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Semenné rastliny ( Spermatophyta)

• Najvyššie organizovaná skupina mnohobunkových rastlín

• Telo rozlíšené na pravé orgány vegetatívne a generatívne

• Majú diferencované pletivá

• Takmer všetky majú kvet a tvoria semená

• Rodozmena veľmi zastretá ( gametofyt stratil svoju funkciu, 
vyživovaný sporofytom)

• Rozmnožovanie semenami ( vyživované do dozretia materskou 
rastlinou, po pokojovom štádiu klíči v novú rastlinu)



Rozdelenie semenných rastlín

Nahosemenné

( Gymnospermia)

- semená nekryté v plode

- zriedkavo sa rozmnožujú 
vegetatívne 

- jednoduché oplodnenie

- 1 vajíčkový obal

- v xyléme iba tracheidy

Krytosemenné

( Angiospermia)

- semená ukryté v plode

- rozmnožovanie 
generatívne aj vegetatívne

- dvojité oplodnenie

- 2 vajíčkové obaly

- v xyléme trachey



Oddelenia semenných rastlín

Kordaitorasty Borovicorasty Lyginodendrorasty Cykasorasty

Magnoliorasty



1.oddelenie: Kordaitorasty ( Cordaitophyta)

• Fosílne rastliny stromovitého vzrastu

• Nejasný fylogenetický pôvod

• Nepravidelné bohaté rozkonárenie koruny

• 20-40m výška

• Listy 1m dlhé, ihlicovité až kopijovité

• Vyhynuli na konci permu

• Rástli na močariskách

• vznik čierneho uhlia



2. Oddelenie: Borovicorasty ( Pinophyta)

• Väčšinou stromy

• vodivé pletivá- cievice, kolaterálne cievne 

zväzky smerom k obvodu lyko, do vnútra 

drevo, letokruhy

• Listy- jednoduché, ihlicovité alebo 

šupinovité, niekedy na brachyblastoch



Triedy borovicorastov

Ginkgá

(Ginkgopsida) Ihličnany

( Pinopsida)



1. Trieda: Ginkgá 
( Ginkgoopsida)



• Dnes sa pestuje ako okrasná drevina, divo rastie už iba 

v JV Číne, ústup kvôli klíme

• Dožívajú sa 2000 rokov, 40m vysoké

• Liečivé účinky- prekrvenie cievneho systému, prevencia 

infarktu, porážky, upravuje tlak, činnosť srdca, zabraňuje 

vzniku zrazenín, proti chorobám priedušiek, pľúc, astme, 

proti depresiám, migrénam, pomáha na pamäť, 

sústredenie sa 



2. Trieda: Ihličnany
( Pinopsida)





Kvety

• Samčie šištice- nosiče 

výtrusníc s 2-20 výtrusnicami-

tvoria sa tu peľové zrnká so 

vzdušnými vakmi

• Samičie šištice- vreteno 

s podpornými listeňmi 

a semennými šupinami rôzny 

počet vajíčok



Rozmnožovanie

• Opelenie vetrom, peľové zrnká sa 

zachytávajú na nahých vajíčkach

Plod

• Najčastejšie drevnaté šišky ( alebo šiškové 

bobule, semenné bobule, kôstkovice)

• Počet klíčnych lístkov 2-15

• Vývin semien pomalý( 1-3 roky)



Najdôležitejšie rady

Borovicotvaré Cyprusotvaré Tisotvaré



1. rad: Borovicotvaré( Pinales)

• prevažne stromy

• živicové kanáliky v dreve aj v kôre

• listy- trváce zelené ihlicovité ( 6-14 

rokov)- zriedka opadavé

• plod- drevnatá šištica

• semeno- krídlaté



Jedľa biela



Smrek obyčajný



Smrek pichľavý



Duglaska tisolistá



Smrekovec opadavý



Borovica lesná
( sosna)

ihlice po dvoch na 
brachyblastoch, pozdĺžne 
rozpukaná kôra, červenohnedá, 
neskôr sivohnedá



Borovica čierna
tmavý kmeň, 2 ihlice
z brachyblastov, dlhšie ak u 
lesnej



Borovica kosodrevinová
( kosodrevina)

nízky ker, vo vysokohorských
podmienkach



Borovica limbová ( limba)

5 ihlíc v brachyblaste, 
semená jedlé
bezkrídle



Borovica hladká
( vejmutovka)



2. rad: Cyprusotvaré
( Cupressales)



Sekvojovec mamutí



Tuja západná



Borievka obyčajná



3.rad: Tisotvaré
( Taxales)



3. oddelenie:
Lyginodendrorasty
( Lyginodendrophyta)



4. oddelenie: Cykasorasty ( Cycadophyta)

• začali vymierať na konci druhohôr

• dnes relikty v trópoch, subtrópoch

• dreviny 

• listy- 3m dlhé, perovito zložené, vyrastajú na 

konci kmeňa v ružici listov( palmovitý tvar)

• plod- semenná kôstkovica



Cykas 
indický

Ságo ( škrobová 
múka získavaná 
zo stržňa v kmeni 
cykasu)







Zdroje
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ov_-_studijne_materialy/suhrn2-semenne_rastliny.pdf
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