
ЛУКПВИЧАСТП И ГПМПЉАСТП ЦВЕЋЕ



Лукпвичастп-гпмпљасте цветне врсте су биљке шији је ппдземни деп 

у пблику лукпвице, гпмпља или ризпма .Њивпвим дељеоем се биљке 
размнпжавају.

Лукпвице Гпмпљи

Ризпм



Кпд лукипвишастп-гпмпљастих врста  надземни,зељасти деп сваке гпдине 
пдумире а нпве биљке израстају из младих лукпвица, гпмпља или ризпма.

Стари гпмпљ
Нпви гпмпљи

Стара лукпвица Нпва лукпвица

Пред садоу младе лукпвице и гпмпље 
пдвајамп ппмпћу нпжа .

Дељеое лукпвица и гпмпља



Дељеое ризпма  

Биљку  кпју желимп да размнпжимп 
исешемп на пнпликп делпва кпликп 
се фпрмиралп младих биљшица
при шему впдимп рашуна да сваки деп
садржи ризпм са кпренпм.



Ппдземнп стаблп нарциса је у пблику лукпвице.
Листпви су уски и издужени.
Из листпва се ппјављује цветна дрщка на 
кпјпј се налази вище цветпва.
Цветпви су мирисни, беле или жуте бпје . 
Садоа нарциса се пбавља у септембру месецу.
Садимп  их у групи ,мпжемп их кпмбинпвати
са другим лукпвишастим цвећем.
Нарцисе гајимп за улепщаваое бащта или 
кап  резани цвет.

ЛУКПВИЧАСТЕ ВРСТЕ

НАРЦИС



Лале имају ппдземнп стаблп је у пблику лукпвице.
Листпви су щирпки,издужени,зелене бпје.
Из средине листа се ппјављује цветна дрщка са цветпвима.
Цвет је у пблику шаще,разних бпја.
Лукпвице лала садимп у септембру или пктпбру.
Лале мпжемп садити у бащте ,паркпве а мпжемп 
их гајити и кап саксијске врсте. 
Лале цветају пд марта дп маја месеца.
Кпристи се  и кап резани цвет.

ЛАЛЕ



Зумбул припада лукпвишастим врстама  
затп щтп је оегпвп ппдземнп стаблп 
у пблику лукпвице.Лукпвице садимп 
ппшеткпм пктпбра месеца.
Листпви зумбула су издужени и зелени.
Цветпви су у пблику звпншића сакупљени 
у грпздасту цваст.
Цветпви имају јак и пријатан мирис.
Зумбул цвета ранп у прплеће 
(март,април)
Најзаступљеније бпје зумбула су: 
бела,рпзе и плава.

ЗУМБУЛ 



Ппдземнп стаблп щафрана је у пблику лукпвице. 
Надземнп стаблп је виспкп пкп 10-15 центиметра и на оему се развије 1 или 2 цвета.
Листпви су дуги ,зелене бпје са белпм линијпм пп средини листа.
Цветпви су у пблику левка најшещће љубишасте или плаве бпје,мада се јављају и 
у другим бпјама.
Шафран цвета у фебруару и марту.За оега се мпже рећи да је весник прплећа .

ШАФРАН



Гладипле имају ппдземнп стаблп у пблику крупне 
лукпвице.Лукпвице садимп пд марта дп јуна.
Из лукпвица се развијају цветне дрщке дуге пкп 80 
центиметра.
Цветпви су крупни,разних бпја,сакупоени при 
врху стабла у класасту цваст.
Листпви су зелене бпје,дуги,имају пбик слишан 
сабљи па се каже да су сабљасти.
Гладипле цветају пд јуна  месеца,декпративне су 
и кпристе се кап резани цвет.

ГЛАДИПЛЕ



Ппдземнп стаблп љиљана је лукпвица.Садоа лукпвица се врщи у септембру.
Љиљан има усправнп надземнп стаблп,висине пкп 90 центиметра.
Листпви су зелене бпје,неравни.
Цветпви се развијају се на врху стабла ,пп 5-6  цветпва сакупљених у цваст .
Цвет је левкастпг пблика и пријатнпг мириса .Бпја цвета мпже да буде бела,рпза,жута...
Љиљан цвета у јуну –јулу.
Љиљани се кпристе за укращаваое бащта,паркпва и  кап резани цвет 
за израду букета и икебана.

ЉИЉАН



Амарилис је цвеће кпје има ппдземнп стаблп у пблику лукпвице.
Листпви су дуги,уски и дебели.
Цветна дрщка је дуга, дебела и расте  директнп из лукпвице.
На  цветнпј дрщци се развијају крупни цветпви 
звпнастпг пблика.Бпја цвета амарилиса је црвена,
бела или прпщарана црвенп-бела
Амарилис се кпд нас гаји кап саксијска врста.
Кад засадимп младу лукпвицу  биљка ће цветати за 
3 дп 4 гпдине.

АМАРИЛИС



Кана има  ппдземнп стаблп у пблику 
гпмпља.
Надземнп стаблп је зељастп,виспкп пкп 1-
1,5 метар.
Листпви су крупни,јајпликпг пблика
и разлишите бпје у зависнпсти пд  врсте.
Цветпви су најшещће црвене бпје дпк 
неке врсте  кана имају наранчасте или жуте 
цветпве.Цветпви су сакупљени у дугашку 
цваст на врху стабла.
Кана цвета пд јуна па све дп касне јесени.
Збпг декпративних листпва и цветпва кана 
се кпристи за уређеое тргпва, 
паркпва,двприщта. Сади се у групи,директп 
у земљищте или у  жардиоере.

ГПМПЉАСТЕ ВРСТЕ

КАНА



Ппдземнп стаблп далије  је у пблику гпмпља.
Гпмпљи се пдвајају и саде у прплеће.
Надземнп стаблп далије је зељастп, разгранатп,
виспкп пд 30 центиметра дп 2 метра.
Листпви су ражоевити и јакпг мириса.
Цветпви су крупни,разлишитих бпја.
Биљка цвета пд јула месеца па све дп првих мразева.
Далије се кпристе за укращаваое двприщта, паркпва 
и кап резани цвет.

ДАЛИЈА



Бегпнија има ппдземнп стаблп у пблику гпмпља.
Садоа гпмпља се пбавља у затвпренпм прпстпру (пластенику,стакленику) у јануару или 
фебруару  а садоа на птвпренпм у мају.
Надземнп стабп је зељастп,спшнп,дебелп,ппкривенп ситним длашицама. 
Ппстпје врсте са усправним стаблпм и са пузећим стаблпм -висеће  бегпније.
Листпви су срцпликпг пблика,најшещће зелене бпје,ппстпје и щарени.
Кап стаблп и листпви су пблпжени ситним длашицама.
Цветпви су крупни,лпптастпг пбика и разних бпја.Бегпнија цвета пд јуна дп пктпбра.
Кпд нас се бегпнија гаји кап саксијска врста.

БЕГПНИЈА



БИЉКЕ КПЈЕ СЕ РАЗМНПЖАВАЈУ ДЕЉЕОЕМ РИЗПМА

Перуника је биљка шије је ппдземнп стаблп ризпм 
и ппмпћу оега се размнпжава садопм у јесен. 
Листпви су зелени,дуги,кппљасти.
Цветпви су на цветнпј дрщци висине пд 15-20 центиметра.
Бпја цветпва перунике је најшещће плава,
ппстпје беле и жуте перунике.
Перунике се саде у групама и служе за укращаваое 
паркпва и двприщта ,кпристи се и кап резани цвет.

ПЕРУНИКА



Ппдземнп стаблп ђурђевка је ризпм.Ризпме садимп у јесен.
Из ризпма се израстају два пвална,светлп зелена листа.
Цветна дрщка је дуга пкп 10 центиметра и развија се између листпва.
На врху цветне дрщке су расппређени цветпви у грпздасту цваст.
Цветпви су ппгнути,беле бпје и изузетнп пријатнпг мириса.
Ђурђевак цвета у априлу и мају.

ЂУРЂЕВАК



1.Именуј цвеће кпје се налази на 
слици?

2.Лукпвишасте врсте се размнпжавају ппмпћу _ _ _ _ _ _ _ _.
(дппищи реш )

3.Кпји се лукпвишастп-гпмпљасти цвета теби највище дппада? 

4.Кпје лукпвишастп цвеће најинтезивније мирище?

ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА


