တက္က သိုလ်
Alaska Fairbanks ၏။
cots (ဥပမာ - မြက်) သည်မျိုးစေ့အရွက်တစ်ခုတည်း (cotyledon) ကိုထုတ်လုပ်သည်။
ဇယား ၁။ monocots နှင့် dicots များနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
Monocots
ဖွဲ့စည်းပုံ
အစေ့အရွက်
တစ်ခု
(cotyledons)

❂

Dicots
နှစ်

Xylem နှင့် phloem သွေးကြောစနစ်ကိုအစုအဝေးများနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။
သောပင်စည်တစ်လျှောက်လုံးလူစုခွဲကြသည်။

Xylem နှင့် phloem တို့သည်ပင်စည်အတွင်းရှိကွင်းများဖြစ်သည်။
အဆိုပါ phloem အပြင်ဘက်လက်စွပ်, xylem ဖွဲ့စည်းသည်
အတွင်းလက်စွပ်။

ပန်းအစိတ်အပိုင်းများ

အများအားဖြင့်သုံးခုသုံးခုသို့မဟုတ်မြှောက်အတွက်။

များသောအားဖြင့်မြှောက်ခြင်းလေးခုမှငါးခုအထိ။

အရွက်

မကြာခဏအပြိုင် - သွေးကြော။

ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုက်ကွန် - သွေးကြော။
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Ovary အမျိုးသမီးပန်းပွင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း
ကြက်ဥတည်ရှိသည်။
Anther - ပန်းပွင့်တစ်ခုပေါ်တွင်ဝတ်မှုန်ဝတ်မှုန်။
Petiole
- အရွက်ကိုကပ်ထားတဲ့အညှာ
Apex - အညွန့်သို့မဟုတ်အမြစ်၏အစွန်အဖျား။
ပင်စည်။
Apical ကြီးစိုးမှု - api- ၏စိတ်သဘောထား
Phloem —Photosynthate- ပို့ချသည့်တစ်ရှူး။
ဖိနှိပ်သောဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ရန်အငုံထွက်
Photosynthate - အစားအစာထုတ်ကုန် (သကြားသို့မဟုတ်
ပင်စည်အပေါ်ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဘူးသီး၏တိုးတက်မှုနှုန်း။
ဓာတ်ဓာတ်မှတဆင့်ဖန်တီးဓာတ်) ။
Axil —– အရွက်ပင်စည်တစ်ခုသို့ရောက်သောနေရာ။
photosynthesis - စိမ်းလန်းသောအပင်များတွင်ဖြစ်စဉ်
Cambium - တစ်သျှူးကြီးထွားမှုအလွှာဖြစ်သည်
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်ရေပြောင်းလဲ၏
xylem နှင့် phloem နှင့် con- ကိုခွဲခြားသည်။
en- သုံးပြီးအစားအစာ (သကြားနှင့်ကစီဓာတ်) ကို
အလွန်သေးငယ်သော xylem နှင့် phloem အသစ်ကိုထုတ်လုပ်သည်
နေရောင်ခြည်ကနေ Ergy ။
ဆဲလ်တွေ။
Pistil - အမျိုးသမီးပန်းပွင့်အပိုင်း; ပါဝင်သည်
ကလိုရိုဖီး - အရွက်များရှိအစိမ်းရောင်ခြယ်ပစ္စည်း
အမည်းစက်, စတိုင်နှင့် Ovary ။
၎င်းသည်အလင်းစွမ်းအင်ကိုဖမ်းယူရန်တာဝန်ရှိသည်
အသက်ရှူခြင်း
- သကြားပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ် နေမှ
ars
နှင့်စွမ်းအင်သို့
ကစီဓါတ်။
ကလိုရိုပလက် - အထူးသီးသန့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Stamen - ပန်းပွင့်အပိုင်း၊ တစ်ခုပါဝင်သည်
ဆဲလ်အချို့၊ ကလိုရိုဖီးပါရှိသည်နှင့်ဖြစ်ပါတယ်
ဆံနှင့်တစ် ဦး ထောက်ခံဝိုင်ယာကြိုး။
photosynthesis အတွက်တာဝန်ရှိသည်။
အမည်းစက်
- အမျိုးသမီးပန်းပွင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ colCortex - အဓိကကျသောအရာဖြစ်သည့်ဆဲလ်များ
lects
pollen
။
အမြစ်နှင့်ပင်စည်၏တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Stoma (pl ။ stomates, stomata) —tiny openCotyledon - ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာသောအရွက်
ရေကိုခွင့်ပြုသည့်အရေပြားပေါ်၌ကျခြင်း၊
ပျိုးပင်။ ဒါ့အပြင်အမျိုးအနွယ်ကိုအရွက်ဟုခေါ်သည်။
Cuticle - အတော်အတန်မယိမ်းယိုင်နိုင်သောမျက်နှာပြင်တစ်ခု အောက်ဆီဂျင်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များသို့ဝင်ရောက်ရန်
နှင့်စက်ရုံထဲက။
အရွက်နှင့်အသီး၏အရေပြားအပေါ်ယံအပေါ်အလွှာ။
စတိုင် - အမျိုးသမီးပန်းပွင့်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်
Dicot - မျိုးစေ့နှစ်ရွက်ရှိသည်။
သားဥအိမ်နှင့်အမည်းစက်ကိုဆက်သွယ်ပေးသည်။ ဝတ်မှုန်
Epidermis - အပင်၏အ စွန် ဆုံးအလွှာ
Ovary ကိုရောက်ဖို့စတိုင်ကျသွားတယ်၊
ဆဲလ်တွေ။
fertilization ဖြစ်ပေါ်ဘယ်မှာ။
Guard ဆဲလ် - ဖွင့်လှစ်သောဆဲလ်နှင့်ဆဲလ်များ
Transpiration
ရေ၊ အောက်စီဂျင်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်စသည်တို့နီးကပ်လာသည်။ - ရေဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်စဉ်
stomata မှတဆင့် (အခိုးအငွေ့ ပုံစံ) ။
Idea အဆိုပါ stomata ဖြတ်သန်း။
Turgor
- ဆဲလ်ရေဖိအား; တာဝန်ရှိသည်
Internode —The node များကြားရှိနေရာ
ဆဲလ်ဆဲလ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့။
ပင်စည်။
သွေးကြောတစ်သျှူး - ရေ၊
Meristem အထူးသီးသန့်ဆဲလ်အုပ်စုများ
tosynthate- ပို့ချတစ်သျှူး (xylem နှင့်
အပင်တစ်ပင်၏ကြီးထွားလာသောအချက်များဖြစ်သည်။
phloem) ။
Mesophyll - အရွက်၏အတွင်းပိုင်းတစ်ရှူးဖြစ်သည်
Xylem - ရေနှင့်အာဟာရ - ပို့ချခြင်း
အပေါ် ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းအကြား၊
တစ်သျှူး။
ကလိုရိုပလပ်နှင့်အခြားအထူးပါဝင်သည်

ရုက္ခဗေဒဝေါဟာရ

ized ဆယ်လူလာအစိတ်အပိုင်းများ (organelles) ။
Monocot - မျိုးစေ့အရွက်တစ်ခု။
node - အပင်တစ်ပင်ရှိသည့်အပင်ပေါ် ရှိareaရိယာ
သို့မဟုတ်ပန်းပွင့်ဘူးသီးတည်ရှိသည်။

စာမျက်နှာ ၃
အခန်း ၁ - ရုက္ခဗေဒအခြေခံ • ၅

dicots (broadleaf အပင်) ရှိစဉ်
နှစ်။ သွေးကြောစနစ်များ၊
နှစ်မျိုး၏အရွက်များနှင့်အရွက်
အပင်များလည်း (ဇယား ၁) ကွဲပြားကြသည်။
ဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအတွက် portant
အပင်ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု
ment ။

စက်ရုံဘဝသံသရာ

တစ် ဦး ကစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်စေအဖြစ်ခွဲခြားထားတယ်
ပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်စဉ်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ရှည်
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

အရှည်။ ဒါကဘာကြောင့်လည်ပတ်ရတာလဲ။
ach, မုန်လာဥနှင့် beets ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်
Alaska အတွက်ကြီးထွားဖို့ကောက်ပဲသီးနှံများ။ ဤရွေ့ကား
အပင်အစားထိုးထုတ်လုပ်မည့်အစား
အရွက်ကောင်းတစ် ဦး သီးနှံရိတ်သိမ်း ing
သို့မဟုတ်အမြစ်။ ဒီအခြေအနေကလုပ်နိုင်တယ်
အပင်များဖြစ်သည့်အခါလည်းဖြစ်ပွားသည်
အစွန်းရောက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့
ထိုကဲ့သို့သော ronmental အခြေအနေများ
အပူချိန်အပြောင်းအလဲနှင့်အဖြစ်
မိုးခေါင်ခြင်း။
နှစ်ရှည် ပင်များ 2 ထက်ပိုနေထိုင်ကြသည်
နှစ်နှင့်နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါသည်:
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၎င်း၏ဘဝသံသရာသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းမည်မျှကြာပါသည်
မြက်ပင်ရှည်နှစ်ရှည်နှင့်သစ်သားနှစ်ရှည်။
ပန်းပွင့်နှင့်အစေ့ထုတ်လုပ်ရန်။
Herbaceous နှစ်ရှည်နှစ် များတွင်ပျော့ပျောင်းသော၊
တစ်ဦး , နှစ်စဉ် , ထိုကဲ့သို့သော Marigold အဖြစ် complete
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြန်သေဆုံးကြောင်း Woody အဓိကအားထား
1 နှစ်အတွင်း၎င်း၏ဘဝသံသရာ။ နှစ်ပတ်လည်ကနေသွားပါ
တစ်ခုချင်းစီကိုရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလမြေ။ နယူးကနေကြီးထွားအဓိကအား
တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ကြီးထွားလာရာသီအတွက်မျိုးစေ့များ။တစ်ခုချင်းစီကိုနွေ ဦး ရာသီစက်ရုံရဲ့သရဖူ။ delphinium တစ်လုံး
ဤကာလအတွင်းသူတို့သည်ပေါက်။ ကြီးပွားသည်၊
အပင်တစ်ပင်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သစ်ပင်များ
ရင့်ကျက်ခြင်း၊ ပွင့်ခြင်း၊ မျိုးစေ့များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သေခြင်း။
နှင့်ချုံဖုတ်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သစ်သားရှိသည်
နွေရာသီနှစ်ပတ်လည်သူတို့ရဲ့ဘဝသံသရာဖြည့်စွက်
ဆောင်းရာသီအေးသောရာသီဥတုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
နွေ ဦး နှင့်နွေကာလတို့တွင်၊ ဆောင်းရာသီအများစု
ရေရှည်။ သူတို့ကို Woody peren အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
nuals စဉ်အတွင်းသူတို့ရဲ့ကြီးထွားလာရာသီဖြည့်စွက် nials ။
ကျဆုံးခြင်းနှင့်ဆောင်းရာသီ။ ဆောင်းရာသီရော၊
နွေရာသီနှစ်ပတ်လည်ပေါင်းပင်နှင့်နားလည်မှု
ပြည်တွင်းစက်ရုံအစိတ်အပိုင်းများ
ပေါင်းပင်များ၏ဘဝသံသရာကိုထိန်းချုပ်ရန်အရေးကြီးသည်
က။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အလက်စကာမှာရှိတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာ
ဆဲလ် များသည်အခြေခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သည်။
အပူချိန်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဘို့ခွင့်ပြုမထားဘူး
အပင် ological ယူနစ်။ အများစုမှာစက်ရုံ reacအခန်း ၄ ကိုကြည့်ပါ။
နှစ်ပတ်လည် ဆောင်းရာသီနှစ်စဉ်ဖြစ်သောအပင်အချို့ tions (ဆဲလ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, photosynthesis, respiraအပင်များဝါဒဖြန့်ခြင်း။
ပူနွေးသောရာသီဥတုများရှိနွေရာသီသည်
tion, etc) ဆယ်လူလာအဆင့်မှာပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ စက်ရုံ
Alaska ရှိ als ။
တစ်ရှူးများ အလားတူဆဲလ်များ၏အုပ်စုများဖွဲ့စည်းထားပါသည်
တစ်ဦးက နှစ်နှစ်တကြိမ် 2 မှာ၎င်း၏ဘဝသံသရာပြီးဆုံး
တိကျတဲ့လုပ်ဆောင်ရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်
နှစ်ပေါင်း။ ပထမရာသီအတွင်းထုတ်လုပ်သည်
function ကို။ ဥပမာတစ်ခုက xylem ပါ။
အပင်များ၊ အပင်များနှင့်အစားအစာသိုလှောင်ရုံများ
အရာမှတဆင့်ရေကိုရွှေ့ ဖို့လုပ်ဆောင်ချက်များကို
အသက်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ။ အဲဒီနောက်စက်ရုံပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်
အပင်တစ်ပင်သို့မဟုတ်အစားအစာလှုံ့ဆော်ပေးသော phloem ။
၎င်း၏ကာလအတွင်းပန်းများ၊ သစ်သီးများနှင့်အစေ့များကိုထုတ်လုပ်သည်
စက်ရုံဆဲလ်တွေ Totipotent ဖြစ်ကြသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့,
ဒုတိယရာသီ။ ဆွစ်ဇာလန် chard, မုန်လာဥ, beets,
အပင်ဆဲလ်များသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်အလက်အားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ချိုမြိန်ဝီလျံနှင့် parsley ၏ဥပမာဖြစ်ကြသည်
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ DNA (encoded in encode)
နှစ်နှစ်။
ပြီးပြည့်စုံသောစက်ရုံသို့op ။ ဒီဝိသေသလက္ခဏာ
နှစ်နှစ်တကြိမ်တစ်ခါတစ်ရံမျိုးစေ့မှထွက်နိုင်ပါတယ် အပင်များ (asexual) မျိုးပွားရခြင်းအကြောင်းရင်း
တစ်ပင်တွင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရန်အပင်ပေါက်ရန်အတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မျှဝေဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
ရာသီ ing ။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်
သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ houseplants ။ ဥပမာအားဖြင့်,
အဖြစ် bolting ရန်။ ဒါဟာအတွက်ဘုံဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်ပါတယ်
အာဖရိကကနေသေးငယ်တဲ့အရွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ဆဲလ်
အလက်စကာသည်သန်းခေါင်ယံနေသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောနေ့
ခရမ်းရောင်တွင်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်အလက်လိုအပ်သည်။
ကြောင့်ဖြစ်သည်

စာမျက်နှာ ၄
6 • ရုက္ခဗေဒအခြေခံ - အခန်း ၁

အရွက် primordia
အမြစ် system ကိုထုတ်လုပ်ရန် sary, အဓိကအား, အရွက်
အထွတ်ရိုက်
နောက်ဆုံးတော့ပန်းပွင့်။ ဒီဝိသေသလက္ခဏာ
ထို့အပြင်စိုက်ပျိုးသူများအားတစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်
ရောဂါကင်းသောအာလူး၊
ဆဲလ်သို့မဟုတ်တစ်သျှူးအထူးပြုအုပ်စုများ
အရွက်
ခေါ်တော်မူ meristems / meristematic တစ်ရှူး တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း
စက်ရုံရဲ့ကြီးထွားလာအချက်များ။ Meristems ဖြစ်ကြသည်
လျင်မြန်စွာနီးပါးစဉ်ဆက်မပြတ်ဆဲလ်ကွဲပြားမှု၏ site ကိုBud
ချစ်ခြင်း။ ဤဆဲလ်များသည် ဆက်၍ ဆက်လက်ကွဲပြားနေသည်
တစ်ရှူးများနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသို့ခွဲခြား။ ဘယ်လိုလဲ
သူတို့ခွဲဝေရှုပ်ထွေး ar- ကထိန်းချုပ်ထားသည်
စက်ရုံဟော်မုန်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရောင်ခြည်
အခြေအနေများ။ Meristems ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်
ပင်မ
အပင်ကြီးထွားမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊
အကိုင်းအခက်သို့မဟုတ်အပင်ကြီးထွားမှု။

ပြင်ပစက်ရုံအစိတ်အပိုင်းများ

မြေဆီလွှာ

သွေးကြော
တစ်သျှူး

ထိုကဲ့သို့သောအရွက်အဖြစ်ပြင်ပစက်ရုံအဆောက်အ ဦ များ,
အမြစ်များ၊ ပန်းများ၊ သစ်သီးများနှင့်အစေ့များဖြစ်သည် ဘေးထွက်အမြစ်
စက်ရုံကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအဖြစ်လူသိများ။ ကိုယ်အင်္ဂါတစ်ခုစီသည်
or- တစ်ခုဖြစ်သည်
မူလတန်း
အတူတူအလုပ်လုပ်သောတစ်ရှူး ganized အုပ်စုတစ်စု အမြစ်
တိကျတဲ့ function ကိုဖျော်ဖြေဖို့။ ဤရွေ့ကား
ကုသမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်သည်
မျိုးပွားခြင်းနှင့်အသီးအရွက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ductive အစိတ်အပိုင်းများ ကိုမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်; သူတို့ပါဝင်သည်
ပန်းပွင့်ဘူးသီး, ပန်းပွင့်, အသီးများနှင့်အစေ့။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်
ပုံ ၁ - သွေးကြောဆိုင်ရာအပင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ
etative အစိတ်အပိုင်းများ (ပုံ 1) အမြစ်များ, အဓိကအားပါဝင်သည်,
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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တိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်။
အညွန့်,
node များ, ဘူးသီးနှင့်အရွက်; သူတို့မဟုတ်
အမြစ်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်အောက်ပိုင်းမှအစပြု
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုမကြာခဏ asexual
တွင်အသုံးပြုကြသည်
အပင်တစ်ပင်သို့
မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း။ သူတို့မှာရှိတယ်
မျိုးပွားခြင်း၊
တစ် ဦး အမြစ် ဦး ထုပ်ပေမယ့် node များကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်ဘယ်တော့မှ
ding သို့မဟုတ်အဂတိလိုက်စားမှု။
တိုက်ရိုက်အရွက်သို့မဟုတ်ပန်းပွင့်။ သူတို့ရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီး
လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်အာဟာရနှင့် Mois စုပ်ယူရန်ဖြစ်သည်။
အမြစ်
ture, မြေဆီလွှာထဲတွင်စက်ရုံကျောက်ချရပ်နားသည်, ထောက်ခံပါတယ်
မကြာခဏအမြစ်များဖြစ်ကောင်း, သတိမမူနေကြသည်
အစာကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားပါ။ အချို့သောအပင်များတွင်အမြစ်များ
သူတို့ကျန်များ၏ထက်လျော့နည်းမြင်နိုင်ကြောင့်ဖြစ်သည်
ဝါဒဖြန့်ဘို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အပင်။ သို့သော်၊
ဖွဲ့စည်းပုံ
သူတို့ရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စက်ရုံအမြစ်စနစ်များကိုမတ်တပ်ရပ်
ပြည်တွင်း၌အဓိကအပိုင်းသုံးပိုင်းရှိသည်
အပင်တစ်ပင်၏အရွယ်အစားနှင့်သိသိသာသာသက်ရောက်မှု
root (ပုံ ၂) သန်စွမ်း, ဝါဒဖြန့်၏နည်းလမ်း, လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
• meristematic
ဇုန် အစွန်အဖျား မှာဖြစ်ပါတယ်
မြေဆီလွှာအမျိုးအစားများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအလေ့အကျင့်မှတုံ့
ပြန်မှု
ဆဲလ်အသစ်ထုတ်လုပ်;
ကanရိယာဖြစ်ပါတယ်
နှင့်ဆည်မြောင်း။
ဆဲလ်ဌာနခွဲနှင့်ကြီးထွား။
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•ဒီစနစ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ on လုန်ဇုန်ဖြစ်သည်။
gation ။ ဒီရိယာထဲမှာဆဲလ်အရွယ်အစားတိုးမြှင့်
ဘေးထွက်
အမြစ်
အစားအစာနှင့်ရေစုပ်ယူမှတဆင့်။ အဖြစ်
သူတို့သည်အမြစ်တွယ်။ ကြီးထွားလာသည်
ဇုန်
မူလတန်း
ရင့်ကျက်ခြင်း
အမြစ်
မြေဆီလွှာ။
• ရင့်ကျက်မှုဇုန် သည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်။
အမြစ်
ဆံပင်
ပင်စည်အနီး။ ဒီနေရာမှာဆဲလ်တွေ spe- ဖြစ်လာ
ထိုကဲ့သို့သော epidermis, cortex သို့မဟုတ်အဖြစ် cific တစ်ရှူး
သွေးကြောတစ်သျှူး။
အမြစ်တစ်ခု၏ epidermis သည်၎င်း၏အစွန်ဆုံးအလွှာဖြစ်သည်
ဆဲလ် (ပုံ 3) ၏။ ဤဆဲလ်များမှာတာဝန်ရှိသည်
ရေနှင့်သတ္တုဓာတ်စုပ်ယူဘို့Sible
ရေထဲမှာပျော်ဝင်။ Cortex ဆဲလ်များပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်
elongation ၏ဇုန်
အမြစ်အစွန်အဖျား
အရေပြားအပေါ်ယံကနေရေကိုရွေ့လျား၌တည်၏
Meristematic ဇုန်
သွေးကြောတစ်သျှူး (xylem နှင့် phloem) နှင့်
အမြစ် ဦး ထုပ်
အစားအစာသိုလှောင်။ တွင်တည်ရှိသောသွေးကြောတစ်ရှူး
ပုံ 2.- အမြစ်ဖွဲ့စည်းပုံ။
အမြစ်၏ဗဟို, အစားအစာနှင့်ရေကျင်းပ။
ပြင်ပတွင်အရေးကြီးသည့်ကဏ္ two နှစ်ခုရှိသည်။
tance: အမြစ် ဦး ထုပ်နှင့်အမြစ်ဆံပင် (ပုံ။ )
2) ။ အဆိုပါ အမြစ်ထုပ် အမြစ်ရဲ့ပြင်ဘက်မှာ, အစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။
Epidermis
ဒါဟာအဖြစ်ချွတ် sloughed ဖြစ်ကြောင်းဆဲလ်များပါဝင်သည်
cortex
မြေပြင်
အမြစ်သည်မြေဆီလွှာမှတဆင့်ပေါက်နေသည်။ ၎င်း၏ function ကို
တစ်ရှူး
meristem အမြစ်ကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
endodermis
အမြစ်ဆံပင် များသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ရှည်လျားသောကျောရိုးဖြစ်သည်
သေးငယ်တဲ့ဇုန်တွင်ပေါ်ပေါက်သောအရေပြားဆဲလ်
Xylem
ရုံအမြစ်ရဲ့ကြီးထွားလာအစွန်အဖျားနောက်ကွယ်မှ။ သူတို့
သွေးကြောတစ်သျှူး
Phloem
ယေဘုယျအားဖြင့်အဝတ်အချည်းစည်းဆင်းဒဏ်ငွေဆင်တူသည်
မျက်လုံး။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်က root ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်တယ်
ပုံ 3. အမြစ်တစ်ခု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်း။
မျက်နှာပြင်areaရိယာနှင့်စုပ်ယူစွမ်းရည်။ အမြစ်
ဆံပင်များသောအားဖြင့် 1 သို့မဟုတ် 2 ရက်နေထိုင်ကြသည်။ ဘယ်အချိန်မှာစက်ရုံ
အစားထိုးစိုက်ပျိုး, သူတို့ကအလွယ်တကူကိုက်သို့မဟုတ် Mycorrhizal မှိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။
နေထဲမှာခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။
ectotrophic mycorrhizae နှင့် vesicularအတော်များများကအမြစ်များသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ် arbuscular
ကြsym- mycorrhizae ။ Ectotrophic typiဇီဝဗေဒ (နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိသော) ဆက်ဆံရေး cally ဖန်းဂတ်စ် hyphae တစ် ဦး အထူအိမ်မှဖွဲ့စည်းထားပါသည်
မှိုနှင့်အတူ။ မှိုစက်ရုံအတွင်းကြီးပွားသည်
ဖန်းဂတ်စ်နှင့်အတူအမြစ်များပတ်ပတ်လည်
အမြစ်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာအတွက်ကူညီပေးနေ
cortical ဆဲလ်များအကြားကြီးထွားလာ mycelium ။
ဓာတ်သတ္တုစားသုံးမှုလွယ်ကူချောမွေ့။ မှို hyphae
ectotrophic မှိုများသည်မထိုးဖောက်ပါ
ကြီးထွားလာ (မှို၏ threadlike ဆဲလ်)
ဆဲလ်တွေ။ အဆိုပါ vesicular-arbuscular mycorrhizae
မြေဆီလွှာမှတဆင့်ရရှိနိုင်သည့်increaseရိယာတိုးမြှင့် ပတ်ပတ်လည်ဖန်းဂတ်စ်အဖုံးမထုတ်လုပ်ကြဘူး
ရေနှင့်အာဟာရများ၏စုပ်ယူသည်။
အမြစ်များအပြင်အမြစ်အပြင်ဘက်စပျစ်သီးပြွတ်၌ကြီးထွား
အပင်များမှကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (ထုတ်ကုန်များ) ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
နှင့် cortex ၏တစ် ဦး ချင်းစီဆဲလ်ကိုထိုးဖောက်။
မှိုအဘို့အ photosynthesis) သို့မဟုတ်အစားအစာကနေ။အချို့သောအပင်များသည်ရှင်သန်ရန် mycorrhizae လိုအပ်သည်။
ဤသည်အကျိုးရှိသောအသင်းအဖွဲ့ကို mycor- ဟုခေါ်သည်ပဲပင်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Alder ကဲ့သို့အပင်အနည်းငယ်
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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rhizae (မှို + အမြစ်) ။

nitro- ပါဝင်သော အမြစ် nodules ထုတ်လုပ်ရန်
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အမြစ်များကြီးထွားပုံ
အစောပိုင်းဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုစဉ်အတွင်းပျိုးပင်
မြေဆီလွှာမှအာဟာရနှင့်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူသည်
အညွှန့်ပေါက်အစေ့ပတ်လည်။ fertil- တီးဝိုင်း
တစ် ဦး ချင်းစီအခြမ်းမှအနည်းငယ်လက်မ izer နှင့်အနည်းငယ်
အသစ်စိုက်သောအစေ့များအောက်တွင်အစောပိုင်းကူညီသည်
အများဆုံးအတန်းသီးနှံများ၏တိုးတက်မှုနှုန်း။
အပင်တစ်ပင်တည်လာသည်နှင့်အမျှ quan(က) Taproot
(ခ) အမျှင်အမြစ်
ပြင်းထန်စွာ၎င်း၏အမြစ်များ၏ tity နှင့်ဖြန့်ဖြူး
ပုံ ၄ — မုန်လာဥနီ (က) ၏အမြစ်များနှင့်မြက်ပင်အမြစ် (ခ) ။
အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသော၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုလွှမ်းမိုးသည်
အာဟာရဓာတ်။ အပင်အများစုအတွက်အများစု
gen-fixing ဘက်တီးရီးယား။ ဤဘက်တီးရီးယားများသည်ပြုပြင်နိုင်သည်
စုပ်ယူသော (လမ်းခွဲ) အမြစ်များတွင်တည်ရှိသည်
ဖြစ်နိုင်သည့်ပုံစံသို့လေထုနိုက်ထရိုဂျင်
မြေဆီလွှာ၏ထိပ် 6-12 လက်မ။ Alaska မှာ
အပင်များကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥယျာဉ်ကဲ့သို့သောဥယျာဉ်များ၊
အမြဲတမ်းရေခဲသောအပင်ပေါ်တွင်ကြီးထွားလာသောအပင်များနီးကပ်သည်
ပဲနှင့် Clover ကို nitro- နှင့်အတူ inoculated နေကြသည်မျက်နှာပြင်ရန်။ အေးမြေဆီလွှာများလျော့နည်းစေသည်
စိုက်ပျိုးသောအခါဘက်တီးရီးယားများကိုပြုပြင်ခြင်း။ ဘာဖြစ်လို့
လဲဆိုတော့ ဖြိုးတိုးတက်မှု။
အခန်း ၃ ကိုကြည့်ပါ။
နက်ရှိုင်းသောအမြစ်ဖွံ့
မြေဆီလွှာနှင့်
inoculums သည်သူတို့သက်ရှိသက်ရှိများဖြစ်ကြသည်
အောက်ပါအချက်များအရေးကြီးသည်
ဓာတ်မြေသြဇာ။
လတ်ဆတ်သောနှင့်စနစ်တကျကိုင်တွယ်။
အမြစ်ကြီးထွားမှုမှာ
•ရေပြည့်နှံနေသောမြေဆီလွှာတွင်အမြစ်များမကျပါ
အမြစ်အမျိုးအစားများ
ကောင်းစွာကြီးထွားခြင်းနှင့်မရှိခြင်းကြောင့်သေဆုံးနိုင်ပါသည်
အဓိကရင်းမြစ်နှစ်ခုရှိသည်။
အောက်စီဂျင်။
Mary နှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အမြစ်များ။
•အမြစ်များသည်ချောင်ကျ။ ကောင်းစွာကျသည်။
တစ် ဦး က မူလတန်း အမြစ်အောက်ပိုင်းမှာအစပြု
ညံ့ဖျင်း, မိုးသည်းထန်စွာထက်မြေဆီလွှာညှစ်
တစ်ပျိုးပင်ရဲ့သန္ဓေသား၏အဆုံး (ပုံ 2) ။ က
ညှစ်မြေဆီလွှာ။
ဆက်သွားပါကမူလအမြစ်ကို taproot ဟုခေါ်သည်
•သိပ်သည်း။ သိပ်သည်းသောမြေဆီလွှာအလွှာများသည်
အောက်သို့elongate ရန်, အလယ်တန်းကန့်သတ်ခဲ့သည်
တင်းကျပ်သောသို့မဟုတ်အမြစ်တိုးတက်မှုနှုန်းရပ်စဲ။
အကိုင်းအခက်၏ဗဟိုအင်္ဂါရပ်ဖြစ်လာသည်
•ကွန်တိန်နာအပင်များမှာအပင်များသာရှိသည်။
အမြစ်စနစ် (ပုံ 4a) ။ Dandelions နှင့်
အမြစ်ကြီးထွားမှုအတွက် stricted areaရိယာ, ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ကြသည်
မုန်လာဥနီ taproots ရှိသည်။
အအေးပျက်စီးမှုမှဖြစ်ပေါ် နိုင်
တစ် ဦး ကနှစ် ဦး နှစ်ဖက် , ဒါမှမဟုတ်အလယ်တန်း, အမြစ်တစ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်
အမြစ်များပတျဝနျးကငျြမြေဆီလွှာ၏ကန့်သတ်ပမာဏ
အခြားအမြစ်မှဖြစ်ပေါ်လာသောအမြစ်။ တစ် ဦး က fibrous insulation ကိုလျော့နည်းစေသည်။
မူလတန်းအမြစ်လျှင်အမြစ်စနစ်ကဖွဲ့စည်းသည်
•အောက်သို့ကြီးထွားလာခြင်းအပြင်အမြစ်များ
elongate ဖို့တာတွေရပ်တန့်ခြင်းနှင့်မြောက်မြားစွာထုတ်လုပ်သည်
နောက်ပိုင်းတွင်ကြီးထွားခြင်းနှင့်မကြာခဏကောင်းစွာတိုးချဲ့
နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အမြစ်များ (ပုံ 4b) ။ ဤနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အမြစ်များ
စက်ရုံ၏ယိုလိုင်းထက်ကျော်လွန်။ ဒီကိုသိမ်းထားပါ
၏ကွန်ယက်ကိုဖွဲ့စည်းရန်အကြိမ်ကြိမ်ဌာနခွဲ
ကျယ်ပြန့်အမြစ် system ကိုအခါစိတ်တွင်
အပင်အများစုတွင်တွေ့ရသောအမြစ်များကိုအစာကျွေးခြင်း အချို့
ရှိပြီးသားသစ်ပင်များပတ်လည်ရှိမြေဆီလွှာကိုနှောက်ယှက်ခြင်း
ထိုကဲ့သို့သောမြက်အဖြစ်အပင်များ, သဘာဝကျကျတစ်ထုတ်လုပ်
နှင့်ချုံဖုတ်။
fibrous အမြစ်စနစ်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်
အစားအစာအဖြစ်အမြစ်
အပင်တစ်ပင်၏လည်ပင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်
အများအပြားကဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံများကိုကျယ်စေကြသည်
တစ် fibrous ထုတ်လုပ်ရန်စက်ရုံအားပေးပါ
အမြစ်။
အာလူးအချိုမှုန့်တွေဖောင်းနေတယ်
အမြစ်စနစ်။ ပျိုးခင်းသည်ဤနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်
အမြစ်၊ နှင့်မုန်လာဥ, beets, rutabaga, parsnips,
သဘာဝကျကျ taproot ထုတ်လုပ်သောသစ်ပင်များနှင့်အတူ
turnips နှင့်မုန်လာဥရှည်လျား taproots ဖြစ်ကြသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျစ်လစ်သိပ်သည်း fibrous အမြစ်နှင့်အတူသစ်ပင်များကြောင့်ဖြစ်သည်
ပိုပြီးအောင်မြင်စွာ system ကိုအစားထိုး။
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Xylem
ရေသယံဇာတများသယ်ဆောင်ရန်ပြွန်အဖြစ်
အဓိကအားထားဘူးသီးနှင့်အရွက်ကိုထောကျပံ့နှင့်အစေခံ
နှင့်အစားအစာ ( photosynthates ) ။ နေရာချအဓိကအားထား
Xylem
ထိတွေ့ မှုအတွက်အဆင်သင့်အနေအထားတွင်အရွက်
အလင်း ပင်စည်အတွင်းရှိသွေးကြောစနစ်
pith
အမြစ်မှစဉ်ဆက်မပြတ်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်,
(က) Monocot
(ခ) Dicot
ပင်စည်မှတဆင့်နောက်ဆုံးတော့အရွက်ရန်။
ပုံ (၅) ။ ။ ။ (က) အဆက်ဖြတ်ခြင်းသွေးကြော
ဒီစနစ်ကနေပြီးရေနဲ့အစားအစာဖြစ်တယ်
တစ် monocot ပင်စည်၏စနစ်, (ခ) တစ် ဦး ၏စဉ်ဆက်မပြတ်သွေးကြောစနစ်
ထုတ်ကုန်ရွှေ့။

Woody dicot ပင်စည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

ပင်စည်ပတ်ပတ်လည်ကနေမြက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်
၏သစ်ပင်များ။ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့အင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုဆွဲဆောင်သည်
သွေးကြောစနစ်တွင် xylem ပါဝင်သည်။
ပေါင်းပင်ညှပ်အားဖြင့်ဖြတ်တောက်မှု။
phloem နှင့်သွေးကြော cambium ။ ဖြစ်နိုင်သည်
monocots ၏သွေးကြောစနစ်များနှင့်
အပင်တစ်ပင်၏ရေပိုက်အဖြစ်ယူဆခဲ့သည်။ Xylem
dicots (ပုံ 5) ကွာခြား။ နှစ် ဦး စလုံး con- ပေမယ့်
ပြွန်များသည်ရေကိုသယ်ဆောင်ပြီးတွင်းထွက်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။
tain xylem နှင့် phloem, ဤအဆောက်အ ဦ များဖြစ်ကြသည်
als; phloem ပြွန်သကြားကဲ့သို့သောအစားအစာကိုသယ်ဆောင်။
တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ တစ် ဦး monocot အတွက်
အဆိုပါ cambium meristematic တစ်အလွှာဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ xylem နှင့် phloem အထုပ်ထဲမှာတွဲနေကြသည်
အဆိုပါ xylem နှင့် phloem ခွဲခြားသောတစ်ရှူး
ပင်စည်တစ်လျှောက်လုံးလူစုခွဲ။ သွေးကြော
နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သစ်ကို xylem နှင့်ထုတ်လုပ်သည်
dicots အတွက်စနစ်ကစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ဟုဆိုသည်
phloem ဆဲလ်တွေ။ ဒီတစ်သျှူးအသစ်ကတာ ၀ န်ယူတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပင်စည်အတွင်းမှာကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ The
girth အတွက်ပင်စည်ရဲ့တိုးသည်။
phloem သည်အပြင်ဘက်လက်စွပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သွေးကြော cambium ရန်အရေးကြီးပါသည်
မဟာမိတ်ရင့်ကျက်အတွက်အခေါက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်
နည်းလမ်းများစွာအတွက်ဥယျာဉ်မှူး။ Xylem နှင့် phloem
Woody အဓိကအားထား။ အဆိုပါလျှော်အတွင်းပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသော
ကိုင်းကူးဆက်ထားသောသစ်တိုင်နှင့်တစ်ရှူးများ
လက်စွပ် Sapwood သည်အသစ်သော xylem ဖြစ်သည်
အဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်လျှင် rootstock, တန်းစီဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ပို့ချခြင်းနှင့် heartwood အဟောင်းကို xylem ဖြစ်ပါတယ်
ယူ။ သတိမရှိသောပေါင်းပင်များကိုချုံ့ နိုင်သည်
သောပင်စည်၏အလယ်ဗဟိုတွင်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသည်
သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်လှဲခြင်း၊
မရှိတော့ပို့ချဖြစ်ပါတယ်။ Heartwood ပြည့်လျက်ရှိသည်
ထိုအပင်ကိုခါးစည်း။ သေစေ၏။ ဒါ
သွားဖုံး၊ အစေးကဲ့သို့သောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ
string ကိုပေါင်းပင်ညှပ်အခါမကြာခဏတွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်
ဆိုးဆေးနှင့်အဆီများ။
၏သွေးကြောစနစ်များအတွက်ခြားနားချက်
monocots
နှင့် dicots လက်တွေ့ကျတဲ့ inter- ၏
ဝေါဟာရများကိုအဓိကထား
အချို့သောပေါင်းသတ်ဆေးများဘာလို့
လဲဆိုတော့ဥယျာဉ်မှူးမှမှတ်
ရိုက်ပါ - ပင်စည် (၁ နှစ်အရွယ်သို့မဟုတ်။ )
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကိုသာထိခိုက်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်,
2, 4-D ကို
အရွက်နှင့်အတူလျော့နည်း) ။
အဆက်မပြတ်သွေးကြောဖြင့်အပင်များကိုသာသတ်နိုင်သည်
အညွန့် - ပင်စည် (အသက် ၁ နှစ်နှင့်အောက်)
စနစ် (dicots) ။ အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသော ပေါင်းသတ်ဆေးများ
သောမြုံရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဆင့်၌တည်ရှိ၏
အခြားတစ်ဖက် (ဥပမာ၊ glyphosate) သည်အပင်များကိုသတ်သည်
(အရွက်မရှိပါ)
မသက်ဆိုင်သွေးကြောစနစ်၏သူတို့ရဲ့အမျိုးအစား။
ဌာနခွဲ - ထိုထက်မကသောပင်မ
သွေးကြောစနစ်

1 နှစ်အရွယ်ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်နှင့်အတူ ဆုံမှတ်များ
ကနေဖြာအဓိကအားထား။
node ဆိုသည်မှာပင်စည်ရှိbudရိယာသည်ဘူးသီးများဖြစ်သည်
ပင်စည် -a Woody စက်ရုံရဲ့အဓိကပင်စည်။
(ပုံ 6) တည်ရှိပြီးနေကြသည်။ ဒါဟာကြီးမြတ်တဲ့ site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
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ပုံ 6.- Stem ဖွဲ့စည်းပုံ။

•အပင်ကြီးထွားမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်
ပေါင်းသတ်ဆေးများလည်း internode သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်
အရှည်။
အဓိကအားအမျိုးအစားများ
ကြီးမားသောအကွာအဝေးနှင့်အတူရှည်လျားဖြစ်နိုင်သည်ကိုအဓိကအားထား
node များအကြား (ဥပမာအပင်၏အကိုင်းအခက်များ၊
စတော်ဘယ်ရီပေါ်အပြေးသမား) သို့မဟုတ် compressed,
node များအကြားအကွာအဝေးတို (ဥပမာ,
စတော်ဘယ်ရီအပင်များ, သစ်သီးစပါးနှင့်
အာဖရိကခရမ်းရောင်) ။ ပေမယ့်လေ့အဓိကအားထားပေမယ့်
မြေပြင်၌ကြီးပွား။ တခါတရံကြီးပွားတတ်ကြ၏
မြေအောက်အောက်ဆုံးသိုသိုသို
ဥ, corms သို့မဟုတ်မီးသီး။ အားလုံးရှိရမည်အဓိကအားထား
ဘူးသီးသို့မဟုတ်အရွက်။

ဘယ်မှာသေးငယ်တဲ့ဆယ်လူလာလှုပ်ရှားမှုနှင့်တိုးတက်မှုနှုန်း
အထက်မြေပြင်အထူးပြုအဓိကအားထား
ဘူးသီးအရွက်, အဓိကအားသို့မဟုတ်ပန်းပွင့်သို့ဖွံ့ ဖြိုး။
အချို့သောအပင်များမှာအထူး
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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အခန်း ၅ ကိုကြည့်ပါ။
တံစဉ်များကို။

တံစဉ်များကိုသောအခါ,
တစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်အရေးကြီးပါသည်
မြေပြင်သရဖူ,
ဟုတ်အဖြစ်လူသိများအဓိကအားထား
စက်ရုံ၏
node များ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်ဖြတ်ချင်သည်
stolons
(ပုံ 7) ။စပါးသို့
သရဖူ မ
(strawberအပေါ်
node တစ်ခုအထက်တွင်ရှိသော်လည်းနီးကပ်လွန်းသည်။dandelions နှင့်အာဖရိကခရမ်းရောင်များဖြစ်သည်
ဤထုံးစံ၌တံစဉ်များကိုဘူးသီးအားပေးတယ်
အရွက်နှင့်ပန်းပွင့်နှင့်အတူချုံ့အဓိကအား
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစတင်ရန်ထိုဆုံမှတ်တွင်
တိုတောင်းသော internodes ပေါ်မှာ။ စပါး တိုတို stubby ဖြစ်ကြသည်
ရင့်ကျက်သစ်ပင်များသို့မဟုတ်အရွက်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ဘေးထွက်အဓိကပင်စည်မှပေါ်ထွန်းသောကိုအဓိကအားထား။
node များအကြားareaရိယာကိုခေါ်သည်
သစ်တော်သီးတွင်သစ်သီးများ၊
နေ ။ ၎င်း၏အရှည်သည်ရှုထောင့်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ပန်းသီးနှင့်ချယ်ရီပင်များ။ ပြင်းထန်တံစဉ်များကိုဖြစ်လျှင်
မျိုးရိုးဗီဇအပါအဝင် tors ။ အခြားအချက်များ
သူတို့ကအသီး - သီးစပါးနီးကပ်လွန်းပြုလေ၏
internode အရှည်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်
အသီးမသီးသောအပင်များကိုပြန်ပြောင်းနိုင်သည်၊
•မြေဆီလွှာမြေသြဇာကျဆင်းလာခြင်း
ယခုနှစ်အလားအလာကောင်းသည့်အသီးများကိုသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း။
တစ်ခုလျှောက်လွှာနေစဉ် node ကိုအရှည်
Stolons များသည်အမဲသား (သို့) Semiwoody၊
နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြင့်သောဓာတ်မြေသြဇာသည်၎င်းကိုတိုးစေနိုင်သည်။
ed, အလျားလိုက်မကြာခဏတလျှောက်တွင်အိပ်ကြောင်းကိုအဓိကအားထား
•အလင်းမရှိခြင်းသည် internode အရှည်တိုးစေသည် မြေမျက်နှာပြင်။ စတော်ဘယ်ရီအပြေးသမား stolons ဖြစ်ကြသည်
ဗိုင်းလိပ်တံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီအခြေအနေ
သော node များမှာအရွက်သေးငယ်တဲ့ရှိသည်။ အမြစ်
stretch, ဒါမှမဟုတ် etiolation အဖြစ်လူသိများနှင့် ဤအ node များမှဖွံ့ ဖြိုးပြီးနှင့်သမီး
မကြာခဏအိမ်တွင်းစတင်ပျိုးပင်များတွင်တွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်
အပင်ကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ဤအမျိုးအစားအမျိုးအစား
နှင့်အလင်းရောင်နိမ့် con- အောက်မှာ houseplants အတွက်
မျိုးပွားတိုးမြှင့်ဖို့လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်
ကဗျာ
တစ်စတော်ဘယ်ရီ patch ကို၏အရွယ်အစား။ ပင့်ကူအပင်
• Internode အရှည်ရာသီအလိုက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့အပြင်နောက်ဆုံးတွင်လုပ်နိုင်တဲ့, stolons ထုတ်လုပ်ရန်
အစောပိုင်းရာသီတိုးတက်မှုသည်
လုံးဝသစ်ပင်များဖြစ်လာသည်။
node များ၊ ရာသီနှောင်းပိုင်းကြီးထွားမှုတိုသည်
အထူးမြေအောက်အဓိကအား
နေပြည်တော်။
အာလူးဥ, Iris စာသိုလှောင်ခြင်းနှင့် tulip
•စက်ရုံစွမ်းအင်ကိုသုံးခုခွဲခြားထားတယ်
မီးသီးများကမြေအောက်သိုလှောင်ထားသည့်မြေအောက်ပင်များဖြစ်သည်
လေးဘက်အဓိကအား, ဒါမှမဟုတ်အသီးသို့လမ်းကြောင်းပြောင်း
စက်ရုံအတွက်အစားအစာ (ပုံ ၈) ။ တစ်ခါတစ်လေ
တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု၊
အမြစ်များကိုခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်
node အရှည်။
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စွယ်

သရဖူ

Stolon

ပုံ ၇ ။

နှင့်အဓိကအား, ဒါပေမယ့်တ ဦး တည်းသေချာနည်းလမ်းရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်
နွေ ဦး ရာသီ၌ကြီးထွားလာသည်
node များ။ node များရှိသည်; အမြစ်မပျက်။
သိုလှောင်ထားသောအစားအစာ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်
အာလူး ဥ များတွင် "မျက်စိ" ကိုပင်စည်ရဲ့ဖြစ်ကြသည်နှင်းတောထဲကအရွက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်မ
node များနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီမျက်စိတစ်စပျစ်သီးပြွတ်ပါရှိသည်
သူတို့အပြီးသည်အထိအပင်ထုတ်လုပ်သည်အခြားမီးသီး
ဘူးသီး အမျိုးအနွယ်ကိုမှအာလူးကြီးထွားလာတဲ့အခါ အဝါရောင်လှည့်သို့မဟုတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ရှိခဲ့တယ်
အပိုင်းအစတစ်ခုစီသည်အရေးကြီးသည်
ကြီးထွားလာတယ်။ နွေရာသီနှောင်းပိုင်းနှင့်အစောပိုင်းကျဆုံးခြင်း၌ဤ
အနည်းဆုံးမျက်လုံးတစ်လုံးရပြီးအနည်းဆုံး ၂ အောင်စရှိသည်
အပင်များသည်နောက်နှစ်ပန်းပွင့်ရန်အတွက်အစာသိုလှောင်သည်။
ဒါမှမဟုတ်အချင်း ၂½ လက်မဖြစ်မယ်
မီးသီးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်
သစ်စက်ရုံကြီးထွားမှုအတွက်လုံလောက်သောစွမ်းအင်။ nontunicate (ပုံ 8) ။ တုန်ခါ မီးသီးများ (ဥပမာ Rhizom တွေဟာ stolons တွေနဲ့ဆင်တူတယ်
tulips နှင့်ကြက်သွန်နီ) ပါးလွှာသော papery cov- ရှိသည်
အပင်မှအပင်သို့အလျားလိုက်ပေါက်ရောက်သည်။ အချို့အမှန်တကယ်ပြုပြင်ထားသောအရွက်ဖြစ်သော ering ။ ဒါဟာ
ကျဉ်းမြောင်းသွယ်လျခြင်းသည်ဖိအားများပြီးအမဲသားများဖြစ်သည်။
စဉ်အတွင်းပျက်စီးမှုမှမီးသီးကာကွယ်ပေးသည်
iris), အခြားသူတွေပါးလွှာများနှင့်ရှိနေစဉ်
တူးဖော်ခြင်းနှင့်ထွက်သွားသည်နှင့်ခြောက်သွေ့သွားခြင်းမှဖြစ်သည်
elongated internodes (ဥပမာ, bluegrass) ။ အချို့
မြေဆီလွှာ၏။ မီးသီးများ (ဥပမာ - နှင်းတော)
မြက်အဓိကအား Insidious ပေါင်းပင်ဖြစ်ကြသည်
ဒီစက္ကူဖုံးအုပ်မထားဘူး သူတို့က
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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စာသို။ရဲ့၏ပြန့်ပွားစွမ်းရည်၏
သူတို့
ပျက်စီးခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နှင့်ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Tulips များ၊ နှင်းတောများနှင့်ကြက်သွန်နီများသည် မီးသီးများ
Cormsထုတ်လုပ်သည်
သည်မြေအောက်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်
။
အရာတို, compressed underပင်စည်။ မီးသီးများနှင့် corms နှစ် ဦး စလုံးရှိပါတယ်ပေမယ့်
မြေပြင် fleshy အကြေးခွံများကဝိုင်းအဓိကအားထား ပင်မတစ်သျှူးများဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထား၍ ၎င်းတို့သည်မဟုတ်ပါ
(အရွက်) ကိုမှာဗဟိုအဖူးအုံဖုံးလွှမ်း
အတူတူ။ Corms များကိုမီးသီးများကဲ့သို့ပုံဖော်သော်လည်းပြုလုပ်သည်
ပင်စည်၏အစွန်အဖျား။ သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းတွင်သင်သည်ဖြတ်နိုင်သည်
fleshy အကြေးခွံမဆံ့။ corm ဆိုသည်မှာအစိုင်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ဝက်တွင်တစ် ဦး tulip သို့မဟုတ်လီလီမီးသီးအပေါင်းတို့
ခြောက်သွေ့သောစကေးကဲ့သို့
နှင့်ကြည့်ရှုပါ
အရွက်နှင့်အတူရောင်ရမ်းပင်စည်။
သေးသေးလေးအတွက်ပန်းပွင့်အစိတ်အပိုင်းများ။
Gladiolus နှင့် Crocuses တို့သည် corms များထုတ်လုပ်သည်။
တစ် ဦး မီးသီးထုတ်လုပ်စက်ရုံပန်းပွင့်ပြီးနောက်၎င်း၏ အချို့သောအပင်များ (ဥပမာ - ဥတီဂနီယမ်နှင့်ဥ)
phloem ကနေအစားအစာသိုက်ပို့ဆောင်ပေးသည်
cyclamen) ပြုပြင်ထားသောမြေအောက်ထုတ်လုပ်သည်
ထိုမီးသီးရဲ့အကြေးခွံမှအရွက်။ ဘယ်အချိန်မှာမီးသီး
ပင်စည်ဟုခေါ်သည်ပင်စည်။ ဒီအဓိကအားထား
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အရွက်

ပင်မ

Tunicate မီးသီး

ဥစည်
မီးသီး

ဘေးထွက်ဘူးသီး
အိမ်တွင်း
ဆုံမှတ်
အဟောင်း
corm

Rhizome

ဥ

Corm

ပုံ ၈ - မြေအောက်ပင်မဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု။

အခန်း ၄ ကိုကြည့်ပါ။
စက်ရုံ
ဝါဒဖြန့်။

အပင်အမျိုးအစားများနှင့်၎င်းတို့၏အဓိကအားထား
တိုတိုပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ကြ၏။ ဘူးသီးနှင့်အညွန့်
အများအားဖြင့်သစ်ပင်များတွင်အဓိကပင်စည်တစ်ခုရှိသည်၊
ထိပ် (ဦး ရစ်သရဖူ) မှပေါ်ထွန်းနှင့် fibrous အမြစ်များ
ရင့်ကျက်သည့်အခါများသောအားဖြင့် 12 ပေထက်ပိုသောအရပ်ရှည်ရှည်။
အောက်ခြေကနေကြီးထွား။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, ချုံဖုတ်အများအပြားအဓိကအားထားရှိသည်,
အခြားအပင်များ (ဥပမာ - မိုးရေနှင့်ချိုသော
ရင့်ကျက်လာသောအခါ 12 ပေထက်နည်းသောအမြင့်။
အာလူး) မြေအောက်သိုလှောင်မှုထုတ်လုပ်ရန်
မကြာခဏနေသော tuberous အမြစ်များဟုခေါ်တွင် gans အများစုမှာသစ်သီးပင်, တန်ဆာဆင်သစ်ပင်များနှင့်
ချုံဖုတ် Woody အဓိကအားရှိသည်။ ဤရွေ့ကား con- အဓိကအားထား
မီးသီးများနှင့်ဥနှင့်အတူရောထွေး။ ဒီဟာတွေရှိတယ်
ခိုင်မာ၏ tain အတော်လေးကြီးမားတဲ့ပမာဏ
node များမဟုတ်သလို internodes မ။
ဗဟိုအတွက် xylem တစ်သျှူး (heartwood)
အဓိကအားနှင့်ပြန့်ပွား
အဓိက။ စ sapwood သည်အရောင်အသွေးစုံလင်သော lv- ဖြစ်သည်။
မကြာခဏဟင်းသီးဟင်းရွက်စက်ရုံအတွက်အသုံးပြုကြသည်အဓိကအားထား
ရုံအောက်မှာအပြင်ဘက်အနီး xylem ing
ဝါဒဖြန်။ အပေါ်ယံအပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း
အပင်တစ်ပင်၏အခေါက်။
node များနှင့် internodes ဆံ့ကြောင်းအဓိကအား
Herbaceous သို့မဟုတ်အရည်ရွှမ်းသောအဓိကအားပါဝင်သည်
အများအပြား orna- ပြန့်ပွားဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်း အနည်းငယ်မျှသော xylem တစ်သျှူးသာဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်အသက်ရှင်သည်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပင်များ။ အထက်ပိုင်းပင်စည်ရှ
တစ် ဦး တည်းသာကြီးထွားလာရာသီသည်။ နှစ်ရှည်၌
အမြစ်များနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အသစ်သောအပင်များထုတ်လုပ်သည်။
အပင်များမှအသစ်သော herbaceous အဓိကအား
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်များမှာကောင်းသော
propa များဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသရဖူ
(root-stem interface) ။
gative တစ်ရှူး။ သငျသညျသို့စာသိုလှောင်ခွဲဝေနိုင်ပါတယ်ကြံကိုအတော်လေးကြီးမားတဲ့နှင့်အတူအဓိကအားထားကြသည် အူ
အပိုင်းပိုင်း သေးငယ်တဲ့ bulblets သို့မဟုတ် cormels ဖယ်ရှားလိုက်ပါ
သို့မဟုတ်ဗဟိုအစွမ်းသတ္တိကိုပေးခြင်းတစ်ရှူး။
သူတို့ရဲ့မိဘဆီက၊ နှင့်အပိုင်းပိုင်းသို့ဥခုတ်ဖြတ်
သူတို့ဟာများသောအားဖြင့် ၁ နှစ် ၂ နှစ်သာနေတတ်တယ်။
မျက်စိနှင့် node များပါဝင်သည်။ ဤအရာများအားလုံးသည်
ကြံနှင့်အတူအပင်ဥပမာ
အခန်း ၁၃ ကိုကြည့်ပါ။
တရားစွဲဆိုမှုသစ်ပင်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ နှင်းဆီပန်း, ဘလက်ဘယ်ရီနှင့်ပါဝင်သည်
Berry သီးကောက်ပဲသီးနှံများ။
Raspberry ။ အသီးထုတ်လုပ်မှုအတွက်
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အရွက်ဖူးပွင့်
မည်သည့်ကြံများကိုသုတ်သင်ရန်အရေးကြီးကြောင်း၊
ဘယ်လိုသုတ်သင်နည်း၊
ပန်းပွင့်
သူတို့ကို။ ဥပမာအားဖြင့်, နှစ်နှစ် Raspberry
ကြံမြေပြင်မှာ pruned နေကြသည်။ တစ်နှစ်
ဟောင်းများကိုကြံအောက်ပါထုတ်လုပ်ရန်ကျန်ကြွင်းနေကြသည်
ရာသီ။
တစ်ဦးက စပျစ်နွယ်ပင် ရှည်လျားနှင့်အတူအပင်တစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်, Trail ကိုအဓိကအားထား။
အချို့သောစပျစ်နွယ်ပင်များသည်တစ်ချိန်လုံးမြေပေါ်မှာပေါက်သည်
အခြားသူများကိုအခြားစက်ရုံတစ်ခုကထောက်ခံရမည်ဖြစ်သည်
သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံ။ ကြိုးစပျစ်နွယ်ပင်များကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ
ထောက်ခံမှုအတွက်။ စက်ဝိုင်းပုံအချို့ (ဥပမာ၊
အခြားသူများစက်ဝိုင်းနေစဉ် hops နှင့် Honeysuckle)
လက်ယာရစ်နာရီ (ဥပမာအားဖြင့်တိုင်ပဲ) ။ တောင်တက် ပုံ ၉ — Elm leaf and flower ဘူး။
ing စပျစ်နွယ်ပင်များကိုဖြစ်စေဝေဟင်မှထောက်ခံကြသည်
by မြစ်များ (ဥပမာ၊ အင်္ဂလိပ်ဆင်စွယ်နှင့်အဆိပ်အတောက်)
တစ် ဦး ထောက်ခံမှုဝိုငျးကြောင်းသွယ်ညွ
အခြားတစ်ဖက်တွင်, 700 မှ 1000 လိုအပ်သည်
အရာဝတ္ထု (ဥပမာ - သခွားသီး၊
45 ° F အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပူချိန်နာရီ။ စဉ်အတွင်း
passionflowers) သို့မဟုတ်ကော်နှင့်အတူညွတ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
အနားယူ, မြုံဘူးသီးအလွန်နိမ့်ကိုဆီးတားနိုင်သည်
အကြံပေးချက်များ (ဥပမာဗာဂျီးနီးယားနှင့်ဂျပန် creeper)
။
အပူချိန်,
ဒါပေမယ့်ကြွင်းသောအရာကာလပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ်
ကျေနပ်ရောင့်ရဲမယ်၊
အစားအစာအဖြစ်အဓိကအားထား
အအေးမိအပူချိန်သို့မဟုတ်နှင်းခဲအားဖြင့်အသက်။ ကျန်ရှိနေသော
အာလူးနှင့်စားသုံးနိုင်သောဥ
ကာလသည်အပင်မှထွက်လာခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်
ဂျေရုဆလင် artichoke နှစ် ဦး စလုံးဇာတိပကတိ under- ဖြစ်ကြသည်
အရမ်းမကြာမီမြုံနှင့်ပျက်စီးလျက်ရှိသည်
မြေပြင်ကိုအဓိကအားထား။ ကညွတ်နှင့် kohlrabi ဖြစ်ကြသည်
နွေ ဦး ရာသီနှင်းခဲ။
ကျယ်ဝန်းအရည်ရွှမ်းသောအဓိကအားထား။ ဂျင်း“ အမြစ်”
တစ် ဦး ကအရွက်အဖူးအငုံတိုတိုပင်စည်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်
တကယ်တော့ကျဉ်းမြောင်းသွယ်လျသို့မဟုတ်မြေအောက်ပင်စည်ဖြစ်ပါတယ်။
သန္ဓေသားအရွက်နှင့်အတူ။ အရွက်ဘူးသီးမကြာခဏဖြစ်ကြသည်
ကြံနှင့်ဝါးအညွန့်များသည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ပန်းပွင့်ထက်လျော့နည်း smump နှင့်ပိုပြီးချွန်
ဘူးသီး (ပုံ 9) ။
Terminal အဖူးအငုံထွက်
ဘူးသီး
တစ် ဦး ကပန်းပွင့်ဘူးသီးရေးစပ်သည်
တစ် ဦး ကဘူးသီးကနေဖွံ့ ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသေးသောအညွန့်သည်
သန္ဓေသားနှင့်အတူတိုတိုပင်စည်၏
အရွက်သို့မဟုတ်ပန်းပွင့်ကြီးထွား။ ၏ဘူးသီး
Onic ပန်းပွင့်အစိတ်အပိုင်းများ။ အသီးကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်
ပုံမှန်အားဖြင့်သမ - ဇုန်သစ်ပင်များနှင့်ချုံဖုတ်
တစ်ခါတစ်ရံပန်းပွင့်ဘူးသီးဟုခေါ်သည်
သေးငယ်တဲ့အကာအကွယ်အပြင်ဘက်အလွှာ,
သစ်သီးဘူးသီး။ ဒါကဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်
သားရေအကြေးခွံ။ နှစ်စဉ်အပင်များနှင့်အပင်များ
သို့သော်တိ; သော်လည်း
ceous နှစ်ရှည်အတူအဝတ်အချည်းစည်းဘူးသီးရှိသည် ပန်းပွင့်ဖို့အလားအလာရှိသည်
သစ်ပင်
အစိမ်းအရည်ရွှမ်းပြင်အရွက်။
သစ်သီးများသို့ဖွံ့ ဖြိုးလာမည်၊
ဘေးထွက်
များစွာသောအပင်များ၏ဘူးသီးထိတွေ့ မှုလိုအပ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုးရွားသောရာသီဥတုကြောင့်လုပ်ပါ
(ချိုင်းကြားကိုယ်)
တစ် ဦး ဝေဖန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရက်ပေါင်းအချို့
မှ
ဘူးသီး
၀ တ်မှုန်ကူးခြင်းမရှိခြင်း၊
တိုးတက်မှုနှုန်းပြန်လည်စတင်မီကယ်လိုရီအပူချိန်
သည်အခြားရှုံးသောအခါအခွအေန။
နွေ ဦး ။ ဤကာလကိုမကြာခဏအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်
တည်နေရာ
ကြွင်းသောကာလ, ကွဲပြားခြားနားသောအပင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်။
Buds သူတို့ရဲ့တည်နေရာများအတွက်အမည်ရှိ
Forsythia သည်အတော်အတန်လိုအပ်သည်
ပင်စည်အပေါ် ပုံ (ပုံ 10) ။
တိုတောင်းသောအနားယူခြင်းကာလနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာမှာကြီးထွားလာသည်
ပုံ ၁၀ — Bud Bud တည်နေရာ။
Terminal ဘူးသီးမှာတည်ရှိသည်
ပူနွေးသောရာသီဥတု၏။ မက်မွန်သီးများစွာ၊
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တစ်ပင်စည်၏အထွတ် (အစွန်အဖျား) ။ ဘေးထွက် (ချိုင်းကြားကိုယ်) ဘူးသီး
တစ်ပင်စည်၏နှစ်ဖက်အပေါ်တည်ရှိပြီးပေါ်ထွန်းကြသည်
နှင့်အတူအရွက် axil
အရွက်တစ်ပင်စည်နှင့်တွေ့ဆုံသော axil ၌တည်၏။ In
ချိုင်းကြားကိုယ်အဖူးအငုံထွက်
အချို့ ဖြစ်ရပ်များတွင် axil တွင်ပါ ၀ င်သည်
တစ်ဘူး။
စွန့်စားသော ဘူးသီးများသည်အခြားနေရာများတွင်လည်းပေါ်ပေါက်လာသည်
ဓါး
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terminal ကိုသို့
မဟုတ်ချိုင်းကြားကိုယ်အနေအထား။
သူတို့ဖြစ်နိုင်သည်
အမြစ်များ,
ပင်စည်
internode ကနေဖွံ့ ဖြိုး
အဆိုပါမှာအရွက်ဓါးသို့မဟုတ် callus တစ်သျှူး၏အစွန်း
အလယ်အလတ်
တစ်ပင်စည်သို့မဟုတ်အမြစ်၏အဆုံးကိုဖြတ်။ စွန့်စားမှုဘူးသီး
ပင်စည်၊ အရွက်နှင့်အမြစ်များကိုခုတ်ထွင်ခွင့်ပြုသည်။
လုံးဝအသစ်ကအပင်သို့op ။

ကြက်သွန်ဖြူ
ဆုံမှတ်

ပင်မ

အစားအစာအဖြစ်ဘူးသီး
ကြီးထွားလာဘူးသီးသို့မဟုတ်ဘူးသီး၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဖွဲ့စည်းရန်
ပုံ 11.- အရွက်အစိတ်အပိုင်းများ။
အချို့ဟော်ရီကာချာသီးနှံများစားသုံးနိုင်သောအဘို့ကို။
ဂေါ် ဖီထုပ်နှင့် ဦး ခေါင်းဆလတ်ဥပမာ
အလယ်ပိုင်းဒေသ၏ဘေးထွက်များသောအားဖြင့်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သောကြီးမား terminal ကိုဘူးသီး။ အောင်မြင်သော
အရွက်၏အများဆုံးသိသာအစိတ်အပိုင်း (ပုံ 11) ။
ချိုင်းကြားကိုယ်ဘူးသီး Brus- ၏စားသုံးနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
တစ် ဦး ကအရွက်ကိုတစ် ဦး အားဖြင့်ဝေး၎င်း၏ပင်စည်ကနေထိန်းချုပ်ထားသည်
sels ပင်ပေါက်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ artichoke ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်,
တစ် ဦး ညှာ ဟုခေါ်တွင်ပင်စည်ကဲ့သို့နောက်ဆက်တွဲ နှင့်
ပန်းပွင့်ဖူးပွင့်၏ဇာတိပကတိအပိုင်းအစ
အဆိုပါ petiole ၏အခြေစိုက်စခန်းဟာပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်
bracts နှင့်၎င်း၏အစိုင်အခဲပင်စည်နှင့်အတူစားသည်။ တစ် node ကိုမှာရပ်တ။ ညှာရှည်သည်ကွဲပြားနိုင်သည်
ပန်းဂေါ် ဖီနှင့်ပန်းဂေါ် ဖီသည်အရေးကြီးသည်
လုံးဝချို့တဲ့နိုင်ပါသည်, သောကိစ္စတွင်အတွက်
စားသုံးနိုင်သောပန်းပွင့်ဘူးသီးနှင့် horticultural အပင်များ။
အရွက်ဓါးအဖြစ်ဖော်ပြနေသည် sessile သို့မဟုတ် stalkဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပင်စည်၏ဝေမျှဆက်စပ်
နည်းသော။ တစ် ဦး ကဟင်းသီးဟင်းရွက်အညှာအရွက်ညှာဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းပွင့်ဘူးသီးနှင့်အတူစားကြသည်။
ညှပ်ရိုးတစ်ကောင်နှင့်တွေ့သည့်နေရာသည် node ဖြစ်သည်
အရွက် axil တောင်းဆိုခဲ့သည် ။ အဆိုပါ axil တစ်ခုတည်းပါရှိသည်
ချိုင်းကြားကိုယ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းဘူးသီးသို့မဟုတ်ဘူးသီးပြွတ်

အရွ က်
လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
ရေရှည်
ကျောင်းအုပ်ကြီး
အရွက်၏ tion ရန်ဖြစ်ပါသည်
နေရောင်ခြည်လိုအပ်မှုကိုစုပ်ယူ ထုတ်လုပ်ရန် ed
မှတဆင့်သကြားဓာတ်
ခေါ်လုပ်ငန်းစဉ်
photosynthesis ။ အရွက်
မျက်နှာပြင်ပြားနေကြသည်
ကြီးမားတဲ့တင်ဆက်ရန်
ထိရောက်သောအလင်းရိယာ
စုပ်ယူ။ ဓါး
အဆိုပါချဲ့ထွင်ပါးလွှာသည်
ကိုယ်ရံတော်ဆဲလ်တွေ
တစ်ခုခုကိုအပေါ် ဖွဲ့စည်းပုံ

ဝမ်းဗိုက်
အထက်
epidermis
Palisade
အလွှာ
သွေးကြော
အထုပ်
ရေမြှုပ်
ဆဲလ်
အောက်
epidermis
Stoma

intercellular
အခန်း

ပုံ 12.- အရွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်း။

စာမျက်နှာ ၁၃
အခန်း ၁ - ရုက္ခဗေဒအခြေခံ • ၁၅

ဘူးသီး သူတို့ကတက်ကြွသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ဖြစ်နိုင်သည်။
ရာသီဥတုအေးပြီးပွင့်လင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရံတော်ဆဲလ်တွေ
မှန်ကန်သောအခြေအနေများအောက်တွင်သူတို့သည် ထို့အပြင်အလင်းမရှိခြင်းအတွက်အနီးကပ်။
အဓိကအားသို့မဟုတ်အရွက်သို့velop ။
အထက်နှင့်အောက်အကြားတည်ရှိသည်
သစ်ရွက်တစ်ချောင်းကိုအများအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
epidermis သည် mesophyll ဖြစ်သည်။ ဒါဟာခွဲခြားထားတယ်
အဖွင် (ပုံ ၁၂) ။ ထိပ်နှင့်အောက်ခြေတွင်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်
အပေါ်ယံအလွှာ ( palisade mesophyll )
epider လို့ခေါ်တဲ့အထူမာ ကျောတဲ့ ဆဲလ်အလွှာ
နှင့်လေအများကြီးပါဝင်သောအောက်ပိုင်းအလွှာ
mis ။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်
အာကာသ ( spongy mesophyll ) ။ အတွင်းမှာတည်ရှိသည်
အရွက်တစ်သျှူး၏အခြားအလွှာ။ အဆိုပါအစီအစဉ် အဆိုပါ mesophyll ဆဲလ်တွေဘယ်မှာရှိ chloroplasts ဖြစ်ကြသည်
epidermal ဆဲလ်တွေရဲ့အရွက်ကဆုံးဖြတ်တယ်
photosynthesis ဖြစ်ပျက်သည်။
မျက်နှာပြင် texture ။ ထိုကဲ့သို့သောသူတို့အားအဖြစ်အချို့သောအရွက်
အရွ က်အမျိုးအစားများ
အာဖရိက violets ၏, ဆံပင် (ရှိ pubescence ),
သော epidermal ဆဲလ်များ၏ extension များဖြစ်ကြသည် အရွက်များစွာရှိသည်။ The
အသုံးအများဆုံးနှင့်ထင်ရှားတဲ့အရွက်ဖြစ်ကြသည်
အရွက်ကိုကတ္တီပါလိုခံစားစေပါ။
သစ်ရွက်အဖြစ်ရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်အဓိကဖြစ်ကြသည်
အဆိုပါ cuticle သည် epidermis ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ
photosynthesis ၏တည်နေရာ။ သို့သော်ထိုအရပ်၌ရှိသည်
ဟုခေါ်သော waxy အလွှာထုတ်လုပ် cutin , အရာ
အခြားပြုပြင်ထားသောအရွက်များစွာရှိသည်။
အရွက်ကိုရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်
• စကေးအရွက် (cataphylls) ပေါ်တွင်တွေ့ ရှိရသည်
လွယ်ကူပါတယ်။ အရွက်ပေါ်တွင် cutin ပမာဏ သူတို့ပူးတွဲသောစာသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဘူးသီး
တိုးမြှင့်အလင်းပြင်းထန်မှုနှင့်အတူ es ။ ဒါအတွက်
နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်။
အရိပ်သို့အပင်များရွေ့လျားသောအခါအကြောင်းပြချက်
•
မျိုးစေ့ရွက်များ
(cotyledons) များကိုတွေ့ ရှိရသည်
နေရောင်ခြည်အပြည့်အဝ၊
သန္ဓေသားပင်များ။ သူတို့အတွက်အစားအစာသိုလှောင်တယ်
ရက်သတ္တ ပတ်အနည်းငယ်၏။ ဒီတဖြည်းဖြည်းထိတွေ့ မှု
ဖွံ့ ဖြိုးဆဲပျိုးပင်။
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cutin အလွှာကိုတည်ဆောက်ပြီးကာကွယ်ပေးသည်
နေရောင်ခြည်ကို
hardening off ဟုရည်ညွှန်းသည်။ al- • ထိုကဲ့သို့သောပေါ် ရှိအဖြစ်ကျောရိုးနှင့်ညွန့,
barberry နှင့်ပဲပင်များ, အပင်တစ်ပင်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်
လျင်မြန်သောရေဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်နေမှအရွက်
ဝမ်းပျက် အစားထိုးသီးနှံများကိုအိမ်တွင်းထုတ်လုပ်သင့်သည်သို့မဟုတ်ယင်း၏အဓိကအားထောကျပံ့ကူညီ။
• သိုလှောင်မှုအရွက်, ထိုကဲ့သို့သော bul- အပေါ် ရှိသူများအဖြစ်
အိမ်ပြင်မထွက်မီတင်းကျပ်ပါစေ။
bous အပင်များနှင့်အရည်ရွှမ်း, အစားအစာသိုလှောင်။
အဆိုပါဖယောင်း cutin လည်းရေတွန်းလှန်။ ဘို့
• Bracts ကို မကြာခဏတောက်ပသောအရောင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဒီအကြောင်းပြချက်, ပိုးသတ်ဆေးအများအပြားတစ်မှုန်ရေမွှားဆံ့
အရွက် fied ။ အပေါ်ထပ်အဆောက်အ ဦ များ
ဖြည့်စွက်ဆေး (စတစ်ကာ၊ ဖြန့်ဖြူးစသည်) တို့ဖြစ်သည်
dogwoods နှင့် poinsettias bracts မဟုတ်ပါ
ထုတ်ကုန်သည် cutin လိုက်နာ, ဒါမှမဟုတ်ထိုးဖောက်
ချယ်ရီ။
အလွှာ။

အထူးဆဲလ်များဟုခေါ်သည့် ကိုယ်ရံတော်ဆဲလ်များ ဟုတ်ပါတယ်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားတုံ့ပြန်ရန်ဖွင့ ်၍ ပိတ်
xylem ၏သွေးကြောအစုအဝေးနှင့်
ထိုကဲ့သို့သောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအဖြစ် tal လှုံ့ဆော်မှုနှင့်
phloem, မှတဆင့်, ပင်စည်ကနေတိုးချဲ့
အလင်း သူတို့ကရေလမ်းကြောင်းကိုထိန်းညှိသည်,
သွေးပြန်ကြောအဖြစ်ညှာနှင့်အရွက်ဓါးသို့။
အတွင်းနှင့်အပြင်သို့အောက်စီဂျင်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်
venation ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းက သွေးပြန်ကြောကိုဘယ်လိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းတယ်
sto- ဟုခေါ်သည်သေးငယ်တဲ့အဖွင့်မှတဆင့်အရွက်
ထိုဓါးအတွက်ဖြန့်ဝေ။ နှစ်ခုရှိပါတယ်
mata ။ မျိုးစိတ်အများစုအတွက်အများစု
venation ၏ cipal အမျိုးအစားများ: အပြိုင် - သွေးကြောနှင့်
အစာအိမ်၏အောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်
ပိုက်ကွန် - သွေးကြော (ပုံ 13) ။
အရွက်။
ခုနှစ်တွင် အပြိုင်-သွေးပြန်ကြော အရွက်, မြောက်မြားစွာသွေးပြန်ကြော
အပင်များဖြစ်ပေါ်စေမည့်အခြေအနေများ
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြိုင်ပြေးပြီး conရေအများကြီး (မြင့်မားသောအပူချိန်, အနိမ့်) ကိုဆုံးရှုံး တစ်မိနစ်, ဖြောင့်သွေးကြောများကနောက်ပိုင်းတွင်ဝတ်ရည်။
စိုထိုင်းဆ) ပိတ်ဖို့ကိုယ်ရံတော်ဆဲလ်ကိုလှုံ့ဆော်။ In
စင်ပြိုင် - သွေးပြန်ကြောအရွက်ပေါ်တွင်အများဆုံးမကြာခဏပေါ်ပေါက်ပါတယ်
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သစ်ပင်ကြီး

Palmate

(က) စင်ပြိုင်သွေးကြော

(ခ) ပိုက်ကွန်သွေးကြော

ပုံ 13 - venation အမျိုးအစားများ: (က) စင်ပြိုင် - သွေးပြန်ကြော; (ခ) ပိုက်ကွန် - သွေးကြော။

အရွက်, အရွက်ဓါးတစ်ခုတည်း, စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်
monocotyledonous အပင်များ။ အများဆုံးနှင့်အ
ယူနစ်
ပေါင်းစပ်သော အရွက်များကိုဖွဲ့စည်းထားသည်
မတူကွဲပြားသောသွေးကြောများကိုမွန်အမျိုးအစားတွင်တွေ့
ရှိနိုင်သည်
ကနေပေါ်ပေါက်အများအပြားသီးခြားလက်ကမ်းစာစောင်များ၏
အဘယ်သူ၏သွေးပြန်ကြောကို run မြက်မိသားစု၏အပင်များ
အတူတူညှာ။ အချို့အရွက်များသည်နှစ်ဆပိုများသည်။
အရွက်၏အခြေစိုက်စခန်းကနေ၎င်း၏အထွတ်မှ။ နောက်တစ်ခု
ပေါင် အရွက်အမျိုးအစားသည်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်
အပြိုင် venation အမျိုးအစားကိုအပင်များတွင်တွေ့ရသည်
ထိုကဲ့သို့သောငှက်ပျော, calla နှင့် pickerelweed အဖြစ်။နက်ရှိုင်းသော lobed ရိုးရှင်းသောအရွက်တစ် ဦး နှင့်တူပေမည်
ဒြပ်ပေါင်းအရွက်။
သူတို့၏သွေးပြန်ကြောများသည်အလယ်အလတ်မှစီးကျလာသည်။
အ သားတင်သွေးပြန်ကြော များ ( reticu- ဟုလည်းခေါ် တစ် ဦး ပင်စည်တစ်လျှောက်တွင်အရွက်အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်
စက်ရုံမှတ်ပုံတင် (ပုံ 18) တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
- သွေးပြန်ကြော) အဓိကကနေသွေးပြန်ကြောဌာနခှဲ
အရွက်အစီအစဉ်လေးမျိုးရှိပါသည်။
နံရိုးသို့မဟုတ်နံရိုးနှင့်အသေးစိတ်သွေးကြောသို့ခွဲ။
ဤရွေ့ကား veinlets ထို့နောက်ရှုပ်ထွေးအတွက်စည်းလုံး• ဆန့်ကျင်ဘက် အရွက်များကို ဖြတ်၍ နေရာချထားသည်
နှစ်ခုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကနေပင်စည်
ကွန်ယက်။ သွေးပြန်ကြော၏ဤစနစ်
တစ်ခုချင်းစီကို node ကိုမှာအရွက်။
အရွက်ထက်မျက်ရည်များကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
တစ် ဦး အပြိုင်သွေးကြောဖွဲ့စည်းပုံပါဘူး။ ကွန်ယက် • အခြား (လိမ်) အရွက်များကိုစီစဉ်ပေးသည်
ကိုသာအတူပင်စည်တစ်လျှောက်တွင်အခြားခြေလှမ်းများ
အရွက် dicotyledonous အပင်များပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကို node ကိုမှာအရွက်။
ပိုက်ကွန် venation pinnate ဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်
အုန်း။ ခုနှစ်တွင် pinnate venation, ထိုသွေးပြန်ကြော • Whorled အရွက်များကိုစက်ဝိုင်းများဖြင့်စီစဉ်သည်
ပင်စည်တစ်လျှောက်။
အလယ်ပိုင်းမှသည်နောက်ပိုင်းတွင်တိုးချဲ့ပါ
အစွန်း (ဥပမာပန်းသီး၊ ချယ်ရီသီးနှင့်မက်မွန်သီး) ။ In • Rosulate အရွက်များကို rosette ဖြင့်စီစဉ်သည်
အလွန်တိုတောင်းသောနှင့်အတူတစ်ပင်စည်န်းကျင်
palmate venation, အဓိကသွေးပြန်ကြောတိုးချဲ့
node များ။
အပြင်ပန်းကနေပန်ကာနံရိုးလိုပဲ
အရွက်၏ဓါး (ဥပမာ, စပျစ်သီးနှင့်မေပယ်) ၏။
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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အပင်ခွဲခြားသတ်မှတ်သူအဖြစ်အရွ
အရွက်သည်အပင်များကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်။
က်
chives, col- အပါအဝင် horticultural သီးနှံများ
ဝက်ခြံ, အထွတ်နှင့်အနားသတ်
endive, ကိုက်လန်, အရွက်ဆလတ်, မုန်ညင်း,
မျိုးချစ်စိတ် တစ် ဦး ကအရွက်ရဲ့ပုံသဏ္,ာန်, အခြေစိုက်စခန်း,
parsley,
ဟင်းနုနွယ်ရွက်, ဆွစ် chard နှင့်အခြား
ဖော်ထုတ်ဝိသေသလက္ခဏာများအရေးကြီးသောနိုင်ပါတယ်
အစိမ်းရောင်။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်နီ၊
(ပုံ ၁၄-၁၆) ။
Florence စမုန်နက်သည်အမဲသားရှိသောအရွက်များဖြစ်သည်
အရွက်အမျိုးအစား (ပုံ ၁၇) သည်လည်းအရေးကြီးသည်
အခြေခံ။ အဆိုပါညှာအတွက်စားသုံးနိုင်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်
ဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက်။ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်
အရွက်: ရိုးရှင်းသောနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများ။ ခုနှစ်တွင် ရိုးရှင်းတဲ့

စာမျက်နှာ ၁၅
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အရွ က်နှင့်အပင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (ဓါးနှင့်အနားသတ်ပုံစံများ)
အဖြစ်များသည့်ဓါးပုံစံများ (ပုံ ၁၄)
Lanceolate သည်ကျယ်ပြန့်သည်
အဆိုပါအထွတ်နှင့်အခြေစိုက်စခန်းဆီသို့tapering ။
Linear —Narrow အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြာသည်
ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အတူတူပင်၏ထက်
တစ်လျှောက်လုံးအကျယ်။
Cordate (နှလုံးပုံသဏ္) ာန် ) - ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်Lanceolate
Linear
နှင့်အတူတစ် ဦး စူးရှအထွတ်မှ tapering ovate
ခြေရင်းအတွက်လှည့်နှင့်ထစ်ဖွဲ့စည်း
ဘယ်မှာညှာပူးကပ်ထားတယ်
Elliptical —၂ နှစ်၊ သုံးကြိမ်လောက်
နေသမျှကာလပတ်လုံးကျယ်ပြန့်အဖြစ်တစ်ခုစူးရှသို့မဟုတ်မှ tapering
အထွတ်နှင့်အခြေစိုက်စခန်း rounded ။
Ovate - ကြက်ဥပုံသဏ္ဌာန်၊
Elliptical
အဆိုပါအထွတ်ဆီသို့tapering ။

Cordate

ဘဲဥပုံ

ပုံ ၁၄ - အဖြစ်များသည့်အရွက်ဓါးပုံစံ။

ဘုံ margin ပုံစံများ (ပုံ ၁၅)
တစ်ခုလုံး နှင့်အတူချောမွေ့သောအစွန်းရှိခြင်း
အံသွားများသို့မဟုတ်ထစ်မရှိ။
Crenate သွားအဝိုင်း ရှိခြင်း ။
သွား ဘက်ဆိုင်ရာ
အပြင်ဘက်ညွှန်ပြစူးရှထောင့်။
Serrate - အံသွားသေးငယ်။ ရှိသည်
အဆိုပါအထွတ်ဆီသို့ညွှန်ပြ။
ဖြတ် - တစ် ဦး အနားသတ်ဖြတ် ရှိခြင်း
ချွန်ထက်သော၊ နက်ရှိုင်းသော၊
ဇော်ဝမ်း။
Lobed - တိုးချဲ့ နိုင်သည့်ခွဲစိတ်မှုရှိသည်
အဆိုပါအလယ်ပိုင်းမှတစ်ဝက်ထက်လျော့နည်း။

တစ်ခုလုံး

ချော

Crenate

လှီးဖြတ်

သွား

တကယ

ပုံ 15 - အဖြစ်များသောအရွက်အနားသတ်ပုံစံများ။

စာမျက်နှာ ၁၆
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အရွ က်များနှင့်အပင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (အထွတ်နှင့်အခြေခံပုံစံများ)
ဘုံအထွတ်နှင့်အခြေအနေပုံစံများ (ပုံ ၁၆)
- စူးရှသောထောင့်ဖြင့်အဆုံးသတ်ခြင်း \ t
ချွန်ထက်ပေမယ့် acuminate အတူ
အမှတ်။
Acuminate - ရှည်လျားသောဆီသို့,
ကျဉ်းမြောင်းသောအချက်။
Obtuse - rounded edge ဆီသို့ဦး တည်သွားသည်။
Cuneate - ကွင်းပုံစံ; တြိဂံ
၏အချက်မှာကျဉ်းမြောင်းတဲ့အဆုံးနှင့်အတူ
ပူးတွဲဖိုင်များ။
Cordate (နှလုံးပုံသဏ္) ာန် ) - ဖွင့်သည်
နှင့်ထစ်ဖွဲ့စည်း။

Apex ပုံစံမျိုး

ထက်မြက်သော

တိတ်တခိုး

Acuminate

အခြေနေပုံစံ

Cuneate

တိတ်တခိုး

Cordate

ပုံ ၁၆ - ဘုံအရွက်အထွတ်နှင့်အခြေခံပုံစံများ။

အရွ က်အမျိုးအစားများနှင့်အစီအစဉ် (ပုံ ၁၇-၁၈)

ရိုးရှင်းသော

Palmate ဝင်း

Pinnate ဒြပ်ပေါင်းများ

ပုံ ၁၇ —Laf အမျိုးအစားများ။

ဆန့်ကျင်ဘက်

အခြား

ကွမ်းခြံကုန်း

နှစ်ဆ pinnate
ဝင်း

နှင်းဆီပန်း

ပုံ ၁၈ - အရွက်အစီအစဉ်။

စာမျက်နှာ ၁၇
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အဆိုပါအောင်, အနေအထားအတွက်ဆံရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်
လေအားဖြင့်ပျံ့ နှံ့ဖို့ဝတ်မှုန်,
သောပန်းပွင့်
အင်းဆက်ပိုးများသို့မဟုတ်ငှက်များ။
အပင်တစ်ပင်၏အပြောင်မြောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်
အဆိုပါ pistil အပင်တစ်ပင်ရဲ့အမျိုးသမီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ
သူတို့ရဲ့အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွား
ယေဘုယျအားဖြင့်ဘိုးလင်းကွင်းကဲ့သို့ပုံသဏ္andာန်တူသည်
အခန်း ၂ ကိုကြည့်ပါ။
တစ်ခုတည်းသော function ကို။ သူတို့ရဲ့အပန်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်။
လှအပနှင့်
စက်ရုံ
ပါဝင်သည်
သတ်မှတ်ခြင်း။
အမွှေးအကြိုင်မပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်
တစ် ဦး အမည်းစက်, စတိုင်နှင့် Ovary ၏။ အဆိုပါ အမည်းစက် ဖြစ်ပါတယ်
လူသားများစိတ်တော်ပေမယ့်ဆက်လက်သေချာစေရန် ထိပ်မှာတည်ရှိပြီးနှင့်ကချိတ်ဆက်နေသည်
မျိုးစိတ်များ၏။ ရနံ့နှင့်အရောင်ကိုဆွဲဆောင်သည်
အဆိုပါ Ovary မှ စတိုင် ။ အဆိုပါ Ovary ကြက်ဥပါရှိသည်,
တစ် ဦး ကစားသောဝတ်မှုန်ကူး (အင်းဆက်ပိုးမွှားသို့မဟုတ်ငှက်များ)
အရာ ovules နေထိုင်ကြသည်။ ကြက်ဥတစ်လုံးသည် fertil- ဖြစ်လျှင်
မျိုးဆက်ပွားလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္။ ။

ပန်းပွင့်
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အပင်အမျိုးအစားများအတွက်ပန်းများသည်အရေးကြီးသည်။
ized,
Sepals
ovule
, အသေးစား,
တစ် ဦး အမျိုးအနွယ်ကိုသို့
အစိမ်း, အရွက်ကဲ့သို့
ဖွံ့ ဖြိုး။struc- များမှာ
မျိုးချစ်စိတ် စက်ရုံ nomenclature ၏စနစ်
ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့အခြေခံမှာတည်ရှိတယ်။ သူတို့
ယနေ့အသုံးပြုမှုကို Carl von Linnéမှတီထွင်ခဲ့သည်
ပန်းပွင့်ဘူးသီးကာကွယ်ပါ။ စုပေါင်း, အ
(Linnaeus) နှင့်ပန်းပွင့်နှင့် / သို့မဟုတ်အပေါ်အခြေခံသည်
sepal တစ် calyx ဟုခေါ် ကြသည်။
အပင်များ၏မျိုးဆက်ပွားအစိတ်အပိုင်းများ။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခု
ပွင့်ချပ်များ၏မြင့်မားသောအရောင်ဝေမျှဖြစ်ကြသည်
ပန်းပွင့်ကြောင့်စနစ်အောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ်
ပန်းတစ်ပွင့်။ ဝတ်ရည်ဂလင်းလိုပဲ, Petaling may
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးသောစက်ရုံအစိတ်အပိုင်း
ရေမွှေးပါရှိသည်။ စုပေါင်း, အပွင့်ချပ်ဖြစ်ကြသည်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ။ ထို့ကြောင့်စီးဆင်းမှုအသိပညာ
Corolla လို့ခေါ်တယ် ။ တစ် ဦး အပေါ်ပွင့်ချပ်အရေအတွက်
သူများနှင့်သူတို့၏အစိတ်အပိုင်းများသည်မည်သူမဆိုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
ပန်းကိုအပင်မိသားစုများခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင်ကူညီသည်
စက်ရုံဖော်ထုတ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စား။
နှင့် Genera ။ dicots ၏ပန်းများပုံမှန်အားဖြင့်ရှိသည်

သီးခြားစီလေးခုသို့မဟုတ်ငါးခုသို့မဟုတ် / သို့မဟုတ်ပွင့်ချပ်များ
ဖွဲ့စည်းပုံ
ယင်း၏။ monocots မှာ, ဒီပန်းအစိတ်အပိုင်းများ typiပန်းပွင့်တစ် ဦး stamen (အထီးပန်းပွင့်) ဆံ့
cally သုံးခုသို့မဟုတ်မြှောက်အတွက်လာ။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) နှင့် / သို့မဟုတ် pistil (အမျိုးသမီးပန်းပွင့်အစိတ်အပိုင်း),
ပေါင်း
ထိုကဲ့သို့သော sepals, ပွင့်ချပ်နှင့်အဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ
ပန်းအမျိုးအစားများ
ဝတ်ရည်ဂလင်း (ပုံ 19) ။
ပန်းပွင့်တစ် stamen, pistil, ပွင့်ချပ်များနှင့်ရှိပါက
အဆိုပါ stamen အထီးမျိုးပွား or- ဖြစ်ပါသည်
sepals, က ပြီးပြည့်စုံသော ပန်းပွင့် ဟုခေါ်သည် (ပုံ
ဂန်။ ၎င်းတွင်ဝတ်မှုန်အဖုံး (အ ဆပ် ) နှင့်ပါဝင်သည်
၁၉) နှင်းဆီပန်းသည်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခုလျှင်
ရှည်လျားသောထောက်ခံဝိုင်ယာကြိုး။ ဒီဝိုင်ယာကြိုး
အစိတ်အပိုင်းများကိုပန်းပွင့်သည်ပျောက်ဆုံးနေသည်
Petal

အမည်းစက်
Anther

စတိုင်လ်

Stamin
Ovary

ဝိုင်ယာကြိုး

ခြေထောက်

သီးခြား

ပုံ 19.- ပြီးပြည့်စုံသောပန်းပွင့်ဖွဲ့စည်းပုံ။ (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်
ကြီးထွားမှု၊ ဖွံ့ ဖြိုးမှုနှင့်အပင်သိပ္ပံ မှခွင့်ပြုချက်
စိုက်ပျိုးသည့်အပင်များ ၊ Prentice Hall၊ ၁၉၈၈ ။

ပစ္စတို

မပြည့်စုံ ဟုခေါ်တွင် ။
အဆိုပါ stamen နှင့် pistil ဖြစ်ကြသည်
ပန်းတစ်ပွင့်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများ
နှင့်မျိုးစေ့စီမံကိန်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်
ချစ်ခြင်း။ ပန်းတစ်ပွင့်ပါလျှင်
အလုပ်လုပ်တဲ့ stamens နှစ် ဦး စလုံးနှင့်
pistils, က ပြီးပြည့်စုံသော ဟုခေါ်သည်
မပင်လျှင်ပန်းပွင့်
Petaling နှင့် sepals ဆံ့။ အကယ်၍
stamens သို့မဟုတ် pistils ဖြစ်စေ
မရှိခြင်း, ပန်းပွင့်ဟုခေါ်သည်
မစုံလင် (ပုံ 20) ။ ပစ္စတို နှောင်းပိုင်းတွင် (အမျိုးသမီး) ပန်းပွင့်အပိုင်
အလုပ်လုပ်တဲ့ pistil သို့မဟုတ် pistils၊
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Petal

Anther
Stamin
ဝိုင်ယာကြိုး
သီးခြား

ခြေထောက်

အများစုမှာ inflorescences နှစ်ခုထဲကတစ်ခုပိုင်
အုပ်စုများ: racemes နှင့် cymes ။ ထဲမှာ racemose အုပ်စု, အပန်းပွင့်ကနေပွင့်စတင်
ပင်စည်၏အောက်ခြေနှင့်ဆီသို့တိုးတက်
ထိပ်။ တစ် ဦး cyme ခုနှစ် , ထိပ် floret ပထမ ဦး ဆုံးဖွင့်လှစ်
နှင့် Bloom အဆိုပါတလျှောက်အောက်ဖက်တိုးတက်
ပင်စည်။ ပန်းအမျိုးအစားအသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှုများ
များစွာသောရုက္ခဗေဒဖတ်စာအုပ်များတွင်တွေ့ရသည်။ (ကြည့်ပါ
ဒီအဆုံးရဲ့"နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်"
အခန်း။

အစေ့များမည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်
၀ တ်မှုန်ကူး ခြင်းသည် ၀ တ်မှုန်ကိုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်
လေအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊
ဒါပေမယ့် stamens ကင်းမဲ့။ Staminate (အထီး) ပန်းပွင့် တ်မှုန်ကူး။ အင်းဆက်ပိုးမွှားများကဝတ်မှုန်မျိုးစိတ်များ,
stamens ပေမယ့်အဘယ်သူမျှမ pistils ။
တိရိ စ္ဆာန်များသို့မဟုတ်ငှက်များသည်အရောင်တောက်တောက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်
မစုံလင်သောပန်းများ
အမွှေးနံ့သာများပါ ၀ င်သောပန်းပွင့်များ၊
ther monoecious သို့မဟုတ် dioecious အဖြစ်ခွဲခြား။ သို့မဟုတ်ဝတ်ရည်။ ဝတ်ရည်ကိုရှာဖွေနေစဉ်၊
monoecious အပင်သီးခြားအထီးနှင့်
nators မှပန်း ၀ တ်မှုန်ကိုပန်းမှပန်းသို့ကူးပြောင်းသည်။
အပင်တစ်ပင်တည်းတွင်အမျိုးသမီးပန်းပွင့် (ဥပမာ၊ ပြောင်းဖူး
စက်ရုံအတူတူပင်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသည်
နှင့် pecans) ။ Monoecious သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်
အပင်များ။ အပင်များသည်ဤတီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နှစ် ဦး စလုံးလိင်များအတွက်တစ်အိမ်အဖြစ် ferred ။ အချို့
မျိုးစိတ်ရှင်သန်မှုသေချာစေရန် anism ။
monoecious အပင်များသည်ပန်းများသာရှိသည်
အလက်စကာတွင်အေးစိုစွတ်သောအခြေအနေများလျော့နည်းနိုင်သည်
ကြီးထွားလာရာသီ၏အစမှာ, ဒါပေမယ့်
တ်မှုန်များ၏လေယာဉ်။ ဒါဖြစ်နိုင်တယ်
နောက်ပိုင်းတွင်လိင်နှစ်ခုစလုံး (ဥပမာ - သခွားသီး) ကိုမွေးမြူပါ
သေးငယ်သောဘလူးဘယ်ရီသီးနှံ၏အကြောင်းရင်း
နှင့် squash) ။
အင်းဆက်ပိုးမွှားများဝတ်မှုန်ကူး။ Zucchini စီးဆင်းမှု -

ပုံ ၂၀ - မစုံလင်သော (staminate) ပန်းပွင့်ဖွဲ့စည်းပုံ။
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Dioecious မျိုးစိတ်များသီးခြားအထီးနှင့်ရှိသည်
ပုံမှန်အားဖြင့်ပျားများဝတ်မှုန်ကူးသည့်
အပင်အမျိုးသမီး။
ဥပမာ kiwi, gink- တို့ပါဝင်သည်
အေးမြစိုစွတ်သောလက်တ်မှုန်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်
gos နှင့်ဝါဂွမ်း။ အသီးများစိုက်ပျိုးရန်
နွေရာသီ။ လေ ၀ တ်မှုန်ကူးသောပန်းများ
အထီးအမတို့ကိုစိုက်ပျိုးရမည်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့showရာပန်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဝတ်ရည်ကင်းမဲ့
မှတ်မှုန်ကူးဖို့အတူတကွအလုံအလောက်နီးကပ်
သူတို့ဝတ်မှုန်ကူးသူကိုဆွဲဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ပေါ်ပေါက်လာတယ် အချို့ ဖြစ်ရပ်များတွင်အသီးသည်အလိုရှိသည်။
အမည်းစက်ရှိဓာတုပစ္စည်းသည်လှုံ့ဆော်ပေးသည်
တတ်နိုင်။ ginkgos အမှု၌, အသီးမဟုတ်ပါဘူး
ဝတ်မှုန်စတိုင်ကိုဆင်းရှည်လျားသောပြွန်ကြီးထွားရန်
ယင်း၏ပုပ်အနံ့ကြောင့်မှည့်သောကြောင့်နှစ်လိုဖွယ်။ အဆိုပါ Ovary အတွင်းရှိ ovules ရန်။ အမည်းစက်
သူတို့က may ကြောင့်ကီဝီရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်
ပန်း ၀ တ်မှုန်ကိုဓာတုဗေဒရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်
ရိုးရိုးပန်းပွင့်နှင့်အတူတစ်ပင်ရှိသည်
စက်ရုံအမျိုးအစားမှတိကျတဲ့။ အမှား
သာယောက်ျားပန်းပွင့်နှင့်အတူအခြားအပင်။ The
ဝတ်မှုန်မလုံလောက်သောကြောင့်အပင်ပေါက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
အပင်ကမ္ဘာသည်အကြွင်းမဲ့အာဏာရှိသည်မဟုတ်!
ဓာတုလက်မှတ်။
ပန်းဝတ်မှုန်သည်ဥအိမ်ဥသို့ရောက်သောအခါ၊
inflorescences အမျိုးအစားများ
es
သုက်ပိုးနှင့် fertilization တွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။ Fertilizaအချို့သောအပင်များတွင်ပန်းတစ်ပွင့်သာရှိသည်
tion အထီးသုက်ပိုးနျူကလိယ၏ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ်
တစ် ဦး တိုက်ပိတ် ပန်းပွင့် ဟုခေါ်သည်သောပင်စည် ။ Othအမျိုးသမီးဥနှင့်အတူဝတ်မှုန်စပါးကနေ။ အကယ်၍
er အပင်တစ်ခုထုတ်လုပ်ရန် inflorescence , တစ်ဦးစပျစ်သီးပြွတ်
ဓာတ်မြေသြဇာအောင်မြင်သည် ovule develပန်း၏။ တစ်ခု inflorescence အတွက်တစ်ခုချင်းစီကိုပန်းပွင့်
အမျိုးအနွယ်ကိုသို့ops ။ ၀ တ်မှုန်ကူးခြင်းကိုဂရုမစိုက်ပါ။
တစ် floret ဟုခေါ်သည်။
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fertilization ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်ဟု antee ။ အစိုဓာတ်
အခြားရိုးရှင်းသောအသီးများမှာခြောက်သွေ့သည်။ သူတို့ရဲ့
နှင့်အပူဖိအားတစ် ဦး မရှိခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
နံရံသည်စက္ကူသို့မဟုတ်သားရေနှင့်မာကျောသည်။
fertilization ၏။ အစိမ်းရောင်အပူချိန်
ရုံ fleshy ဥပမာဆန့်ကျင်သည်
အိမ်ချိန်ညှိမှုများသည်သစ်သီးဖျော်ရည်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်မြေပဲ (ပဲပင်)၊
ခြေချောင်းများနှင့်သခွားသီးများ။
ဘိန်းများ (ဆေးတောင့်)၊ မေပယ် (ဆာရာ) နှင့်
Cross-fertilization မျိုးရိုးဗီဇပေါင်းစပ်
walnuts (ခွံမာသီး) ။
ထံမှနှစ်ခုအလားတူမိဘအပင်များမှပစ္စည်း
တစ် ဦး က စုစုပေါင်း အသီးတစ်ခုတည်းကနေဖြစ်ပေါ်ပါသည်
တူညီသောမျိုးစိတ်။ ရရှိလာတဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုတစ် ဦး ရှိပါတယ်
အများအပြား Ovary နှင့်အတူပန်းပွင့်။ ဥပမာများမှာ
ကျယ်ပြန့်မျိုးရိုးဗီဇအခြေအနေကိုဖွင့်ပေးနိုင်သည်
စတော်ဘယ်ရီ, Raspberry နှင့် Blackberလူ ဦး ရေ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအောက်မှာဆက်လက်ရှင်သန်ရန်
ries ။ အဆိုပါပန်းပွင့်နှင့်အတူရိုးရှင်းသောပန်းပွင့်သည်
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ။ Cross- တ်မှုန်ကူး
Corolla တစ်ခု၊ calyx တစ်လုံးနှင့်ပင်စည်တစ်ချောင်းရှိသည်
အပင်များသည်များသောအားဖြင့်မိမိကိုယ်မိမိထက်ပိုမိုအောင်မြင်ကြသည်
ပစ္စတိုသို့မဟုတ်သားဥအိမ်များစွာရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို Ovary
တ်မှုန်ကူးအပင်။ အကျိုးဆက်အပင်များများ
သီးခြားစီဓာတ်မြေသြဇာသည်။ အကယ်၍ ဥအိမ်အချို့ ရှိပါက
Self- တ်မှုန်ကူးခြင်းထက်လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့်မျိုးပွား။
အောင်မြင်စွာဝတ်မှုန်ကူးမဟုတ်, အသီးဖြစ်လိမ့်မည်
လွမ်းတယ်။
အကွောငျးရငျးမြားစှာ သောအခွားသောကနေဆင်းသက်လာသည်
သစ်သီး
သီးခြားလွတ်လပ်သောပန်းများအစုအဝေး
ဖွဲ့စည်းပုံ
တစ်ခုတည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာဘွား။ တစ်ခုချင်းစီကိုပန်းပွင့်ရှိပါတယ်
အသီးမှာမျိုးပွားပြီးရင့်ကျက်သောဥဥများပါဝင်သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် calyx နှင့် corolla ။ နာနတ်သီးနှင့်
(အစေ့များ) နှင့် Ovary နံရံ။ အသီးဖြစ်နိုင်သည်
သင်္ဘောသဖန်းသီးဥပမာဖြစ်ကြသည်။
အဖြစ်ပန်းသီး၌ရှိသကဲ့သို့, fleshy, ဒါမှမဟုတ်ခြောက်သွေ့ ခြင်းနှင့် Hard
အစာအဖြစ်အသီး
တစ် ဦး acorn ၌တည်၏။ အချို့သောသစ်သီးများတွင်အစေ့များရှိသည်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သောအစားအစာအချို့ မှာ
Ovary အတွင်း၌ (ဥပမာ - ပန်းသီး၊
တကယ်တော့အသီး။ တစ် ဦး ကမှည်, ရင့်ကျက် Ovary
မက်မွန်သီး, လိမ္မော်, squash နှင့်သခွားသီး) ။
အစေ့များပါ ၀ င်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလုပ်နိုင်သည်
အခြားသူများတွင်မူအစေ့များသည်အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည်
အချို့သောအသီးများအတွက်လူ့အစားအသောက်အသုံးအနှုန်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အသီးတစ်သျှူး (ဥပမာ, ပြောင်းဖူးနှင့်စတော်ဘယ်ရီ) ၏။
ဒီတော့ရုက္ခဗေဒစကားအရခရမ်းချဉ်သီး၊
ပါသောအသီး၏တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်း
Pers, သခွားသီး, squash, အစိမ်းပဲ
အထီးနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးထံမှဗီဇ အမြိုးအနှယျဖြစ်ပါတယ်။ အသီးအပွ၏ကျန်ပေါ်ပေါက် ခရမ်းချဉ်သီးသည်အသီးဖြစ်သည်။ အခြားအရေးကြီးသောအသီးများ
ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ မက်မွန်၊ လိမ္မော်၊
အဆိုပါမိခင်စက်ရုံမှနှင့်မျိုးရိုးဗီဇဖြစ်ပါတယ်
ထုံး, ငှက်ပျောသီး, နာနတ်သီး, စတော်ဘယ်ရီ, vanilla,
ကတူညီသည်။
အုန်းနှင့်ရက်စွဲ။
အသီးအမျိုးအစားများ
သစ်သီးများကိုရိုးရှင်းသော၊
အစေ့
ဂိတ်တံခါးသို့မဟုတ်မျိုးစုံ (ပုံ 21) ။ ရိုးရှင်းသော အသီးများ
မျိုးစေ့တစ်ခုတွင်မျိုးရိုးဗီဇအချက်အလက်အားလုံးပါ ၀ င်သည်။
တစ်ခုတည်း Ovary ကနေဖွံ့ ဖြိုး။ သူတို့ပါဝင်သည်
mation တစ်ခုလုံးသို့ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်
ထိုကဲ့သို့သောချယ်ရီသီးနှင့်မက်မွန်အဖြစ် fleshy သစ်သီးများ
အပင်။ ၎င်းကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်
(drupe), သစ်တော်သီးနှင့်ပန်းသီး (pome) နှင့် toma၂၂) ။ အဆိုပါ သန္ဓေသား တစ် ဦး အတွက်သေးသေးလေးစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်
ခြေချောင်း (သီး) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရည်ညွှန်းပေမယ့်
ဖမ်းဆီးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုပြည်နယ်။ ဒါဟာစတင်ခဲ့သည်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဖြစ်ခရမ်းချဉ်သီးနည်းပညာပိုင်းဖြစ်ကြသည်
အခြေအနေများအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါကြီးထွား။ The
သူတို့တစ်တွေပန်းပွင့်ကနေဖွံ့ ဖြိုးသောကွောငျ့အသီး။ endosperm (သို့) cotyledon တို့ကအမျိုးအနွယ်ရဲ့တည်ဆောက်ပုံ
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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တစ်ခုတည်း
squash,
သခွားသီးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးလည်း
Ovary ကနေ velop နှင့်ခွဲခြားထားပါသည် အစားအစာနဲ့
ဖွဲ့စည်းထားတယ်၊
ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပရိုတိန်းနဲ့
(သို့) အဆီများ
(သစ်ခွများကချွင်းချက်ဖြစ်သည်။
ရုက္ခဗေဒအသီးအပွအဖြစ်။
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(က) ရိုးရှင်းသောအသီးများ
အမျိုးအနွယ်ကိုပူးတွဲခဲယဉ်းသောကျောက်

ဇာတိ Ovary
အစေ့

မျိုးစေ့
ပန်းသီး

မက်မွန် (drupe)

(ခ) စုစုပေါင်းသစ်သီးများ

Berry ဟာ

Cone

မေပယ်ဆာလာ (ခြောက်သွေ့)

(ဂ) အသီးများစွာ

နာနတ်သီး

ပုံ ၂၁ - အသီးအမျိုးအစားများ - (က) ရိုးရှင်းသောသစ်သီးများ (ပန်းသီး၊ မက်မွန်နှင့်မေပယ်); (ခ) စုစုပေါင်းအသီးများ (berry သီးနှင့်
ကုန်းတွင်း); (ဂ) အသီးများစွာ (နာနတ်သီး) ။

နှင့်ဆွဲငင်အားတုံ့ပြန်အောက်ဖက်ပေါက်နေသည်။
) ။ တတိယအပိုင်းကတော့ အမျိုးအနွယ်ကုတ်အင်္ကျီ တစ်လုံးပါ
ဒီမူလအမြစ်, အမြစ်ဆံပင်နှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ကနေ
အစေ့ကိုကာကွယ်ပေးသည့်အပြင်ဘက်အဖုံး
ရောဂါနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှား။ ရေကိုကာကွယ်ပေးသည် အမြစ်။ အဆိုပါ radicle နှင့်အကြား
ပထမ ဦး ဆုံးအရွက်ကဲ့သို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာသော hypocotyl ဖြစ်ပါတယ်
မျိုးစေ့ထဲ ၀ င်ပြီးအပင်ပေါက်ရန်အတွက်
အလင်းတုံ့ပြန်မှုအတွက်အထက်သို့ပေါက်နေသည်။
သင့်လျော်သောအချိန်မတိုင်မီလူမြိုးတစျမြိုး။
အစေ့အရွက်များသို့မဟုတ် cotyledons များသည်ဖုံးအုပ်ထားသည်
အမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက်
သန္ဓေသား။ သူတို့ကများသောအားဖြင့် differ- ပုံဖော်နေကြသည်
အပင်ပေါက်ရန်အတွက် သည်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်
ently ရင့်ကျက်စက်ရုံအလိုတော်အရွက်ထက်
မျိုးစေ့အားဖြင့်သန္ဓေသားသည်အိပ်ပျော်သွားသည်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်။ Monocots တစ် cotyledon ထုတ်လုပ်ရန်,
တက်ကြွ။ ကြီးထွားနေသောအခြေအနေသို့ပြည်နယ် (ပုံ dicots
၂၃) ။ နှစ်ခုထုတ်လုပ်နေစဉ်။
အပင်ပေါက်ရန်အတွက်၏မည်သည့်မြင်နိုင်နိမိတ်လက္ခဏာများမပြုမီ
အစေ့များသည်မျိုးပွားနိုင်သောတည်ဆောက်ပုံများဖြစ်သည်။
သစ်တော်သီး, အစေ့က၎င်း၏မှတဆင့်ရေကိုစုပ်ယူရမည်
ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အထင်အရှားနှင့်များစွာသောပြောင်းလဲပြီ
မျိုးစေ့ကုတ်အင်္ကျီ။ ၎င်းတွင်အောက်စီဂျင်အလုံအလောက်ရှိရမည်
သူတို့ရဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးသေချာစေရန်ယန္တရားများ။ တစ်ခု
နှင့်အဆင်သင့်အပူချိန်။ မျိုးစိတ်အချို့၊
ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားအမျိုးအနွယ်နို့ဖြစ်ပါတယ်။ Dorထိုကဲ့သို့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဲ့သို့အလင်းလည်းလိုအပ်သည်။
အခြားသူများ မျိုးစေ့ကုတ်အင်္ကျီ dormancy ပုံစံနှစ်မျိုးရှိလာ:
အမှောင်လိုအပ်သည်။
mancy နှင့်သန္ဓေသားအိပ်။
ဤလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းလျှင်, radicle
ခုနှစ်တွင် အမျိုးအနွယ်ကိုအင်္ကျီ dormancy တစ်ခက်အမျိုးအနွယ်ကိုအင်္ကျီ
မှပေါ်ထွက်လာဖို့ပျိုးပင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ရေကိုမထိုးဖောက်နိုင်ဘူး Redbud,
အမျိုးအနွယ်။ ၎င်းသည်မူလအမြစ်သို့ရောက်ရှိသည် ကျိုင်းကောင်နှင့်အခြားတန်ဆာဆင်သစ်ပင်များနှင့်

စာမျက်နှာ ၂၁
အခန်း ၂၃ - ရုက္ခဗေဒအခြေခံ
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အမွေးအတောင်

ဆောင်းပါး

endosperm

မျိုးစေ့ကုတ်အင်္ကျီ

မိုက်ခရို

အမွေးအတောင်
Hypocotyl
Perisperm

(က) ဘီယာ

မျိုးစေ့ကုတ်အင်္ကျီ

ကျောက်တံတား
မျိုးစေ့ကုတ်အင်္ကျီ

ဆောင်းပါး

။။

သန္ဓေသား

Hypocotyl

Plumule (အဖုံး)

endosperm
Hypocotyl
ကျောက်တံတား

(ခ) ပဲမျိုးစုံ

ဆောင်းပါး
(ဂ) ကြက်သွန်နီ

ပုံ ၂၂ - အမျိုးအနွယ်၏အစိတ်အပိုင်းများ - (က) ဘီယာ၊ (ခ) ပဲ၊ (ဂ) ကြက်သွန်နီ။

ကျောက်တံတား

။။
Hypocotyl

Hypocotyl
ဆောင်းပါး

ဆောင်းပါး

(က) ပဲစေ့အပင်ပေါက်ရန်အတွက် (dicot)

(ခ) ကြက်သွန်နီအပင်ပေါက်ရန်အတွက် (monocot)

ပုံ ၂၃ - dicot (က) နှင့် monocot (ခ) အပင်ပေါက်ရန်အတွက်။

ချုံဖုတ်ဤသည်အိပ်ပျော်ခြင်းအမျိုးအစားကိုပြ။
32 °နှင့် 50 ° F အကြား။ အချိန်ရဲ့အရှည်
scarification လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ် ကိုရန်အသုံးပြုသည် လိုအပ်မျိုးစိတ်အားဖြင့်ကွဲပြားသည်။
မျိုးစေ့ကုတ်အင်္ကျီကိုချိုးပါ။ သဘာဝအတိုင်း,
တောင်မှအခါသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များကို
scarification ထိုကဲ့သို့သောအားဖွငျ့ ပြည့်စုံသည်
အမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအိပ်ချိန်ဖြစ်သည်
သစ်တောမီး၏အပူကဲ့သို့အစာခြေ
ကျိုးပဲ့သည်အခြားအချက်များလည်းအပင်ပေါက်ရန်အတွက်ကိုထိခိုက်:
ငှက်တစ်မျိုးသို့မဟုတ်နို့တိုက်သတ္တ ဝါငယ်များမှတစ်ဆင့်မျိုးစေ့ချခြင်း
•အသက်အရွယ်အမျိုးအနွယ်ကိုသာသက်ရောက် ရှင်သန်နိုင်စွမ်း ger- မှ (နိုင်စွမ်း
မှိုသို့မဟုတ်အင်းဆက်ပိုးမွှားများကအမျိုးအနွယ်ကိုကုတ်အင်္ကျီ၏ဆင်း။
minate) ။ မျိုးစေ့ဟောင်းများသည်အလားအလာနည်းသည်
ဒါဟာ nicking အားဖြင့်နည်းစနစ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်
မြက်ပင်ပေါက်တတ်၏။
ဓာတုဗေဒအားဖြင့်ဖိုင်တစ်ဖိုင်နှင့်အတူအမျိုးအနွယ်ကိုကုတ်အင်္ကျီ
ပျိုးပင်များသည်သန်စွမ်း။ ကြီးထွားမှုနည်းသည်
sulfuric acid နှင့်အစေ့ကုတ်အင်္ကျီပျော့။ In
ပိုမိုနှေးကွေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊
•ပျိုးပင်များကိုကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားရမည်
သန္ဓေသားအသက်အရွယ်။
နှင့်ချောင်, ဒဏ်ငွေ - အရောင်အဆင်းမြေဆီလွှာ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်။
သန္ဓေသား အိပ်စက်ခြင်း ကို ornamen တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
•မျိုးစေ့များအစဉ်မပြတ်ထောက်ပံ့ရေးရှိရမည်
အခန်း ၄ ကိုကြည့်ပါ။
စက်ရုံ
lupine နှင့်ပန်းသီးအပါအဝင် tal ပင်များ။ ဤရွေ့ကား
အစိုဓာတ်; သို့သော်ရေလောင်းပါက
ဝါဒဖြန့်။
မျိုးစေ့များသည်အေးသောကာလကိုဖြတ်သန်းရမည်
သူတို့ပုပ်ပျက်တတ်၏။
အပင်ပေါက်ရန်အတွက် ဒီအမျိုးအစားကိုချိုးဖျက်ဖို့ •မျိုးစေ့များကိုသင့်လျော်စွာစိုက်ရမည်
အိပ်ပျော်ခြင်း, stratification အသုံးပြုသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို အတိမ်အနက်နှင့်လက်ျာအပူချိန်။
အစေ့ကိုစိုထိုင်းသောပုံစံဖြင့်သိုလှောင်ခြင်းပါဝင်သည်
အပင်ပေါက်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအပူချိန်
အပူချိန်တွင် (မြေဆီလွှာသို့မဟုတ်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါ)မျိုးစိတ်အလိုက်ကွဲပြားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အေးမြရာသီ

စာမျက်နှာ ၂၂
24 • ရုက္ခဗေဒအခြေခံ-အခန်း 1

ကောက်ပဲသီးနှံများ (ဥပမာ - ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ မုန်လာဥနှင့်
အလင်းစွမ်းအင်
ဆလတ်) 55 °မှအကောင်းဆုံးပေါက်လေ့
အပူချိန် ၆၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိသည်
ခရမ်းချဉ်သီးများ၊
squash) မှ 65 °မှာအကောင်းဆုံးပေါက်လေ့
၇၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်။
ပေါင်းပင်မျိုးစေ့များစွာရရှိကြသည် photosynthesis,
အသက်ရှူခြင်းနှင့်
လျင်မြန်စွာနှင့်လျော့နည်းအောက်မှာပေါက်လေ့
ဓာတ်ပုံ
အကောင်းဆုံးအခြေအနေများထက်။ ဒါ
CO
သူတို့ထိုကဲ့သို့သော for- လုပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခု
အို
ဥယျာဉ်တော်၌ midable ပြိုင်ဘက်။
2

ဓာတ်သို့မဟုတ်သကြား
သိုလှောင်ရေးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို
ကို C 6 H ကို 12 အို 6
(သကြား
ကစီဓါတ်)

သကြား

၂

အပင်ကြီးထွားမှုနှင့်
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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သကြား

photosynthesis, အသက်ရှူခြင်း
ဖွံ့
ဖြိုးရေး
နှင့် transpiration သုံးပါးရှိပါတယ်

ကစီဓါတ်
အဓိကဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်ချက်များကို
သို့မဟုတ်သကြား
ကြောင်းစက်ရုံကြီးထွားမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်
သိုလှောင်မှု
ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ (ပုံ 24) ။ အားလုံး
ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို
သုံးစက်ရုံရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
ရှင်သန်မှု။ အပင်တစ်ပင်ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ
ဤအလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းညှိနိုင်ခဲ့သည်
အသက်ရှူ,
ယှဉ်ပြိုင်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုသာသက်ရောက်သည်
photorespiration မရှိ
H 0 နှင့်
မျိုးပွားနိုင်သည်။
▼

အို ၂

CO 2

2

photosynthesis

သတ္တုဓာတ်
မှတဆင့်ရိုက်ထည့်
အမြစ်ဆံပင်

အဓိကကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုမှာ
ပုံ ၂၄ - photosynthesis ၏သိထားသည့်ကိုယ်စားပြုမှု၊
အပင်များနှင့်သတ္တ ဝါများအကြားဖြစ်သည်
အသက်ရှူခြင်း၊ အရွက်ဖလှယ်ခြင်းနှင့်သကြားဓာတ်ပြောင်းခြင်း
အပင်များထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
အပင်တစ်ပင်ထဲမှ (photosynthate) ။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစားအစာ။ ဒီဖြစ်စဉ်က
ကိုခေါ် အလင်း , အရာ litphotosynthesis များအတွက်ပုံသေနည်းနိုင်ပါတယ်
Erally ဆိုသည်မှာ“ အလင်းနှင့်အတူထားရန်” ဖြစ်သည်။အောက်ပါအတိုင်းရေးသားခဲ့သည်
ရန်
အပင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စက်ရုံမှစွမ်းအင်လိုအပ်သည်
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ + ရေ + နေရောင်ခြည် =
နေ၊ လေနှင့်လေထဲမှကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်
သကြား + အောက်စီဂျင်
မြေဆီလွှာထဲကနေ xy- မှတဆင့်သယ်ဆောင်
ဒါမှမဟုတ်
lem ။ photosynthesis အတွင်းတွင်ကာဗွန်ကိုခွဲထုတ်သည်
6CO + 6H 0 = ကို C H ကို 0 + 60
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုပေါင်းထည့်သည်
ထုတ်လုပ်သောဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်
နှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ် (ကစီဓာတ်နှင့်
ရှုပ်ထွေးသောစွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်တည်ဆောက်ခြင်း
သကြား) ။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုဆဲလ်များကအသုံးပြုသည်
ထိုကဲ့သို့သောအဆီများနှင့်ပရိုတိန်းအဖြစ်ဒြပ်ပေါင်းများ။ အားလုံး
သို့မဟုတ်အခြား phloem မှတဆင့်သယ်ယူပို့ဆောင်
ဒီအစားအစာထုတ်ကုန်များ၏ photosyn- ဟုခေါ် ကြသည်
စက်ရုံ၏အစိတ်အပိုင်းများ။ အောက်စီဂျင်သည်ဘေးထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်
ဟုတ်တယ် ။ အဆိုပါစက်ရုံသည့်အခါသိုလှောင်ထားသောထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုသည်
သော stomata မှတဆင့်စက်ရုံထုတ်။
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အလင်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်၊ သို့မဟုတ်ယင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်
အမြစ်များသို့မဟုတ်အသီးကိုသီးဖွံ့ ဖြိုးဆဲ။
photosynthesis သည်သာလျှင်ဖြစ်ပေါ်သည် ။
စက်ရုံအရွက်၏ sophyll အလွှာနှင့်အချို့
သာဓက, ပင်စည်အတွက် mesophyll ဆဲလ်တွေ။
Mesophyll ဆဲလ်များအကြားတည်ရှိနေနေကြသည်
အရွက်၏အမြင့်နှင့်အနိမ့်ကျermermis (ပုံ)
အနိမ့်
မြင့်မားသောရေ
Ure 12) နှင့်များစွာသောက လိုရိုပလပ်စ်များ ပါ ၀ င်သည် ။
CO
အခိုးအငွေ့
photosynthesis ရာအရပ်ကိုဘယ်မှာ။ ကလိုရို
Plasts မယုံနိုင်လောက်အောင်သေးငယ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တစ်စတုရန်းမိုင်
စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ် ရှိအချိန်ကာလ၏အရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်ပြီး limeter
400,000 ကလိုရိုပလပ်ဆံ့လိမ့်မယ်။
Stoma
ကိုယ်ရံတော်ဆဲလ်
Stoma
စောင့်
CO
ကလိုရိုဖီးလ် ၊
ရေငွေ့
ဆဲလ်
အစိမ်းရောင်အရွက်များ၊ ဒါဟာ
မြင့်မားသော CO
အနိမ့်ရေငွေ့အကြောင်းအရာ
မှအလင်းစွမ်းအင်ကိုဖမ်းယူခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်
ပုံ
၂၅
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့
(CO
)
ကို
၀
င်
ခွင့်ပြုရန်
Stomata ကိုဖွင့်ထားပုံ
နေ။ ကလိုရိုပလပ်စ်များကိုပုံမှန်စီစဉ်ထားသည်။
ထွက်ခွာရန်အရွက်နှင့်ရေငွေ့။
စုပ်ယူရန်ဝင်လာသောနေရောင်ခြည်များမှ pendicular
အများဆုံးနေရောင်ခြည်။
မည်သည့်အရာသည်မည်သည့်အရာမှ Photosynthesis ရပ်သည်။
သင့်လျော်သောအလင်း၏ 10 မှ 12 နာရီပေးထားသည့်အခါ။
အလင်း၊ ရေနှင့်အလင်းစုပ်ယူမှုအတွက် dients များ
အာတိတ်၌, photosynthesis အလားအလာနိုင်ပါတယ်
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် - ချို့တဲ့နေကြသည်။ မည်သည့်အချက်ပါ
အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအဘို့, စက်ရုံပျက်ကွက်သည် 18 မှ 20 နာရီတစ်ရက်အဘို့အဖြစ်ပွား။
သေလိမ့်မယ်။ ဤအအချက်များနှစ်ခုဖော်ပြထားသည်
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
photosynthesis သည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်လိုအပ်သည်
၎င်းမှတစ်ဆင့်အပင်ထဲသို့ဝင်သော (CO 2 )
အလင်း
photosynthesis သည်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။stomata (ပုံ 25) ။ photosynthesis fluctustomata ပွင့်လင်းနှင့်အဖြစ်တစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံး ates
အလင်း၏အရည်အသွေးနှင့်ကြာချိန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဖြစ်
ပိတ် ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူတို့ကမနက်မှာဖွင့်တယ်၊
ပြင်းထန်မှုတိုးလာသည်နှင့်အမျှ photosynthesis ဖြစ်ပေါ်သည်။
သို့သော်အပင်မျိုးစိတ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည် မွန်းတည့်အချိန်၌ပိတ်ပြီးနောက်မှပြန်ဖွင့်ပါ
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အထက်အလင်းပြင်းထန်မှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို
မွန်းတည့်ခြင်းနှင့်ည
ဦး ယံ၌နောက်တဖန်ပိတ်ထား။
လေထဲ၌ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်များများများပေါများသည်
အရာ photosynthesis တိုးမြှင့်မထားဘူး။
ဒါကြောင့်အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်ကန့်သတ်အချက်မဟုတ်ပါဘူး။
ခရမ်းချဉ်သီးလိုဥယျာဉ်သီးနှံတွေ၊
သို့သော်၎င်းသည်အလျင်အမြန်သုံးစွဲသည်
အများဆုံးနေရောင်ခြည်ကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး
photosynthesis အလွန်ဖြည့်ထားသည်
ထုတ်လုပ်မှုသည်အလင်းနည်းခြင်းကြောင့်သိသိသာသာကျဆင်း
လေထုထဲတွင်ဖြည်းဖြည်းချင်း။ တင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်
တင်းမာမှုကျဆင်းပြီးခရမ်းချဉ်သီးအနည်းငယ်သာ
လေဝင်လေထွက်မကောင်းသောဖန်လုံအိမ်များချို့တဲ့နိုင်သည်
ies သည်နေရောင်ခြည်အနည်းငယ်အောက်တွင်မည်သည့်အသီးကိုမဆိုထုတ်လုပ်သည်
အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်လုံလောက်သောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့။
အခြေအနေများ။ အပင်များသည်ရောင်စဉ်အားလုံးကိုမသုံးပါ
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ကိုအသုံးပြုကြသည်
သို့မဟုတ် photosynthesis များအတွက်အလင်း၏လှိုင်းအလျား။
CO generate 2 စီးပွားဖြစ်ဖန်လုံအိမ်အတွင်းရှိ
photosynthesis သည်အဓိကအားဖြင့်တွေ့ ရှိရသည်
ထိုကဲ့သို့သောနှင်းဆီပန်း, အမိုးအကာအဖြစ်မြင့်မားသောငွေသားကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်
လိမ္မော် - အနီရောင်ဒေသနှင့်အပြာရောင် - ခရမ်းရောင်ပြန်လည်
နှင့်ခရမ်းချဉ်သီး။ သေးငယ်တဲ့အိမ်တွင်းဖန်လုံအိမ်များတွင်,
ရောင်စဉ်၏ gion ။ ဒီနဲ့ကိုက်ညီ
လေဝင်လေထွက်အာမခံထားဘို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်
သောကလိုရိုဖီးလ်အလင်း၏အလှိုင်းအလျား
လုံလောက်သော CO 2 ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။
စုပ်ယူ။ ယေဘူယျစည်းမျဉ်းအရအပင်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
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အရွက်၏မျက်နှာပြင်၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာရေတွက်ပါ
ဒါပေမယ့်ရေ၏ 90 ရာခိုင်နှုန်း transpired ။
photosynthe အတွင်းမှာလုပ်တဲ့ CarbohydratesTranspiration သည်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်
အစ်မမှကူးပြောင်းသောအခါစက်ရုံတစ်ခုတန်ဖိုးရှိပါတယ်
သောရေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုအသုံးပြုသည်
စွမ်းအင်။ ဒီစွမ်းအင်ကိုဆဲလ်ကြီးထွားမှုအတွက်အသုံးပြုသည်
အပင်တစ်ပင်၏အမြစ်များထဲသို့ဝင်သည်။ ကျန် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
နှင့်တစ်သျှူးအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း။ ဓာတု
ဓာတုဓာတ်ပြုမှုနှင့်စက်ရုံအတွက်အသုံးပြုသည်
သကြားနှင့်ကစီဓါတ်များနေသောအားဖြင့်ဖြစ်စဉ်ကို
တစ်ရှူး။ ရေ transpiration မှတဆင့်ရွေ့လျား
စွမ်းအင်ကိုပြောင်းလဲ ဓာတ်တိုး ဟုခေါ်သည် ။ ဒါဟာ
စီးသည်အရာများစွာအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။
သစ်သားသို့မဟုတ်ကျောက်မီးသွေး၏မီးလောင်ရာနှင့်ဆင်တူသည်
•မြေဆီလွှာမှသတ္တုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
အပူထုတ်လုပ်ရန်။ တစ် ဦး အတွက်ထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်တိုး
စက်ရုံတစ်လျှောက်လုံး
သက်ရှိဆဲလ်များကို အသက်ရှုခြင်း (respiration) ဟုခေါ်သည်။ ပြသည်
•အငွေ့ ပြန်ခြင်းဖြင့်စက်ရုံကိုအအေးခံခြင်း
ဒီညီမျှခြင်းအားဖြင့်:
•သကြားနှင့်စက်ရုံဓာတုပစ္စည်းများရွေ့လျားခြင်း
ကို C H ကို အို + 6O = 6CO + 6H အို + စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
•ဆဲလ်ခိုင်မြဲမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်း
ရေဆုံးရှုံးမှုပမာဏနှင့်နှုန်း
ဒီညီမျှခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ oppoထိုကဲ့သို့သောအပူချိန်အဖြစ်အချက်များအပေါ်ဆိုင်းငံ့
photosynthesis ၏ site ကို။ photosynthesis သည်
စိုထိုင်းဆနှင့်လေသို့မဟုတ်လေလှုပ်ရှားမှု။ Tranအသက်ရှူခြင်းသည်နေစဉ်၊
ပူပြင်းခြောက်သွေ့ ခြင်း (ဆွေမျိုးနိမ့်သည်) တွင်လောင်ကျွမ်းမှုအများဆုံးဖြစ်သည်
ဖြိုဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (ဇယား 2) ။ မတူတာက
စိုထိုင်းဆ), လေထန်သောရာသီဥတု။
photosynthesis, အသက်ရှူခြင်းမူတည်မထားဘူး

အသက်ရှူ
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အလင်းပေါ်မှာ, ဒါကြောင့်အဖြစ်ကောင်းစွာညအချိန်တွင်တွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်
ဟန်ချက်ညီသောလုပ်ရပ်
တစ်နေ့တာအတွင်း။ အသက်ရှူခြင်းသည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဖြစ်ပွားသည်
အပင်တစ်ပင်ကြီးထွားဖွံ့ ဖြိုးရန်အတွက်
ပုံစံများနှင့်အားလုံးဆဲလ်တွေ။
စနစ်တကျဓာတ်ပြုနိုင်အောင်ချိန်ညှိပေးရမယ်၊
အသက်ရှူခြင်းနှင့် transpiration ။ သူတို့ရဲ့မှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်
အသားအရေ
ကိုယ်ပိုင်စက်ပစ္စည်းများ၊ အပင်များသည်လူတို့၏အလုပ်ကိုလုပ်သည်။
အရွက်ရဲ့အစောင့်ဆဲလ်တွေကျုံ့လာတဲ့အခါ
ဒီအနုစိတ်ချိန်ခွင်လျှာအိုမင်း။ အပင်တစ်ပင်ဓာတ်ပုံရှိလျှင်
stomata ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ရေငွေ့ပျောက်ဆုံးသည်။ ဒါ
မြင့်မားသောနှုန်းမှာ synthesizes, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အသက်ရှူ
ဖြစ်စဉ်ကို transpiration ဟုခေါ်သည် ။ အငွေ့ပျံ
ရေထဲမှာအနုတ်လက္ခဏာရေဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် နှုန်းကိုဖြိုဖျက်ရန်လုံလောက်သောမြင့်မားသည်မဟုတ်
photosynthates ထုတ်လုပ်, photosynthesis
စက်ရုံနှင့်ရေပိုများလာသည်
အမြစ်။ ပျော်ဝင်သောအာဟာရများကိုဆွဲထုတ်သည် နှေးကွေးသို့မဟုတ်ရပ်တန့်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ အခြား
လက်, အသက်ရှူအများကြီးပိုမြန်လျှင်
အမြစ်များမှရေနှင့်အတူ။ နှုန်း
photosynthesis ထက်ပင်အပင်မရှိပါ
transpiration ရှိမရှိနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်
photosynthates
အစာအိမ်ပွင့်လင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဖြစ်ကြသည်။ Stomataစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သော
acတိုးတက်မှုအတွက်။ ထို့ကြောင့်ကြီးထွားမှုနှေးကွေးလိမ့်မည်
ဆင်းသို့မဟုတ်လုံးဝရပ်တန့်။
အစာအိမ်ပွင့်လင်းသောအခါ, transpiration
ဇယား 2. —Fotosynthesis and respiration
တစ်ခါတစ်ရံအလွန်မြင့်မားသောနှုန်းမှာတွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။ က
ပြောင်းဖူးစက်ရုံသည်ရေဂါလံ ၅၀ ကျော်လွန်သွားနိုင်သည်
photosynthesis
အသက်ရှူ
•အစားအစာထုတ်လုပ်သည်။ •အစားအစာကိုအသုံးပြုသည်။
ရာသီအလိုက်ရာသီအလိုက်သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပြောင်းရွေ့ နိုင်သည်
•စွမ်းအင်သိုလှောင်သည်။
•စွမ်းအင်ထုတ်ပေးသည်။
တစ်နေ့လျှင်ဂါလံ! အကယ်၍ အပင်သည်ပြproblemsနာရှိသည်
•ရေကိုသုံးသည်။
•ရေထုတ်လုပ်တယ်။
သူတို့သည်ရေများလွန်းသဖြင့် Stomata နီးစပ်သည်
•ကာဗွန်ကိုအသုံးပြုသည်
•ကာဗွန်ထုတ်လုပ်သည်
dioxide ။
dioxide ။
ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့အချိန်မှာ transpiration
•အောက်စီဂျင်ထုတ်လွှတ်သည်။ •အောက်စီဂျင်ကိုသုံးသည်။
အမြင့်ဆုံး သို့သော် ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက် CO 2 လိုအပ်သည်။
•နေရောင်ခြည်တွင်တွေ့ရသည်။ •အဖြစ်မှောင်မိုက်၌ဖြစ်ပျက်
အဖြစ်ကောင်းစွာအလငျး၌။ ပေါင်းစပ်လည်းပွင့်လင်းမှတဆင့်စက်ရုံထဲသို့ဝင်
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စာမျက်နှာ ၂၅
အခန်းကြီး ၂၇ - ရုက္ခဗေဒအခြေခံ

အစာအိမ်။ stomata နေလျှင်ထို့ကြောင့်ကြာမြင့်စွာပိတ်လိုက်တယ်
အရေအတွက်
အချိန်၊ CO 2 အတွက်ဓာတ်ပုံ အလုံအလောက်မရောက်ရှိပါ။အလင်းပမာဏသည်ပြင်းထန်သည်။
ပေါင်းစပ်။ ရလဒ်အနေဖြင့် photosynthesis နှင့်
အခန်း ၁၉ ကိုကြည့်ပါ။
နေရောင်ခြည်၏ဗဟို, ။ ဒါဟာနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်
ရောဂါရှာဖွေ
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနှေးကွေးပြီးအပင်ကိုလျှော့ချပေးတယ်
ရာသီ။ အလင်း၏အများဆုံးပမာဏမှာ
စက်ရုံပြProbleနာများ။
တိုးတက်မှုနှုန်း။
နွေရာသီအတွက်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်နိမ့်ဆုံး၌တည်၏
များစွာသောပျိုးပင်များသည်စွမ်းအင်မြင့်ဆီများထုတ်လုပ်သည်
ဆောင်းရာသီ။ တစ် ဦး ပွိုင့်အထိ, ပိုမိုနေရောင်ခြည်
သူတို့ကိုခြောက်သွေ့သောရှုခင်းများတွင်ရှင်သန်နိုင်ရန်ကူညီသည်
စက်ရုံလက်ခံရရှိသည်၎င်း၏စွမ်းရည်သာ။ ကြီးမြတ်
သူတို့ပြောင်းလဲဘယ်မှာ။ အပင်များရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်ဆီများကူညီပေးနိုင်သည်
photosynthesis မှတဆင့်အစာထုတ်လုပ်ခြင်း။
stomatal ပိတ်သိမ်း၏တိုးချဲ့ကာလ။
အလင်းပမာဏကိုအသုံးချနိုင်သည်
ကွဲပြားခြားနားသောအပင်ကြီးထွားမှုပုံစံများကိုအောင်မြင်ရန်။
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအပင်များကအလင်းကိုတိုးပွားစေသည်
ထိခိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ
ရောင်ပြန်ပစ္စည်းများ, အဖြူရောင်နောက်ခံသို့မဟုတ်
တိုးတက်မှုနှုန်း
ဖြည့်စွက်မီးလုံး။ shad- ကလျော့ချ
ပတ်ဝန်းကျင်သည်အပင်ကြီးထွားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်
cheesecloth သို့မဟုတ်ယက်အရိပ်နှင့်အတူအပင် ing
ပထဝီဝင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလျှင်
အထည်။
tal factor သည်စံသတ်မှတ်ချက်ထက်နည်းသည်၊ ၎င်းသည်အပင်တစ်ပင်ကိုကန့်သတ်သည်
တိုးတက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူး။ ဥပမာ,
သာအပင်များကန့်သတ်ပမာဏအဆင်ပြေအောင်
ရေသည်သဲကန္တာရတွင်နေထိုင်နိုင်သည်။
ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေအများဆုံးစက်ရုံ
ရက်တို (ရှည်လျားသောည) အပင်များ
ပြproblemsနာများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်
ရှည်လျားသော, စဉ်ဆက်မပြတ် တိုတောင်းသော, စဉ်ဆက်မပြတ်
ကြားဖြတ်
စိတ်ဖိစီးမှု။ အချို့ ဖြစ်ရပ်များတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ဖျင်းခြင်း
မှောင်မိုက်ကာလ
မှောင်မိုက်ကာလ
မှောင်မိုက်ကာလ
အခြေအနေများ (ဥပမာရေနည်းလွန်းသည်) ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်
တိုက်ရိုက်စိုက်ပါ။ အခြားကိစ္စများတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
စိတ်ဖိစီးမှုသည်အပင်တစ်ပင်ကိုအားပျော့စေပြီးပိုမိုပြုလုပ်စေသည်
ရောဂါသို့မဟုတ်အင်းဆက်ပိုးမွှားများတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရနိုင်သည်။
အပင်ကိုထိခိုက်သောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ
ကြီးထွားမှုမှာအလင်း၊ အပူချိန်၊ ရေတို့ပါ ၀ င်သည်။
စိုထိုင်းဆနှင့်အာဟာရ။ အဲဒါအရေးကြီးတယ်
24 နာရီ
24 နာရီ
24 နာရီ
ဤအအချက်များစက်ရုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုနားလည်ပါ
တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု။ အခြေခံ
ရှည်လျားသောနေ့(တိုတောင်းသော) အပင်
ရှည်လျားသော, စဉ်ဆက်မပြတ် တိုတောင်းသော, စဉ်ဆက်မပြတ်
ကြားဖြတ်
ဤအအချက်များ, စက်ရုံလုပ်နိုင်တဲ့၏နားလည်မှု
မှောင်မိုက်ကာလ
မှောင်မိုက်ကာလ
မှောင်မိုက်ကာလ
သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ရမည်
အရွက်, ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်သစ်သီးထုတ်လုပ်မှု creased ။ အားဖြင့်
ဤအချက်များ၏အခန်းကဏ္izingကိုအသိအမှတ်ပြုသည်
ပိုကောင်းတဲ့အပင်ပြproblemsနာများရှာဖွေရေးမှာနိုင်ပါတယ်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။

အလင်း

24 နာရီ
24 နာရီ
24 နာရီ
အလင်း၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာသုံးရပ်
fect အပင်ကြီးထွားမှု - အရေအတွက်၊ အရည်အသွေးနှင့်ပုံ ၂၆ - အပင်များ၏ကာလအပိုင်းအခြား။ ရက်တို (ရှည်လျားသောည) အပင်များ
ပန်းပွင့်ဖို့
tion (ဘယ်လောက်အမျိုးအစားနှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး)
။ မပြတ်မတောက်သောမှောင်မိုက်၏ရှည်လျားသောကာလလိုအပ်သည်။ ကြာရှည်

နေ့(တိုတောင်းသောည) အပင်များသည်မပြတ်သောအချိန်တိုတောင်းသည်
ပန်းပွင့်ဖို့မှောင်မိုက်။

စာမျက်နှာ ၂၆
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အလင်းသို့မဟုတ်အမှောင်၏ကြာချိန်ကိုတုန့်ပြန်သည်
အရည်အသွေး
ချစ်တယ် နေ့တို အပင်များသည်ပန်းများကိုသာဖွဲ့စည်းသည်
အလင်းအရည်အသွေးသည်အရောင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
တစ်နေ့တာအရှည်အကြောင်းကို 12 နာရီထက်နည်းသည်အခါ။
အလင်း၏အရှည်) ။ နေရောင်ခြည်ဖြန့်ဖြူး
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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လှိုင်းအလျား၏ပြီးပြည့်စုံသောအကွာအဝေးနှင့်နိုင်ပါတယ်
Prism
ကိုအနီရောင်ကြိုးနဲ့ချည်တယ်။
များစွာသောနွေ ဦး နှင့်အပွင့်ပန်းများကဲ့သို့
chrysanthemums,
poinsettias နှင့် Christ-သော
အဖြစ်
ange, အဝါရောင်, အစိမ်း, အပြာ, မဲနယ်နှင့်ခရမ်းရောင်။ mas cactus, ဤအမျိုးအစား၌ရှိကြ၏။
ဆနျ့ကငျြ, ရှည်လျားသောရက်ကြာ အပင် flow- ဖွဲ့စည်း
အပြာနှင့်အနီအလင်းကိုအပင်များကစုပ်ယူသည်
တစ်နေ့တာ 12
နာရီထက်ကျော်လွန်မှသာ
နှင့်ကြီးထွားမှုအပေါ်အကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
အပြာရောင်
နွေရာသီပန်းပွင့်အများစု
(ဥပမာ၊
အလင်းသည်အပင်အတွက်တာဝန်ရှိသည် (အရွက်)
beckia, ကယ်လီဖိုးနီးယားဘိန်းနှင့် Aster) အဖြစ်
တိုးတက်မှုနှုန်း။ အနီရောင်အလင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်သည့်အခါ
များစွာသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (beets, မုန်လာဥ၊
အပြာအလင်း, ပန်းပွင့်အားပေးတယ်။ အပင်များ
ဆလတ်, ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့်အာလူး), ဒီ၌ရှိကြ၏
အစိမ်းရောင်ကိုကြည့်ကြစို့
အမျိုးအစား။ Alaska နွေရာသီရှည်လျားပြည့်ဝ၏
အစိမ်းရောင်အလင်းစုပ်ယူ။ ဆိုလိုသည်မှာအပင်များဖြစ်သည်
ကြီးထွားမှုအတွက်အစိမ်းရောင်အလင်းကိုမသုံးပါနှင့်။ နေ့အခွအေန။
နေ့- ကြားနေ အပင်များသည်ပန်းများကိုဖွဲ့စည်းသည်။
မည်သည့်အလင်းအရင်းအမြစ်ကိုအသုံးပြုရမည်ကိုသိခြင်းသည်
တစ်နေ့
တာအရှည်နည်း ဥပမာ - ခရမ်းချဉ်သီးများ၊
စက်ရုံကြီးထွားမှုကြိုးကိုင်များအတွက် portant ။ ဘို့
ပြောင်းဖူး၊
သခွားသီးနှင့်စတော်ဘယ်ရီသီးအချို့
သာဓကအားဖြင့် fluorescent (white white) အလင်းသည်
vars ။ အချို့သောအပင်များသည်မည်သည့် cat နှင့်မဆိုကိုက်ညီမှုမရှိပါ။
အပြာလှိုင်းအလျားမြင့်။ အားပေးတယ်
egory, ဒါပေမယ့်၏ပေါင်းစပ်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်
အရွက်ကြီးထွားမှုနှင့်စတင်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်
တစ်နေ့တာ Petunias, ဥပမာ, ပန်းပွင့်
ပျိုးပင်။ Incandescent အလင်းသည်မြင့်သည်
တစ်နေ့တာအရှည်မခွဲခြားဘဲပန်းများပွင့်ကြသည်
အနီရောင်သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်အကွာအဝေးရှိသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်
ရှည်လျားသောနေ့ရက်ကာလနှင့်အတူအစောပိုင်းကနှင့်ပိုပြီး profusely ။
အလွန်အကျွံအပူတန်ဖိုးရှိသောအလင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ဖို့
သင်အလွယ်တကူမှ photoperiod manipulate နိုင်ပါတယ်
အပင်များအတွက်။ မီးချောင်းကြီးထွားလာအလင်းအိမ်ကြိုးပမ်းမှု
ပန်းပွင့်လှုံ့ဆော်။
ဥပမာ chrysanအနီရောင်ရောစပ်ခြင်းဖြင့်နေရောင်ခြည်ကိုတုပရန်
themums ပုံမှန်အားဖြင့်တိုတောင်းသောနေ့ရက်ကာလ၌ပန်းပွင့်
အပြာရောင်လှိုင်းအလျားများ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အကုန်အကျများပြီး၊
နွေ ဦး ရာသီသို့မဟုတ်ကျဆုံးခြင်း၏, ဒါပေမယ့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ပွင့်
ယေဘုယျအားဖြင့်ပုံမှန် fluorescent ထက်မကောင်းမွန်ပါ
လုံးဝကြောင်းအထည်နှင့်ဖုံးလွှမ်းသောအခါ
အလင်းအိမ်။
တစ်နေ့လျှင် ၁၂ နာရီအလင်းမပိတ်ပါ။ ပြီးနောက်
ကြာချိန်
ဒီကုသမှုရက်သတ္တ ပတ်အတော်ကြာ, အအတု
Duration, ဒါမှမဟုတ် photoperiod , ကိုရည်ညွှန်းသည်
မှောင်မိုက်ကာလမရှိတော့လိုအပ်သည်နှင့်
အပင်တစ်ပင်သည်အလင်းနှင့်ထိတွေ့ မှုပမာဏ
အပင်များသည်နွေ ဦး ရာသီသို့မဟုတ်ကျသကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
များစွာသောပန်းပွင့်များကို Photoperiod ထိန်းချုပ်သည် ဤနည်းလမ်းကို poinset ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းသုံးသည်။
အပင်များ (ပုံ ၂၆) ။ သိပ္ပံပညာရှင်များကန ဦး
ခရစ္စမတ်အတွက်အချိန်အတွက် tias ပန်းပွင့်။
အလင်းကာလ၏အရှည်ဖြစ်ပေါ်ထင်ခဲ့တယ်
ရှည်လျားသောနေ့ရက်ကိုပန်းပွင့်သို့ယူဆောင်လာရန်
ပန်းပင်များအတွင်းပန်းပွင့်ခြင်းနှင့်အခြားတုံ့ပြန်မှုများ တစ်နေ့တာသည် ၁၂ နာရီထက်နည်းသောအချိန်၊
ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အပင်များကိုကာလတို (သို့) အဖြစ်ဖော်ပြသည်
ဖြည့်စွက်အလင်းမှစက်ရုံရှိုး။ အပြီး
မည်သည့်အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ နေ့တာရှည်သည်
ရက်သတ္တ ပတ်အနည်းငယ်, ပန်းပွင့်ဘူးသီးဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။
သူတို့အောက်မှာပန်းပွင့်။ အခုငါတို့သိပြီ
အလင်းရောင်ကာလ၏အရှည်မဟုတ်ဘဲမဟုတ်ဘဲ
အပူချိန်
မပြတ်မတောက်သောမှောင်မိုက်၏အရှည်, သောကွောငျ့ ဖွစျသညျ
အပူချိန်အခြေခံအချက်ဖြစ်ပါသည်
ပန်းဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသည်။
အများဆုံးဇီဝဗေဒနှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်
အပင်များကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။ နှင့်ဓာတုတုံ့ပြန်မှု။ ဒါဟာအများဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုး
ရက်တို (ရှည်လျားသောည), ရှည်လျားသောနေ့(တိုတောင်းသော)
photosynthesis အပါအဝင်စက်ရုံလုပ်ငန်းစဉ်များ၊
သူတို့ရဲ့မူတည်။ ညဥ့်) သို့မဟုတ်နေ့- ကြားနေ
transpiration, အသက်ရှူခြင်း, အပင်ပေါက်ရန်အတွက်နှင့်
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ပန်း။ အပူချိန် (အထိတက်အဖြစ်)
ညအချိန်အပူချိန်။ ဒီအခြေအနေအောက်မှာ
တစ်ပွိုင့်), photosynthesis, transpiration နှင့်
tions, အပင်များ photosynthesize (တည်ဆောက်)
အသက်ရှူတိုးခြင်း။ နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ
နှင့်အကောင်းဆုံးစဉ်အတွင်းအသက်ရှူ (ဖြိုဖျက်)
တစ်နေ့တာအရှည်, အပူချိန်ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်
နေ့ဘက်အပူချိန်ပြီးနောက်အသက်ရှူခြင်းကိုလျှော့ချ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် (အရွက်) မှပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းသို့
ညအချိန်တွင်ရိက္ခာ။
ပြောင်းလဲခြင်း - သို့သော်အားလုံးမဟုတ်အပင်များကြီးထွားလာသည်
tive (ပန်းပွင့်) တိုးတက်မှုနှုန်း။ ပေါ်မူတည်
တူညီသောညဉ့်နှင့်နေ့အချိန်၌အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
အခြေအနေနှင့်တိကျသောစက်ရုံ, အကျိုးသက်ရောက်မှုအပူချိန်။ ဥပမာအားဖြင့်, snapdragons
အပူချိန်၏အရှိန်သို့မဟုတ်နှေးကွေးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ၏ညအချိန်တွင်အပူချိန်မှာအကောင်းဆုံးကြီးထွား
ဒီအကူးအပြောင်းကိုဆင်း။ မြင့်မားသောအပူချိန်နိုင်ပါတယ်
55 ° F, 62 ° F မှာ poinsettias ။
ပိုလန်ကိုသတ်ခြင်းအားဖြင့်အသီးထုတ်လုပ်မှုကိုပျက်စီးစေphotosynthesis သည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သည်
ဝတ်မှုန်ကူးပန်းပွင့်ဖွံ့ ဖြိုးဆဲသော Len ။
65 °နှင့် 85 ° F အကြားနှင့်မှာလျော့နည်းစေသည်
တစ်ခါတစ်ရံဟော်ရီကာချာသမားများသည်အပူချိန်ကိုအသုံးပြုကြသည်
မြင့်မားသောသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းအပူချိန်။ အပူချိန်
ကိုင်တွယ်ရန်နေ့အရှည်နှင့်ပေါင်းစပ်
လိုအပ်သောအသက်ရှူနှုန်းပိုမိုမြင့်မားသည်။
ပန်းပွင့်နှောင်းပိုင်း။ ဥပမာအားဖြင့်, ခရစ်စမတ်
တစ်ခါတစ်ရံ photosynthesis ၏နှုန်းအထက်။
ရှားစောင်းလက်ပတ်၏ရလဒ်အဖြစ်ရှားစောင်းပင်ပန်းပွင့်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
ထို့ကြောင့် photosynthates များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုပါသည်
ရက်နှင့်နိမ့်သောအပူချိန် (ပုံ 26) ။ ရန်
သူတို့ထုတ်လုပ်ကြသည်။ ကြီးထွားမှုဖြစ်ပေါ်လာရန်အတွက်၊
အပွင့်ပွင့်ရန်ခရစ္စမတ်ကျစ်လစ်ကိုအားပေးသည်၊
tosynthesis သည်အသက်ရှူခြင်းထက် ပို၍ ကြီးရမည်။
12 နာရီကျော်နှင့်အတူအခန်းထဲမှာထားပါ
အလွန်နိမ့်သောနေ့အချိန်အပူချိန် နေ့တိုင်းမှောင်မိုက်၏တစ် ဦး အပူချိန်
ဆယ်ခုနှေးကွေးအားဖြင့်ဆင်းရဲသားတိုးတက်မှုနှုန်းထုတ်လုပ်ရန်
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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ပန်းပွင့်ဘူးသီးဖွဲ့စည်းသည်အထိ 50 °မှ 55 ° F အထိ။ photosynthesis ။ ရလဒ်အထွက်နှုန်းလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်
အပူချိန်မြင့်မားပြီးရက်ပေါင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်
(ဥပမာ - သစ်သီးသို့မဟုတ်သီးနှံထုတ်လုပ်ခြင်း) ။
ဟင်းနုနွယ်ရွက်အလိုရှိသောရှည်လျား။ အေးမြသောရာသီဖြစ်သည်
အိပ်ပျော်ခြင်းကိုချိုးဖောက်
ပန်းပွင့် (မူလီ) ။ သို့သော်အပူချိန်လျှင်
အအေးခန်းများ၌ပေါက်သောအပင်အချို့
အလွန်အေးလွန်း။ အသီးသည်နွေးထွေးသောရာသီမဟုတ်ပါ
နိမ့်ကျတဲ့ရက်ပေါင်းများစွာကိုလိုအပ်တယ်
ခရမ်းချဉ်သီးကဲ့သို့သီးနှံများ။
သုည (မြုံ) ။ ကာလကိုသိ
အပူချိန်နိမ့်သည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချသည်
နှင့်သကြားသိုလှောင်မှုကိုတိုးမြှင့်။ ထို့ကြောင့်ထွက်ခွာ အပင်လိုအပ်သောအပူချိန်နိမ့်
၎င်း၏အလားအလာမှကြီးထွားဖို့
ရတဲ့အတွက်စိတ်ရောဂါ။
ထိုကဲ့သို့သောအပေါ်မှည့်သောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ
squash အဖြစ်ကောက်ပဲသီးနှံများ
မက်မွန်သည်အဓိကဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အေးမြသောကာလအတွင်းစပျစ်နွယ်ပင်, ညဥ့်ကသူတို့တိုးပွါး
ဒေသခံများသည်နာရီ ၇၀၀ မှ ၁၀၀၀ အကြားလိုအပ်သည်
ချိုချို ဤသည်အတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်
32 °နှင့် 45 ° F သည်အနားယူခြင်းမပြုမီ
Alaska အလွန်ချိုမြိန်ဖြစ်ကြသည်။ အေးမြသောသိုလှောင်ထားသောအာလူး
ကာလနှင့်တိုးတက်မှုနှုန်းစတင်။ နှင်းတော 6 လိုအပ်ပါတယ်
အသက်သည်လည်းအချိန်ကုန်လွန်ပြီးလိုအပ်သည်နှင့်အမျှချိုမြိန်လာသည်
ရက်သတ္တ ပတ်အနည်းငယ်၏အပူချိန်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပူချိန်
အတွက်အခန်းအပူချိန်အထိယူဆောင်ခံရဖို့
blooming မတိုင်မီ 33 ° F ။
အဆိုပါသကြားပြန်ကူးပြောင်းခံရဖို့အဘို့အမိန့်
Daffodils များကိုသိုလှောင်ခြင်းဖြင့်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းနိုင်သည်
ဓာတ်။
အောက်တိုဘာလအတွက် 35 °မှ 40 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာမီးသီး ing ။ The
ဆိုးရွားသောအပူချိန်များသည်တန့်စေနိုင်သည်
အပူချိန်အအေးကြောင့်မီးသီးများသုတ်နိုင်သည်
ကြီးထွားမှုနှင့်အရည်အသွေးနိမ့်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
ဘို့
ဥပမာအားဖြင့်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကြောင့်ခါးသီးသော၊ ရေရှည်။ အတွက်ဖန်လုံအိမ်လွှဲပြောင်းသောအခါ
ဝမ်းဆွဲ, သူတို့သည်ကြီးထွားစတင်နှင့်ပန်းပွင့်
ငရုတ်ကောင်းနှင့်သခွားသီး။
3 မှ 4 ပတ်ကြာဖြတ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
photosynthesis နှင့်အသက်ရှူခြင်း
Thermoperiod သည်နေ့စဉ်အပူချိန်ကိုရည်ညွှန်းသည်မာကျော
အပင်များကိုမာကြောခြင်း (သို့) ခက်ခဲခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားသည်
ပြောင်းလဲမှု။ နေ့အချိန်တွင်အပင်သည်အကောင်းဆုံးကြီးထွားလာသည်
အအေးခံနိုင်ရည်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ပေါ်မူတည်။
အပူချိန်ထက် 10 ဒီဂရီမှ 15 °ပိုမိုမြင့်မားသည်

စာမျက်နှာ ၂၈
အသက် 30 • ရုက္ခဗေဒအခြေခံ-အခန်း 1

အပူချိန်။ Hardy အပင်များဖြစ်ကြသည်
ပြီးတော့တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်တွေကအညိုရောင်။ minimize လုပ်ဖို့
သူတို့ရဲ့၏အအေးအပူချိန်မှအဆင်ပြေအောင်နေကြသည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအမျိုးအစား၏အန္တရာယ်ကိုဆိုလိုသည်
ကြီးထွားလာပတ်ဝန်းကျင်။
အပင်များ, အထူးသဖြင့်သစ်ပင်များ, ဆောင်းတွင်းသို့သွား
အလယ်အလတ်ဇုန်ရှိ Woody အပင်များရှိသည်
ကောင်းစွာရေလောင်း။
အဆိုပါ sensing များအတွက်အလွန်ခေတ်မီနည်းလမ်းများ
ဆောင်း ဦး ရာသီမှဆောင်း ဦး ရာသီမှတိုးတက်မှု။ Decreasရေနှင့်စိုထိုင်းဆ
နေ့ကအရှည်နှင့်အပူချိန်ဖြစ်ပေါ် ing
အများစုမှာကြီးထွားလာအပင် 90 အကြောင်းကိုဆံ့
အရွက်ကိုရပ်တန့်စေသည့်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများ
ရေရာခိုင်နှုန်း။ ရေထဲသို့တက်ယူသည်
photosynthesizing နှင့်အာဟာရများတင်ပို့
အမြစ်များအားဖြင့်စိုက်လျက်မှတဆင့်အထက်သို့ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့သည်
twigs, ဘူးသီး, အဓိကအားနှင့်အမြစ်များ။ တစ် ဦး abscission
ငွေရေးကြေးရေး။ အပင်များတွင်ရေသည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
ညှာတစ်ကောင်စီပင်စည်သို့ရောက်သောအလွှာပုံစံများ၊ ဒါဟာ:
နှင့်အရွက်နောက်ဆုံးမှာပယ်ကျကြ။ ပြောင်းလဲမှုများ • photosynthesis အတွက်အဓိကအစိတ်အပိုင်း
တစ် ဦး ကျော်စည်အတွင်းနှင့်တစ်ရှူးကို stem
နှင့်အသက်ရှူခြင်း။
အချိန်တိုတောင်းသောကာလ
•ဆဲလ်များတွင် Turgor ဖိအားအတွက်တာဝန်ရှိသည်
သက်သေပြ "စက်ရုံ။
(ဖောင်းပွနေသည့်ပူဖောင်းထဲရှိလေကဲ့သို့ပင်ရေသည်) ဖြစ်သည်
ကျဆုံးသောနေ့ရက်များသည်ထက်အလက်စကာတွင်ကြာရှည်သည်
ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီအတွက်တာဝန်ရှိသည်
ပြည်နယ် 48 အောက်ပိုင်း။ ဤအမှုကြောင့်, အပင်ဖြစ်နိုင်သည်
စက်ရုံတစ်သျှူး၏အလို။ Turgor လိုအပ်တယ်
တိုတောင်းသောနေ့ကိုမှလိုအပ်သောအစပျိုးမရပါ
ဆဲလ်ပုံသဏ္maintainာန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ဆဲလ်သေချာစေရန်
ဆောင်းတွင်းအဘို့အခိုင်မာစေ။ အကျိုးဆက်အပင်များ
တိုးတက်မှုနှုန်း။ ) ။
ပုံမှန်အားဖြင့်အအေးမိ
•ရွေ့လျားသတ္တုနှင့်ကာဗွန်အတွက်အရည်ပျော်ပစ္စည်း
ရင့်ကျက်သောအလာစကာတွင်ဆောင်းရာသီမခံနိုင်ပါ။
စက်ရုံမှတဆင့် bohydrates ။
မာကြောသောအပင်များကိုဆောင်းရာသီတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်
•အရွက်များကိုအအေးခံရန်တာဝန်ရှိသည်
အပူချိန်အရမ်းလျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားသည့်အခါ cur
trans- စဉ်အတွင်းအရွက်တစ်ရှူးကနေအငွေ့ပျံ
စက်ရုံတစ်ရုံမှတိုးတက်လျက်ရှိသည်မတိုင်မီကျဆုံးခြင်း၌တည်၏
လွင့်ခြင်း။
အပြည့်အဝအိပ်ပျော်။ အခြားကိစ္စများတွင်စက်ရုံ may stomatal ဖွင့်ပွဲ၏•တစ်ဦးစည်းမျဉ်းများနှင့်
ဆောင်းရာသီနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းတွင်အိပ်စက်အနားယူပါ
အရှင် transpiration ကိုထိန်းချုပ်ပိတ်
ရာသီဥတုသည်ရာသီဥတုမညီမျှစွာပူနွေးသည်။ ရုတ်တရက်ဆိုလျှင်,
နှင့် photosynthesis ။
ပြင်းထန်သောအအေးမိနွေးထွေးမှုနောက်သို့လိုက်ခြင်း၊ •အမြစ်များရွှေ့ရန်ဖိအား၏အရင်းအမြစ်
မဟုတ်ရင် Hardy အပင်အလေးအနက်ထားနိုင်ပါတယ်
မြေဆီလွှာမှတဆင့်။
ပျက်စီး
•အများဆုံးဇီဝဓါတုဗေဒအတွက်အလတ်စား
ဒါဟာ Hardy ၏ထိပ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်
တုံ့ပြန်မှုအရပျကိုကြာပါတယ်။
အပင်ထက်ဒဏ်ခံအများကြီးပိုအအေးများမှာ
ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ သည်ရေအချိုးဖြစ်သည်
အမြစ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Hardy မှဖြစ်ကြောင်းအပင်
ရေပမာဏကိုလေထုထဲတွင်အခိုးအငွေ့
သူတို့ကကွန်တိန်နာ၌ရှိကြ၏လျှင် 10 ° F ကိုသေစေနိုင်သည်
လေထုကိုလက်ရှိအပူချိန်မှာကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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နှင့်အမြစ်
20 ° F နှင့်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။
နှင့်ဖိအား။ ပူနွေးသောလေထုရေပိုမိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်
ဆောင်းရာသီဒဏ်ရာကြောင့်လည်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်
အေးသောလေထုထက်ငွေ့။ ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ (RH)
အပင်တစ်သျှူးများခြောက်သွေ့ ခြင်း (ထွက်ခန်းခြောက်ခြင်း)
။
အောက်ပါညီမျှခြင်းအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်:
လူများသည်အပင်များရေလိုအပ်ကြောင်းကိုမကြာခဏမေ့တတ်ကြသည်
လေထဲတွင် RH အ = ရေနရသူမင်းရေလေထုကိုကိုင်ထားနိုင်
ပင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းမှာ။ နွေဦးမှာတော့အခါ
(စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်နှင့်ဖိအားမှာ)
မြေဆီလွှာသည်အေးခဲ။ အပင်တစ်ပင်သို့ရေလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်
ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပေးထားသည်။ ဘို့
ပြင်းထန်စွာကန့်သတ်သည်။ ဤအခြေအနေများဖြစ်ကြသည်
Alaska အတွက်ဘုံ။ လေထန်သောဆောင်းရာသီတွင် ဥပမာအားဖြင့် ၇၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိလျှင်လေပေါင်တစ်ပေါင်လျှင်
ရေငွေ့ 4 ဂရမ်ကိုင်။ ရှိပါတယ်
broadleaf evergreens သည်ရေဖြစ်လာနိုင်သည်။
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းလစ်လပ်ခြင်းနှင့်အရွက်သို့မဟုတ်

စာမျက်နှာ ၂၉
အခန်း ၃၁ - ရုက္ခဗေဒအခြေခံ

လေထဲတွင် 3 ဂရမ်သာရေ၊
(RH) မှာ

စက်ရုံတစ်ရုံအတွက်ဓာတုဒြပ်စင်ကိုသုံးနိုင်သည်မီ
ဓာတ်မြေသြဇာတစ်ခု။
ပုံမှန်အားဖြင့်အပင်များသည်ဒြပ်စင် ၁၇ လုံးလိုအပ်သည်
3 ÷ 4 = 0.75 = 75%
တိုးတက်မှုနှုန်း။ ၎င်းတို့အနက်သုံးခု - ကာဗွန်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်
အခန်း ၃ ကိုကြည့်ပါ။
မြင့်မားသောfromရိယာကနေရေငွေ့ရွေ့လျား
မြေဆီလွှာနှင့်
နှင့်အောက်စီဂျင်ကိုလေနှင့်ရေတွင်တွေ့ရသည်။
ဓာတ်မြေသြဇာ။
အနိမ့်ဆွေမျိုး hu- တဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ
ကြွင်းသောအရာတို့ကိုမြေဆီလွှာတွင်တွေ့ ရှိရသည်။ အခန်း ၈ ကိုကြည့်ပါ။
အလယ်အလတ်။ စိုထိုင်းဆနှင့်ခြားနားချက်များလေ
မြေဆီလွှာသုံးမျိုးကိုမူလတန်းဟုခေါ်သည်
ဟင်းသီးဟင်းရွ က်
ity, ပိုမိုမြန်ဆန်ရေရွေ့လျား။ ဒါကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်
သူတို့အတော်လေးအတွက်အသုံးပြုကြသည်ဘာဖြစ်လို့ဥယျာဉ်။
လဲဆိုတော့
အရေးကြီးသောရေနှုန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ move- အပင်များကပမာဏ။ သူတို့ဟာ nitro- များမှာ
အပင်တစ်ပင်၏ transpiration ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်
gen, ဖော့စဖရပ်နှင့်ပိုတက်စီယမ်။ ကယ်လစီယမ်,
နှုန်း။
မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်ဆာလ်ဖာကိုအလယ်တန်းဟုခေါ် ကြသည်
လေထုနေရာများအတွက်ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ
သူတို့ကအလယ်အလတ်တွင်အသုံးပြုကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
အရွက်ဆဲလ်များအကြား 100 ရာခိုင်နှုန်းချဉ်းကပ်။
ပမာဏကိုစားကြ၏။ မကြာခဏမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်း
တစ် stoma ဖွင့်လှစ်သောအခါ, အတွင်းပိုင်းရေငွေ့
အာဟာရများကိုစုပေါင်း macronutri ဟုခေါ်သည်
အရွက်ပတ်ဝန်းကျင်လေထုထဲသို့စီးကျလာတယ်
ents (ဇယား 3) ။
(ပုံ ၂၅) နှင့်စိုထိုင်းဆမြင့်မားသောပူဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အခြားမြေဆီလွှာခုနစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်
အဆိုပါ stoma န်းကျင်ပုံစံများ။ ဒီ saturating အားဖြင့် အလွန်သေးငယ်သောပမာဏနှင့် micro- ဟုခေါ်သည်
လေထု၏သေးငယ်တဲ့ဧရိယာသည်ပူဖောင်းအတွက် dif-အာဟာရများသို့
လျော့ကျစေပါတယ်
မဟုတ်သဲလွန်စဒြပ်စင်များ (ဇယား ၄) ။ သူတို့
လေထုအကြားဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆအတွက် ference
သံ၊ ဘိုရွန်၊ ဇင့်၊ ကြေးနီ၊
အရွက်နှင့်လေထုကပ်လျက်အတွင်းရှိနေရာများ
molybdenum နှင့်ကလိုရင်း။
အရွက်ရန်။ ရလဒ်အနေနဲ့transpiration နှေးကွေး
အပင်တစ်ပင်လိုအပ်သည့်အာဟာရအများစု
ချ။ ဒီဟာကအာဟာရစားသုံးမှုကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။
ရေထဲမှာပျော်ဝင်ပြီးတော့အားဖြင့်စုပ်ယူ
အကယ်၍ လေကစိုထိုင်းဆကိုမှုတ်လိုက်လျှင်၊
၎င်း၏အမြစ်များ။ အမှန်မှာ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်စုပ်ယူသည်
သို့သော် transpiration တိုး။ ထို့ကြောင့်
သာမြေဆီလွှာ - ရေဖြေရှင်းချက်ကနေ
အများအားဖြင့်ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောနေရာများတွင်လောင်ကျွမ်းမှုအများဆုံးဖြစ်သည်။
၂ ရာခိုင်နှုန်းကိုမြေဆီလွှာမှထုတ်ယူသည်
လေထန်သောနေ့ရက်များ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, transpiraအမှုန်။
အပူချိန်သည့်အခါယေဘုယျအားဖြင့်အတော်လေးနှေးကွေး
tures အေးမြဖြစ်ကြသည်, စိုထိုင်းဆမြင့်မားသည်နှင့်လည်းမရှိ
ဓာတ်မြေသြဇာ
လေမရှိ
ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံပါဝင်သောပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်
ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောအခြေအနေများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်သို့ထည့်သွင်းဖြစ်ကြောင်းအာဟာရ
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကရှင်းပြသည်သောနွေရာသီ, ing
အပင်တစ် ၀ န်းပတ်လည်မှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဓာတ်မြေသြဇာများဖြစ်သည်
အဘယ်ကြောင့်အပင်များနွေရာသီအတွက်လျင်မြန်စွာညှိုးနွမ်း။
ရေသို့မဟုတ်မြေဆီလွှာကိုထည့်သွင်းပေမယ့်တချို့
အကယ်၍ က
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ရေ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ရေးကိုမရရှိနိုင်
အရွက်ပေါ်တွင်ပက်ဖျန်းပေးခဲ့သည်။ ဒီနည်းလမ်းကို fo- ဟုခေါ်သည်
အမြစ်အားဖြင့်စုပ်ယူခြင်းနှင့်သို့ပြောင်းရွှေ့ခံရကြလိမ့်မည်
liar fertilization ။ ဂရုတစိုက်လုပ်သင့်ပါတယ်
အရွက်, turgor ဖိအားဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်အရွက်သွားပါ တစ် ဦး ပျော့ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ
အားနည်းနေ
မြင့်မားသောဓာတ်မြေသြဇာအာရုံစူးစိုက်မှု
အရွက်ဆဲလ်တွေထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အဟာရဓာတ်
ENT သို့သော်ရှောက်သွားရန်လိုအပ်ပါဘူး
အပင်အာဟာရ
ဖယောင်း၏ပါးလွှာသောအလွှာမှတဆင့်
အပင်မှအစာအာဟာရသည် များသောအားဖြင့်အ ပင်များ
နှင့်ရှုပ်ထွေးသည်။
အရွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ (cutin) ။
နေအိမ်။ အပင်အာဟာရသည်အပင်တစ်ပင်၏အသီးကိုရည်ညွှန်းသည်
ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံအစာမဟုတ်ပါ
အခြေခံဓာတုပစ္စည်းလိုအပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု
အပင်များသည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာများကိုထုတ်လုပ်ကြသည်
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ။ မြေသြဇာ သည်အသုံးပြုသောဝေါဟာရဖြစ်သည်
ရေ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်
ဒီပစ္စည်းများပတ်ဝန်းကျင်ကိုထည့်သွင်းကြသည်
photosyn- မှတဆင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်
အပင်တစ်ဝှမ်း ment ။ အများကြီးဖြစ်ရမည်
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စာမျက်နှာ ၃၀
32 ရုက္ခဗေဒအခြေခံ - အခန်း ၁

စားပွဲတင် 3.- စက်ရုံ macronutrients ။
Element ကို
နိုက်ထရိုဂျင်
(N)

မြေဆီလွှာတွင်သန့်စင်နိုင်မှု /
အပင်များတွင်ရွေ့လျားမှု
စွန့်ပစ်ရည်
အထူးသဖြင့် NO 3 - ။
အပင်များတွင်မိုဘိုင်း။

အဖြစ်စုပ်ယူ
NO 3 (နိုက်ထရိတ်),
NH 4 +
(ammonium)

- HPO 4
ဖော့စဖရပ် H ကို 2 PO 4
(P)
(ဖော့စဖိတ်)

-

ပိုလျှံ၏လက္ခဏာများ
ချို့တဲ့၏လက္ခဏာများ
မှတ်စုများ
အောင်မြင်သောတိုးတက်မှု၊ တိုးတက်မှုနှုန်းလျှော့ချခြင်း၊
ယေဘုယျအားဖြင့်အကောင်းဆုံး
NH 4 + : NO 3- အချိုးသည် 1: 1 ။
အစိမ်းရင့်ရောင်၊
အဝါရောင် (chlorosis) ။
အားနည်း spindly
အနီရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်
အလင်းနည်းသောအခြေအနေအောက်တွင်
+ လုပ်နိုင်တယ်
ကြီးထွားမှု၊ သစ်သီးအနည်းငယ် အတွက်ပိုမိုပြင်းထန်လာလိမ့်မည်tions, မြင့်မားသော NH
4
ကြွပ်ဆတ်စေနိုင်သည်
အပင်အချို့။
အရွက်ဆံပင်ကောက်ကောက်။
တိုးတက်မှုနှုန်း, အထူးသဖြင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်လျှော့ချ
လွှာမှအားဖြင့် inhibited ဖြစ်ပါတယ်
မြင့်မားသောအောက်မှာ
အညွန့်ချိုး
မြင့်မားတဲ့ P အဆင့်ဆင့်။ The N: K
အပူချိန်။
ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်လာသည် အချိုးအလွန်အမင်းဖြစ်ပါတယ်
အဟောင်းတွေကြီးထွားမှုအပေါ်ပထမ
အရေးကြီးတယ်
ဦး ဆုံး။
အိမ်တွင်း
အကောင်းဆုံး N ကို: K သည်အချိုး 1: 1
အလင်းသည်မဟုတ်လျှင်
အလွန်မြင့်မား။ မြေဆီလွှာထဲတွင်
C: N အချိုးမြင့်မားစွာဖြင့်
ပိုပြီး N ကိုဖြစ်သင့်သည်
ထောက်ပံ့။

ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး
အဖြစ်တက်ပြ
ဖြုတ်တပ်နိုင်ပေမယ့်
အာဟာရပြည့်ဝသော
ထံမှ leach လိမ့်မည်
ချို့တဲ့
အခေါက်မြင့်မားသောမြေဆီလွှာZn သို့မဟုတ် Fe ၏။
သို့မဟုတ်ပေါ် ရှိသစ်ဆွေး။မဟုတ်ဘူး
အလွယ်တကူမိုဘိုင်း
အပင်များ။

တိုးတက်မှုနှုန်းလျှော့ချ။
လျင်မြန်စွာခညျြနှောငျ (ပုံသေ)
အရောင်ပိုမိုပြင်းထန်လာလိမ့်မည်။မြေဆီလွှာအမှုန်ပေါ်မှာ။ အောက်မှာ
ဘရောင်းသို့မဟုတ်
ပုံသေအက်ဆစ်အခြေအနေများ
အတွက်သစ်ရွက်၏ purpling
Fe, Mg နှင့် Al တို့နှင့်အတူ
အပင်အချို့။ ထူးအိမ်သင်
(လူမီနီယံ) ။ alka အောက်တွင်
လျှော့ချအဓိကအားထား
လိုင်းအခြေအနေများ, fixed
နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ဘူးသီးချိုး,
Ca. နှင့်အတူ အတွက်အရေးကြီးသည်
အနိမ့်အရွက်များဆုံးရှုံးမှု,
ငယ်ရွယ်စက်ရုံနှင့်ပျိုးပင်
ပန်းပွင့်လျှော့ချ။
တိုးတက်မှုနှုန်း။ အမြင့် P ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်
အာဟာရနှင့်အတူ
စုပ်ယူမှုနှင့် N
စုပ်ယူ။ အသုံးပြုခဲ့သည်
အတော်လေးသေးငယ်တဲ့ပမာဏ
N နှင့် K. နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်

ပိုတက်စီယမ်
())

K+

သဲထဲမှာ leach နိုင်ပါတယ်
မြေဆီလွှာ။ မိုဘိုင်းအတွက်
အပင်များ။

N ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
တိုးတက်မှုနှုန်းလျှော့ချခြင်း၊
N: ငွေကျပ်ကျပ်သည်
အတွက်ချို့တဲ့
အတိုကောက်
အရေးကြီးသော။ အမြင့် N ကို: အနိမ့်ငွေကျပ်
စိုက်နှင့် may
node များ။ မဖြစ်စလောက်မီးလောင်ရာ
အသီးအရွက်များကြိုက်သည်
အဆိုပါစားသုံးမှုကိုထိခိုက် သို့မဟုတ်ပူ (အညိုရောင်)
ကြီးထွားမှု၊ အနိမ့် N ကို: မြင့်မားသောငွေကျပ်
သည်အခြားအပြုသဘောဆောင်၏
အရွက်အနား), necrotic
မျိုးဆက်ပွားကိုအားပေးအားမြှောက်
အိုင်းယွန်းများ။
အတွက် (အသေကောင်) အစက်အပြောက်
ကြီးထွားမှု (ပန်းများ၊ သစ်သီးများ) ။
အရွက်။ လျှော့ချ
နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ဘူးသီးချိုး,
ညှိုးနွမ်းချင်သောစိတ်
အလွယ်တကူ။

မဂ္ဂနီစီယမ်
(Mg)

Mg ++

Leachable ။ မိုဘိုင်း
အပင်၌တည်၏။

Ca နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်တိုးတက်မှုနှုန်းအတွက်လျှော့ချ။
စားသုံးသူ။
မဖြစ်စလောက်ကလိုရို,
interveinal chlorosis
(အကြားအဝါရောင်
သွေးပြန်ကြောများအချို့
မျိုးစိတ် (ဖြစ်နိုင်သည်
အလယ်ဒါမှမဟုတ်အောက်မှာ
အရွက်) ။ လျှော့ချ
မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်မှု၊
အရွက်။

Mg သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
သစ်ရွက်အပင်များတွင်လုံလောက်သော
က leached ကြောင့်ဖြစ်သည်
အစားထိုးမ။ Epsom
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နှုန်းဖြင့်ဆား
ဂါလံ may နှုန်းတစ်ဇွန်း
နှုန်းနှစ်ကြိမ်အသုံးပြုရလိမ့်မည်
တစ်နှစ်။ Mg လည်းဖြစ်နိုင်သည်
အရွက်များကစုပ်ယူ
အားနည်းနေပက်ဖြန်း
အဖြေ။ လင်းလက်
ထုံးကျောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
မှပြင်ပအခြေအနေများတွင်
တစ် ဦး ချို့တဲ့ပြင်ပေးပါ။

စာမျက်နှာ ၃၁
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စားပွဲတင် 3. - စက်ရုံ macronutrients (အဆက်) ။
Element ကို
ကယ်လစီယမ်
(Ca)

အဖြစ်စုပ်ယူ
Ca ++

မြေဆီလွှာတွင်သန့်စင်နိုင်မှု /
အပင်များတွင်ရွေ့လျားမှု
ပိုလျှံ၏လက္ခဏာများ
ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး
အမြင့် Ca များသောအားဖြင့်
စွန့်ပစ်။
pH ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
အတန်အသင့်အကန့်အသတ်ရှိသည်
ပြီးတော့ဒါ
အပင်များတွင် mobility ။
များစွာသောမိုးရွာသွန်းမှု
Mg နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဒါအာဟာရဓာတ်
စုပ်ယူ။
သူတို့ဖြစ်လာသည်

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

ချို့တဲ့၏လက္ခဏာများ
မုံ၏တားစီး
ကြီးထွားမှု၏အသေခံခြင်း
အမြစ်အကြံပြုချက်များ။ ခူး
ရင့်ကျက်သောအရွက်များ,
အားနည်းတိုးတက်မှုနှုန်း။
အပွင့်အဆုံးပုပ်
မြ

မှတ်စုများ
Ca သည် pH အတွက်အရေးကြီးသည်
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ခဲသည်
မှန်ကန်သောလျှင်လစ်လပ်
pH ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ရေစိတ်ဖိစီးမှု (အလွန်အကျွံ
သို့မဟုတ်အနည်းငယ်မျှသာ) အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်

24/27

24/07/2021
မရနိုင်ပါ
အပင်များ။

ဆာလ်ဖာ
(စ)

SO 4 (sulfate)

Leachable ။ မဟုတ်ဘူး
အပင်များတွင်မိုဘိုင်း။

များစွာသောအသီးကိုသီး, တွင်း အတွင်း
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမြစ်ပေါ်မှာ။
အပင်များ၊
Ca ဆက်ဆံရေး
တည်နေရာအတွက် ciency
Ca မှာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာ
စိတ်ဖိစီးမှု၏အချိန်။

ဆာလဖာပိုလျှံ
၏အထွေထွေအဝါရောင်
များသောအားဖြင့်၌တည်ရှိ၏ အရွက်သို့မဟုတ်
လေထုပုံစံ
စက်ရုံတစ်ခုလုံး။
ညစ်ညမ်းမှု။

S ကိုမကြာခဏလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်
ဓာတ်မြေသြဇာအတွက်ညစ်ညူး
နှင့်ခဲချို့တဲ့သည်။
ဒါဟာအစစုပ်ယူလိမ့်မည်
လေထဲကနေနှင့် by- ဖြစ်ပါတယ်
လောင်ကျွမ်းခြင်း၏ထုတ်ကုန်။

စားပွဲတင် 4.- စက်ရုံအာဟာရဓာတ်။
Element ကို
သံ
(Fe)

ပိုလျှံ၏လက္ခဏာများအဖြစ်စုပ်ယူ
ချို့တဲ့၏လက္ခဏာများ
Fe ++ , Fe +++
ရေကြီးမှုမှလွဲ။ ရှားပါး
Ca, Mn, P တွင်မြေဆီလွှာမြင့်မား
မြေဆီလွှာ။ အူလမ်းကြောင်းကလိုရို,
သို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာသတ္တု (Cu, Zn);
အဓိကအားဖြင့်လူငယ်တစ်သျှူးများပေါ်တွင်၊မြင့်မားသော pH; ညံ့ဖျင်းညှစ်
အရာနောက်ဆုံးမှာဖွင့်လိမ့်မည်
မြေဆီလွှာ အောက်စီဂျင်ချို့တဲ့သည်
အဖြူ
မြေဆီလွှာ nematode တိုက်ခိုက်မှု
အမြစ်ပေါ်မှာ။

Boron
(ခ)

BO 3
(borate)

လူမည်းသို့မဟုတ်သေမင်း
သွေးပြန်ကြောအကြားတစ်သျှူး။

အမျိုးအနွယ်ကိုသတ်မှတ်ရန်ပျက်ကွက်, ပြည်တွင်းရေး
ပျက်ပြား, apical ၏သေခြင်း
ဘူးသီး

သွပ်
(Zn)

Zn ++

Fe ချို့တဲ့မှုအဖြစ်တက်ပြ။
ဒါ့အပြင် Mg နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်
စုပ်ယူ။

"နည်းနည်းအရွက်" (အတွက်လျှော့ချရေး
အရွက်အရွယ်အစား), တိုတောင်း internodes,
အရွက်ပုံပျက်သို့မဟုတ် puckered
မာဂျင်, interveinal
ကလိုရို။

ကြေးနီ
(Cu)

Cu ++ , Cu +

နိမ့်သော pH မှာဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
Fe ချို့တဲ့မှုအဖြစ်တက်ပြ။

ကြီးထွားမှုအသစ်၊
shapen, ညှိုးနွမ်း။

မန်းဂနိစ်
(Mn)

Mn ++

ကြီးထွားမှုအတွက်လျှော့ချရေး, အညိုရောင် ၏ Interveinal chlorosis
အက်ဆစ်အောက်မှာတွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်
အရွက်ပေါ်တွင်အစက်အပြောက်။ ပြတယ် အညိုရောင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အရွက်
အခြေအနေများ။
Fe ချို့တဲ့အဖြစ်တက်။
အစက်အပြောက်, တစ်ထုတ်လုပ်
ကွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။

Molybdenum
(မိုး)

MoO 4
(molybdate)

ကလိုရင်း
(ခ)

Cl -

-

-

မှတ်စုများ
Fe chelate ပုံစံတွင်ထည့်ပါ။
chelate အမျိုးအစား
လိုအပ်တယ်ပေါ်မူတည်သည်
မြေဆီလွှာသော pH ။

အချို့သောပေါ် ရှိသစ်ဆွေးများတွင်တွေ့ နိုင်ပါသည်
မြေဆီလွှာ။

အပေါ် Interveinal chlorosis
အဟောင်းများကိုသို့မဟုတ် midstem အရွက်,
လိမ်အရွက် (whiptail) ။
ဆားဒဏ်ရာ၊ အရွက်မီးလောင်ခြင်း။ မေလ
အရည်ရွှမ်းတိုးမြှင့်။

အရွက်ဖြစ်လာ, ထို့နောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်
ထို့နောက်ကြေးဝါ, ထို့နောက် chlorotic
သေ; ကလပ်မြစ်
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စာတမ်း။ ဒီအစားအစာ (သကြားနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်)
ထုတ်လုပ်ရန်အပင်အာဟာရများနှင့်ပေါင်းစပ်သည်
ပရိုတိန်းများ၊ အင်ဇိုင်းများ၊
တိုးတက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ments ။

ရရှိနိုင်သောအလင်းနှင့်အစိုဓာတ်။
သစ်ပင်များနှင့်ချုံဖုတ်များကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ
သငျသညျဖြစ်စေ, သူတို့ကို manipulate ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်
သူတို့ရဲ့outgrown သောသူတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်
အာကာသသို့မဟုတ်ရွေးချယ်တံစဉ်များနှင့်ပါးလွှာခြင်းအားဖြင့်။
အာဟာရဓာတ်စုပ်ယူမှု
များသောအားဖြင့်၊
သကြားဓာတ်လျော့နည်းစေခြင်း
အဆိုပါရှုခင်းကိုအစားထိုးရမည်ဖြစ်သည်ငယ်ရွယ်ခဲ့သည်
အရွက်များတွင်ပါဝင်ခြင်းသည်အာဟာရဓာတ်စုပ်ယူမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ပိုပြီးအရိပ် - ဒဏ်ခံဖြစ်ကြောင်းအပင်နှင့်အတူ။
မျိုးချစ်စိတ် အပင်တစ်ပင်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာပါ
ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်စက်ရုံဆက်ခံခြင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
အနိမ့်အလင်းသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်အပူချိန်, အာဟာရပြောင်းလဲနေတဲ့အလင်းနှင့်အစိုဓာတ်အားဖြင့်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာ
ချို့တဲ့ဖွံ့ ဖြိုးလိမ့်မည်။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပိုင်ရှင်အားဖြင့်ထုတ်ယူသွား။
တစ် ဦး ကစက်ရုံရဲ့ဖွံ့ ဖြိုးမှုအဆင့်သို့မဟုတ်နှုန်း
မြက်ခင်းတစ်ခုသည်လည်းပြောင်းလဲနေသောရှုခင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ
ကြီးထွားမှုသည်အာဟာရပမာဏကိုလည်းထိခိုက်နိုင်သည်
အတော်ကြာအဆင်ပြေအောင်မြက်တစ်ဦးရောနှောအဖြစ်ထွက်စတင်သည်
ents စုပ်ယူ။ အပင်တော်တော်များများကအနားယူကြတယ်။
ရှင်းလင်းသောမြေပြင်ပေါ်တွင်မျိုးစိတ်။ ပေါင်းပင်များသည်အညွန့်ပေါက်သည်
mant) ယခုနှစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကာလအတွင်းကာလ။ Durမြေဆီလွှာတွင်အမျိုးအနွယ်ကိုသိုက်။ အပိုဆောင်းမျိုးစေ့များ
ဤအချိန် ing, အာဟာရအနည်းငယ်စုပ်ယူနေကြသည်။ နှင့်အပင်အတွင်းရွှေ့ ခြင်းနှင့်အခြေအနေများလျှင်ကြီးထွား
အပင်များသည်လည်းအမျိုးမျိုးသောအာဟာရများကိုစုပ်ယူနိုင်သည်
မှန်ပါတယ် Broadleaf ပေါင်းပင်များကိုလည်းတွေ့ နိုင်သည်
ပန်းပွင့်ဘူးသီးသူတို့လုပ်ပေးထက်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်နယ်ပယ်။ မော့စ်ဘယ်မှာကျော်ယူမှစတင်ခဲ့သည်
လျင်မြန်စွာအပင်ကြီးထွားမှု၏ကာလအတွင်း။
မြက်ခင်းသည်ပိန်သည်။
အရိပ်ဒေသများ။ ဒီအပြောင်းအလဲများအခြားဖြစ်ကြသည်
စက်ရုံဆက်ခံ၏ဥပမာ။
ရပ်ရွာထဲတွင်အပင်
ထိုးဖောက်အပင်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်, သင်၏စောင့်ရှောက်လော့
ရှေ့ဆွေးနွေးမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
မြက်မြက်မြက်မြက်သင့်လျော်သောအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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အပင်များ။
တစ်
ဦး ချင်းစီ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒ
အပင်များအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများလည်းရှိသည်
အာဟာရနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအလေ့အထများ
သက်သက်သာ, etc aerating) နှင့်အခါအားလျော်စွာအားဖြင့်
ဥယျာဉ်မှူးများအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ဤအလေ့လာမှု
ကြီးကြပ်ရေး။ သင်၏အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုများကြားမှ
အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုစက်ရုံ (သို့) ရှုခင်းဟုခေါ်သည်
သို့သော်အပင်ဆက်ခံခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဂေဟဗေဒ ။
wildflower အရောအနှောစိုက်သူဥယျာဉ်မှူး
အလှဆင်ဥယျာဉ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရည်ရွယ်သည်
အများကြီးပိုကွဲပြားကြောင်းတွေ့ ရှိမကြာခဏ
အပင်များ၏တည်ငြိမ်သောအသိုင်းအဝိုင်းဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့
အောင်မြင်မှုထက်ပထမနှစ်တွင်ပန်းများ
တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားဖြည့်ပုံစံ, အရောင်အတွက်
နှစ်ပေါင်း ing ။ အချို့သောမျိုးစိတ်များသည်အလွန်ကောင်းသည်
အရွက်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပွင့်။ ငါတို့ပေးရမယ်
အခြားသူများကရိုးရှင်းစွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တဖန်စိုက်
၏ကွဲပြားလိုအပ်ချက်များကိုအာရုံစူးစိုက်
ဆက်ခံတွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအပင်များ။
အတိုဆုံးကာလတို asတစ် ဦး ကဥယျာဉ်တော်မူဘောင်
ဥယျာဉ်တော်၌အပင်များ၏ semblage
မကြာခဏကြီးမားသောအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်
အခန်း ၁၅ ကိုကြည့်ပါ။
နှစ်စဉ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်တွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်
ချပစ်သောချုံသို့မဟုတ်သစ်ပင်များ
ရေရှည်တည်တံ့သော
နှင့်ပန်းပွင့်ကုတင်။ ဒီမှာရှိတယ်
ရှုခင်း
မတူညီသောပမာဏ
ဒီဇိုင်း။
ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်မကြိုးစား
အခန်း ၁၄ ကိုကြည့်ပါ။ Mer shade နှင့်ဆောင်းရာသီ
ပိုပြီးကြာရှည်လိမ့်မည်ဟု nity
မြက်ခင်း။
အဆိုပါသင်တန်းကျော် tures
တစ်ရာသီ။
အခန်း ၂၀ ကိုကြည့်ပါ။
နှစ်။ အပင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ
ပေါင်းပင်
အများဆုံးအများအပြားကတည်းက
အောက်မှာသို့မဟုတ်ကြီးမားသောအနီးကြီးထွားရန်
စီမံခန့်ခွဲမှု။
ယှဉ်ပြိုင်ပေါင်းပင်အတွက်ရှင်သန်
မူဘောင်နမူနာဖြစ်
မကြာသေးမီကနှောင့်ယှက်သောမြေဆီလွှာသည်
သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီသေချာ
တပ်မက်လိုချင်သောအပေးကြဖို့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်
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နှစ်စဉ်သီးနှံအပင်တစ်အားသာချက်။ အဆိုပါစက်ရုံ
သင်္ဘောများမှာအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးများပြားလှသည်
ပထမဆုံးအလင်းကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အရာ
ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်။ သူတို့က ac- ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်
ကအောက်မှာအပင်နှိပ်။ အစောပိုင်းပေါင်းပင်ယှဉ်ပြိုင်မှု tive သုတေသနနှင့်စဉ်းစားရန်အများကြီးဆက်ကပ်
ဒီသီးနှံသည်သီးနှံအပေါ်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်
စဉ်းစားဟန်ဥယျာဉ်မှူးသည်။
တိုးတက်မှုနှုန်း။ တသမတ်တည်းပေါင်းပင်, mulching နှင့်
အစားထိုးအစားထိုးအသုံးပြုခြင်းသည်အလေးသာမှုများကိုတိုးတက်စေသည်
နှစ်စဉ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပန်းပွင့်ကောက်ပဲသီးနှံများ။ အပင်ဟော်မုန်းများနှင့်ကြီးထွားမှု
အကြားဆက်ဆံရေးနောက်ထပ်အမျိုးအစား
အားပြိုင်မှု
အပင်များကို allelopathy ဟုခေါ်သည် ။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ
စက်ရုံဟော်မုန်းများနှင့်ကြီးထွားမှုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး
အပင်အချို့သောအပင်များတွင်ဒြပ်ပေါင်းများထုတ်လုပ်ကြသည်
ပန်းပွင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောဓာတုပစ္စည်းများ၊ agသူတို့၏အရွက်များ၊
ing; အမြစ်ကြီးထွားမှု၊ ၏ပုံပျက်နှင့်သတ်ဖြတ်မှု
အခြားအပင်များ၏ကြီးထွားမှု။ အနက်ရောင် walnut သည်
အရွက်, အဓိကအားနှင့်အခြားအပင်အစိတ်အပိုင်းများ; prevenအကျော်ကြားဆုံးဥပမာ။ ၎င်း၏အမြစ်များ
stem elongation ၏ tion သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေး; အရောင်
များစွာသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အပင်များကို နှိပ်၍ ၎င်း၊ အသီး၏တိုးမြှင့်; အရွက်များကာကွယ်ခြင်း
၎င်း၏အရွက်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်တော်၌ mulched
ingလျှင်
နှင့် / သို့မဟုတ်အရွက်ကျဆုံးခြင်း; နှင့်များစွာသောအခြား condiဆောင်းရာသီတွင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းများစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်
tions (ဇယား 5) ။ အလွန်သေးငယ်သောပြင်းအား
အောက်ပါနွေ ဦး တစ် ဦး ပေါင်းသတ်ဆေးနှင့်တူကောက်ပဲသီးနှံများ။
ဤအရာဝတ္ထုများ၏အဓိကကြီးထွားထုတ်လုပ်ရန်
အဆိုးဆုံးပေါင်းပင်အချို့သည် allelopathic ပြသသည် အပြောင်းအလဲများ။
စရိုက်များနှင့်ဆန္ဒရှိတန်ဆာဆင်သို့မဟုတ်တားဆီး
အပင်များသည်သဘာဝအားဖြင့်ဟော်မုန်းများကိုထုတ်လုပ်သည်
ကြီးထွားလာခြင်းမှဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစိတ်။
လူသားများသည်အပင်ကြီးထွားမှုကိုထိန်းညှိပေးသည်
နောက်ဆုံးအကြားဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်
အပင်များ။ အပင်ကြီးထွားမှုအားပြိုင်မှုများမှာထပ်တူထပ်မျှဖြစ်နိုင်သည်
၀ တ်မှုန်ကူးခြင်း၊
thetic ဒြပ်ပေါင်းများ (ဥပမာ IBA နှင့် Cycocel)
ငှက်, ပိုးမွှား, သားကောင်တွေကိုနှင့်ပင်အာဟာရ
သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပွားနေသောအပင်ကိုတုပသော
simbiotic မှတဆင့်မျိုးစိတ်အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသဘာဝဟော်မုန်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်
mycorrhizae ဟုခေါ်တွင်မှို။ ဤဆက်နွယ်မှု
အပင်တစ်သျှူးများ (ဥပမာ - IAA) မှထုတ်ယူခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 5.- ဘုံတိုးတက်မှုနှုန်း - ထိခိုက်ပစ္စည်းများ။
ပေါင်းစပ်
ဟော်မုန်း
မျောက်လွှဲကျော်အက်စစ် (ဂျီ)

အကျိုးသက်ရောက်မှု / အသုံးပြုမှု
ဆဲလ်ခွဲခြင်းနှင့် elongation ကိုလှုံ့ဆော်, အိပ်ပျော်ခြင်းချိုး
အပင်ပေါက်ရန်အတွက်အမြန်နှုန်း

Ethylene ဓာတ်ငွေ့ (CH 2 )

မှည့်အေးဂျင့်; အရွက်နှင့်အသီး abscission လှုံ့ဆော်

Indoleacetic acid (IAA)

apical ကြီးစိုးမှု၊

စက်ရုံတိုးတက်မှုနှုန်းအားပြိုင်မှု
Indolebutyric acid (IBA)
Naphthalene acetic acid (NAA)
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အမြစ်ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်
အမြစ်ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်သည်၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုနှေးကွေးစေသည်
Holly အပေါ်)

26/27

24/07/2021
ကြီးထွားမှုနှောင့်နှေးစေ (Alar, B-9, Cycocel, Arest)

ရွေးချယ်ထားသောကောက်ပဲသီးနှံများတွင်ပင်စည်ကြာရှည်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးရန် (ဥပမာ၊
ခေါင်းစဉ်များ, poinsettias နှင့်နှင်းတော)

ပေါင်းသတ်ဆေးများ (2,4-D, etc)

အပင်ကြီးထွားမှုကိုပျက်ပြားစေခြင်း၊ ရွေးချယ်နှင့်မသန်စွမ်းပစ္စည်းများ
မလိုချင်သောအပင်များကိုသတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်

စာမျက်နှာ ၃၄
36 ရုက္ခဗေဒအခြေခံ - အခန်း ၁

ဤအ substanc ၏အသုံးချပြင်းအား
အပင်အိုခြင်းနှင့်သေခြင်း ( senescence ) ။
es များသောအားဖြင့်တစ်သန်းနှုန်းဖြင့်တိုင်းတာသည်
Ethylene သည်၎င်းကိုတွေ့ ရှိနိုင်သောကြောင့်ထူးခြားသည်
(ppm) နှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်ဘီလီယံနှုန်းအစိတ်အပိုင်းများ
သာဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပြောင်းလဲမှုပုံစံ၌။ ဒါဟာသွေးဆောင် ripen(စစ) ဤကြီးထွားမှု - ထိန်းညှိတ္ထုများ
ing, အရွက် ( epinasty ) ကျစေ၏
အများဆုံးမကြာခဏသစ်ရွက်မှမှုန်ရေမွှားအဖြစ်လျှောက်ထားကြသည်
drop (abscission) နှင့် senescence အားပေးအားမြှောက်။
ဒါမှမဟုတ်အပင်တစ်ပင်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့မြေဆီလွှာထဲကိုအရည်ယိုစိမ့်ပြီး
အပင်များသည်များသောအားဖြင့် Ethylene ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်သည်
အခြေစိုက်စခန်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများသည်သက်တမ်းတိုသည်၊
စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်နှင့် Ethylene မကြာခဏဖြစ်ပါတယ်
သူတို့နိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်
မှာဆဲလ်အတွင်းမြင့်မားသောပြင်းအား၌တွေ့
လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်။
အပင်တစ်ပင်၏ဘဝအဆုံး။ တိုးမြှင့် Ethအပင်ကြီးထွားမှုအုပ်စု ၅- ခုရှိသည်။
ကျဆုံးခြင်းအတွက်အရွက်တစ်သျှူးအတွင်းရှိ ylene ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ဒြပ်ပေါင်းများကိုထိန်းညှိ: auxin, gibberellin
အကြောင်းပြချက်အရွက်သစ်ပင်များကိုချွတ်လဲကြ။ Ethylene လည်း
cytokinin, ethylene နှင့် abscisic acid
အသီးမှည့်ရန် (ဥပမာအစိမ်းရောင်ငှက်ပျောသီး) ကိုအသုံးပြုသည်။
(ABA) ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကိုဖွဲ့စည်း
Abscisic acid (ABA) သည်အထွေထွေစက်ရုံဖြစ်သည်။
သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသောဟော်မုန်းများနှင့်
တိုးတက်မှုနှုန်း inhibitor ။ ဒါဟာအိပ်ပျော်ခြင်းကိုသွေးဆောင်;
ဒြပ်ပစ္စည်းများ။
မျိုးစေ့များအပင်ပေါက်ရန်တားဆီးသည်၊ အကြောင်းရင်းများ
Auxin သည်အပင်များ၌တုန့်ပြန်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့်ပန်းများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ နှင့်
အစာအိမ်နာကိုပိတ်စေသည်။ အမြင့်အာရုံစူးစိုက်မှု •အလင်းအရင်းအမြစ်ဆီသို့ဦး တည်ခြင်း ( ဓာတ်ပုံ
ရုန်းရင်းဆန်ခတ် )
ကာလအတွင်းကိုယ်ရံတော်ဆဲလ်ထဲမှာ ABA ၏ tions
မိုးခေါင်မှုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ကောင်းအတွက်အခန်းကဏ္ play မှပါ
•တုံ့ပြန်မှုအောက်သို့အမြစ်ကြီးထွားမှု
မြေထုဆွဲအား ( ပထဝီအနေအထား )
stomatal ပိတ်သိမ်း။
• apical ကြီးစိုးမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်း
•ပန်းဖွဲ့စည်းခြင်း
ပိုမိုသိရှိလိုပါက
•အသီးနှင့်ကြီးထွားမှု
ဥယျာဉ်မှူးများအတွက် Capon, ခ 2010 ရုက္ခဗေဒ: တစ်ခု
•စွန့်စားစားမြစ်များဖွဲ့စည်းခြင်း
နိဒါန်းနှင့်လမ်းညွှန်, 3rd ထုတ်ဝေ ။
Auxin သည်အများဆုံးပါဝင်သောအရာဖြစ်သည်
လက်ပံ, အော်ရီဂွန်: ကျွန်းသစ်စာနယ်ဇင်း။
ရှနေသောဒြပ်ပေါင်းများကို rooting
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝါဒဖြန့်စဉ်အတွင်းနှစ်ပြီးသော။
Salisbury, FB နှင့် CW Ross ။ ၁၉၉၂ ။
Gibberellins သည်ဆဲလ်ခွဲခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်
စက်ရုံဇီဝကမ္မဗေဒ , 4th ထုတ်ဝေ။ Belmont,
elongation, အမျိုးအနွယ်ကိုအိပ်ဆောင်နှင့်မြန်နှုန်းကိုချိုး ကယ်လီဖိုးနီးယား: Wadsworth ထုတ်ဝေရေးနှင့်အ
အပင်ပေါက်ရန်အတွက်။ အချို့မျိုးစိတ်များ၏အစေ့များဖြစ်ကြသည်
pany ။
ပေါက်ရန်ခက်ခဲသည်၊ သင်သည်ထိုသူတို့အတွက်စိမ်နိုင်ပါတယ်
Williams Rice, L. နှင့် RP Rice, Jr. 2010 ။
သူတို့ကိုစတင်ရန် GA ဖြေရှင်းချက်။
လက်တွေ့ဟော်ရီကာချာ , 6th ထုတ်ဝေ။ အထက်သို့
အခြားဟော်မုန်းများနှင့်မတူဘဲ cytokinins များသည်
ကုန်းနှီးမြစ်, နယူးဂျာစီပြည်နယ်နှုန်း: Prentice
အပင်များနှင့်တိရိ စ္ဆာန်များတွင်တွေ့ ရှိရသည်။ သူတို့
ခန်းမ
ဆဲလ်ဌာနခွဲလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်မကြာခဏ in- ဖြစ်ကြသည်
ကြီးထွားမှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့မြုံမီဒီယာအတွက် cluded
တစ်သျှူးယဉ်ကျေးမှုမှအပင်။ တစ် ဦး အလတ်စားရဲ့လျှင်
တိုးတက်မှုနှုန်း - စည်းမျဉ်းဒြပ်ပေါင်းများကိုရောနှောသည်
cytokinins မြင့်မားခြင်းနှင့် auxin နိမ့်သည်
တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှု explant (သေးငယ်တဲ့အပင်အစိတ်အပိုင်း) အလိုတော်
များစွာသောအညွန့်ထုတ်လုပ်ရန်။ အခြား
လက်, ရောနှော auxin ၏မြင့်မားသောအချိုးအစားရှိပါက
cytokinin အတွက်, explant ပိုပြီးထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
အမြစ်။ cytokinins ကိုလည်းနှောင့်နှေးရန်အသုံးပြုကြသည်
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