






Το καρποφόρο δένδρο και τα 

όργανά του 
 Δύο τμήματα:  

• Επίγειο (κορμός, κλάδοι, βλαστικά 

και αναπαραγωγικά όργανα) 

• Υπόγειο (ριζικό σύστημα) 

 

 





Επίγειο τμήμα 
 Κορμός (από το σημείο του λαιμού μέχρι την 

πρώτη διακλάδωση) – ενιαίος ή μη, ανάλογα αν 
χρησιμοποιούμε υποκείμενο (προσφέρει το ριζικό 
σύστημα) 

 Λαιμός (το σημείο ένωσης υπόγειου και 
υπέργειου τμήματος) 

 Κόμη (πέραν του ανώτατου σημείου του κορμού), 
αποτελείται από: 

• Βραχίονες (διακλαδώσεις ή επεκτάσεις κορμού), 

• Κλάδους (διακλαδώσεις βραχιόνων, ξυλοποιημένοι) 

• Βλαστούς με τα όργανά τους (αδιαφοροποίητος βλαστικός 
άξονας, σε αύξηση, ηλικίας μικρότερης 1 έτους, από 
σπέρμα ή οφθαλμό) (βλαστός τρέχουσας εποχής – βλαστός 
παρελθόντος έτους) 

 



Βλαστοί φέρουν τα ακόλουθα όργανα και 

χαρακτηριστικά: 
• Κόμβοι (φύλλα και οφθαλμοί) 

• Μεσογονάτια 

• Φύλλα και φυλλική διάταξη (αντίθετα, κατ’εναλλαγή, 

σπειροειδώς) 

• Οφθαλμοί (μικρογραφία βλαστού ή άνθους ή και τα 

δύο - ξυλοφόροι, ανθοφόροι, μικτοί) 

• Αγκάθια 

Είδη βλαστών: 
• Λαίμαργοι 

• Παραφυάδες (φουντουκιά, ελιά, μπανάνα, συκιά) 

• Στόλονες (φράουλα) 



• Ξυλοφόρος βλαστός 

• Καρποφόρος βλαστός 

• Μικτός βλαστός 

• Λεπτοκλάδιο (επάκρια μικτός ή απλός ανθοφόρος ή 

ξυλοφόρος, πλάγια απλός ανθοφόρος ή ξυλοφόρος 

οφθαλμός) 

• Ταχυφυής (ροδακινιά) 

• Λογχοειδή ή κεντριά (βλαστικά ή βλαστικά και 

αναπαραγωγικά όργανα) σε μηλοειδή και 

πυρηνόκαρπα 

  1. Ξυλοφόρα λογχοειδή (κεντριά) 

  2. Ανθοφόρα λογχοειδή (Πυρηνόκαρπα:  

  μπουκέτα Μαϊου, ανθοδέσμες, ροζέττες, 

 Μηλοειδή, λαμβούρδες) 

 Εξελισσόμενα δίνουν βλαστό ή λογχοειδές ή ασκό 

(μηλοειδή) 

 

Διογκωμένος 

άξονας της 

ταξιανθίας 



ΟΦΘΑΛΜΟΙ 
Όργανα που περικλείουν σε εμβρυώδη 

κατάσταση βλαστό, άνθος ή και τα δύο. 

Ταξινόμηση οφθαλμών: 
Ως προς τη θέση στο βλαστό 

Ως προς το περιεχόμενό τους 

Ως προς τη διάταξη επί του βλαστού 

Ως προς τη δραστηριότητά τους 

Ως προς την παρουσία ή απουσία λεπιών 

 



Ως προς τη θέση τους στο βλαστό 
Επάκριος οφθαλμός (στο άκρο βλαστού ή λογχοειδούς) 

Πλάγιος ή πλευρικός (πλάγια σε βλαστό ή λογχοειδές σε 

μασχάλη φύλλου) 

Τυχαίοι ή επίκτητοι (σε ασυνήθη θέση, ούτε μασχαλιαίοι 

ούτε επάκριοι) 

Πολλαπλοί ή υπεράριθμοι (πολλοί πλάγια ο ένας στον 

άλλον στη μασχάλη του φύλλου) 

Υπερκείμενοι (ο ένας πάνω από τον άλλο στη μασχάλη 

του φύλλου) 

Ως προς το περιεχόμενό τους 
Ξυλοφόροι ή βλαστοφόροι ή φυλλοφόροι 

Ανθοφόροι ή καρποφόροι (ένα ή περισσότερα άνθη) 

Μικτοί 

 

 



Ως προς τη διάταξή τους στο βλαστό 
Αντίθετοι 

Εναλλασσόμενοι ή κατ’ εναλλαγή 

Ως προς τη δραστηριότητά τους 
Λανθάνοντες (ξυλοφόροι που δεν εκπτύχθηκαν την 

επόμενη βλαστική περίοδο και θα εκπτυχθούν μετά 

από ερεθισμό) 

Κοιμώμενοι (δεν εκπτύσσονται όταν επικρατούν 

δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες) 

Ληθαργούντες (δεν εκπτύσσονται ακόμα και αν οι 

συνθήκες είναι ευνοϊκές – είναι σε λήθαργο) 

Ως προς την παρουσία ή μη λεπίων 
Κεκαλυμμένοι ή λεπιωτοί 

Γυμνοί (εσπεριδοειδή) 

Τροποποιημένα φύλλα 

που προστατεύουν τους 

οφθαλμούς από 

εξωτερικούς δυσμενείς 

παράγοντες (βιοτικούς 

και αβιοτικούς) και 

τροφοδοτούν αυτούς με 

αποθηκευμένες σε αυτά 

τροφές. Μεγάλες 

διαφορές ως προς τη 

μορφή και εμφάνισή τους 

(με ή χωρίς κηρό ή τρίχες 

κτλ) 





ΦΥΛΛΟ 
 Όργανο σύνθεσης οργανικών ουσιών μέσω φωτοσύνθεσης, αναπνοής 

και διαπνοής και αποθήκευσης τροφικών αποθεμάτων 

 Μέρη φύλλου: 
 Έλασμα 

 Μίσχος (αδενοφόρος ή πτερυγιοφόρος ή μη) 

 Παραμίσχια φύλλα 

 Είδη φύλλων: 
 Απλά 

 Σύνθετα (αρτιόληκτα (ξυλοκερατιά) ή περιττόληκτα (καρυδιά, φιστικιά)) 

 Διάταξη φύλλων: 
 Αντίθετα (ελιά) 

 Κατ’ εναλλαγή (εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα) 

 Μέγεθος και σχήμα ποικίλουν 

 Αδένες φύλλων (πυρηνόκαρπα) 

 Στομάτια φύλλων 

 Διατήρηση φύλλων 
 Αειθαλή (24-36 μήνες) 

 Φυλλοβόλα (μία βλαστική περίοδο) 


