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pentru a depăși așteptările.
Aflați mai multe la www.icl-sf.ro și proselect.icl-sf.com

O sămânță viabilă va consta 
dintr-o plantă embrion protejat 
de pericarpul seminţei și conține 
o sursă de hrană, mai ales amidon, 
dar și alte nutrienți esențiali 
necesari pentru germinaţie.

STADIUL 1
Apa suficientă este esențială 
pentru pornirea germinării. 
Sămânța absoarbe o cantitate 
mică de apă, ridicând umiditatea 
conținutul semințele se umflă 
desfacând pericarpul.

STADIUL 2
Umiditatea declanșează 
enzima, acțiune identică cu 
respirația celulară. Oxigenul 
este solicitat de către creșterea 
embrionului pentru respiratia 
celulară, care eliberează 
energia depozitată în amidon 
pentru a fi utilizat în creștere.
 

STADIUL 3

Cele șapte 
   stadii de germinare

Celulele embrionului încep 
diviziunea, embrionul crește, 
scoate mai întâi radicule 
(rădăcina embrionară) prin 
pericarpul seminţei.

Plumula (tulpinița embrionară) 
crește spre lumină printr-o 
combinație de gravitropism 
și fototropism. Protejată de 
coleoptil, străbate stratul de 
sol și iese la suprafață.

STADIUL 5 STADIUL 6
Sistemul de rădăcină trebuie să 
se extindă pentru a găsi apă și
minerale pentru dezvoltarea 
plantei și folosește gravitropismul 
pentru o  creștere orizontală. 
Tulpinița primește lumină, devine 
mai groasă și mai puternică, 
cu frunzele desfășurându-se 
și devenind verde, permițând 
plantelor tinere să înceapă 
fotosinteza.

Faza de germinare se încheie cu
sursa de carbohidrați din semințe
diminuat și planta tânără producând 
propriul său aliment prin fotosinteză 
care poate fi utilizată în respirație și 
creștere. Rădăcinile vor prelua apă și 
nutrienți pentru a continua creșterea 
și sprijini dezvoltarea plantelor.

STADIUL 7

STADIUL 4
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