
131

स्व स्य ्वशंस्य अथ्वा प्रजात्यााः संरक्षणा्य 
पादपानां तथा च जनततूनां कृते जननम ्

आ्वश्यकं भ्वतत । षष्ठकक््या्यााः न्वम ेअध्या्ेय भ्वत्भाः 
पतितम ्आसीत ््यत ्स्ववे जी्वााः स्वसदृशजी्वानां जननं 
कु्व्वतनत । तपतरौ संतत्यााः जननं कथ्यते । परनत,ु पादपााः 
कथं जननं कु्व्वतनत ? पादपेष ु जननं त्वतभननत्वतितभाः 
भ्वतत, ्ेयषां त्वष्ेय ्व्यम ्अतसमन ्अध्या्ेय पतिष्यामाः ।

12.1 जननस्य विध्यः

षष्ठकक््या्यां भ्वत्भाः पषुपी्य-पादपानां त्वतभनन-
अ्व्य्वानां त्वष्ेय पतितम ् आसीत ् । पादपानां 
त्वतभननभागानां नामानां सतूचीं कु्व्वनत ु तथा च प्रत्ेयकं 
भागस्य का्ययं त्वष्ेय तिखनत ु। अतिकांशपादपेष ुमतूिं, 
काण्ाः तथा च पत्ातण भ्वतनत । एते पादपानां कात्यकातन 
अङ्गातन कथ्यनते । ्वदेृाः तनतचितस्य अ्विाेः अननतरम,् 
प्रा्याः स्ववे पादपााः पषुपातण भरतनत । । भ्वत्भाः ्वसनतततौ 
आम्र्वकृ्षााः पतुषपततसथतौ दृषााः स्याुः । 
एतातन ए्व पषुपातण पचिात ् आम्रस्य तातन रस्यकु्ातन 
फिातन भ्वतनत, ्ेयभ्याः आननद ं्व्ंय ग्ीषमकािे प्रापनमुाः । 
्व्ंय फिातन खादामाः तथा च सामान्यताः बीजातन तक्षपामाः ।  
बीजातन अङ्कुररतातन भतूत्वा नतूतनं पादपं तनमा्वतनत । ्यतद 
ए्ंव ्वत्वते, तत््व पादपेष ु पषुपाणां का भतूतमका ्वत्वते ? 
पषुपातण पादपेष ुजननस्य का्ययं कु्व्वतनत । ्वसततुाः पषुपातण 
पादपानां जननाङ्गातन भ्वतनत । कतसमतंचित ्पषुपे के्विं 
नर-जनन-अङ्गम ् अथ्वा मादा-जनन-अङ्गम ् अथ्वा 
पनुाः तवित्विम ्अतप भत्वतुं शकनोुतत । 
 पादपााः अनेकत्वतितभाः स्वस्य सनतततम ्
उतपाद्यतनत । एतेष ुजननं तवित्वि ंभ्वतत-(i) अिैङ्तगक-
जननम ् अथ्वा (ii) िैङ्तगक-जननम ् । अिैङ्तगक-

जनने पादपााः बीजातन त्वना ए्व न्वपादपान ्उतपादत्यतुं 
शकन्ुवतनत, ्यद्यतप िैङ्तगक-जनने न्वीनााः पादपााः 
बीजेभ्याः प्राप्यनते ।

अलैङ्विक-जननम्

अिैङ्तगक-जनने न्वीनपादपााः बीजानाम ् उतपादनं 
त्वना प्रापााः भ्वतनत ।

 प्र्तेिका तचनत्यतत सम ्यत ् न्वीनााः 
पादपााः स्व्वदा बीजेभ्याः ए्व उतपननााः भ्वतनत सम, 
परनत ुत्या कदातप इक्षोाः, आिकुस्य, पाटिस्य च 
बीजातन न दृषातन आसन ्। सा ज्ातमु ्इच्छतत सम 

्यत ्एते पादपााः जननं कथं कु्व्वतनत । 

काव्यक-प्रिध्धनम्
एतत ् अिैङ्तगकजननस्य एकाः प्रकाराः ्वत्वते, ्ेयन 
पादपानां मतूिेन, पत्ैाः अथ्वा कतिकातभाः अङ्गेन 
न्वीनपादपााः प्राप्यनते । जननं पादपानां कात्यकभागैाः 
भ्वतत इतत कारणने एतत ्कात्यक-प्र्वि्वनं कथ्यते ।

िविविवधः 12.1         

पाटिस्य अथ्वा चमपकस्य पादपस्य एकां शाखां तस्य 
प्व्वसतनिना स् कत्व्यनत ु। प्व्वसतनिाः काण्स्य अथ्वा 
शाखा्यााः साः भागाः ्वत्वते, ्यताः पत्ातण तनग्वच्छतनत 
(तचत्म-्12.1) । शाखा्यााः एषाः खण्ाः ्ेछदाः अथ्वा 
किमाः इतत कथ्यते । अिनुा ्ेछद ंमतृतिका्यां तनखननत ु।  
एतं ्ेछद ंप्रतततदनं जिेन तसञचनत ुतथा च अस्य ्वतृदं 
पश्यनत ु। तटपपणीं कु्व्वनत ु्यत ्मतूिस्य तनग्वमनाथयं तथा च 
न्वीनपत्ाणां तनग्वमनाथयं कतत तदनातन अभ्वन ्?

12 पादपेषु जननम्
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तचत्म ्– 12.1 कस्यतचत ्पाटिस्य काण्स्य ्ेछदने जननम्

 भ्वत्भाः पषुपकतिकाभ्याः पषुपाणां त्वकसनं 
दृष ंस्यात ्। पषुपकतिकााः त्व्ा्य, पत्ाणां अक्षेष ुअतप 
कतिकााः भ्वतनत । एतााः कतिकााः िघकुाण्रूपेण 
त्वकसतनत तथा च कात्यक-कतिकााः कथ्यनते (तचत्म-्
12.2) । कतिका्यां एकाः िघकुाण्ाः भ्वतत, ्ंय पररताः 
अपररपक्वातन पत्ातण परसपरम ्अततव्यातपतातन भ्वतनत । 
कात्यक-कतिकााः अतप न्वीनान ् पादपान ् जनत्यतुं 
शकन्ुवतनत । 

तचत्म ्– 12.2 आिकुस्य नेत्ात ्अङ्कु्य्वमाणाः पादपाः

िविविवधः-12.2         

एकं प्रत्यग्म ् आिकंु स्वीकु्व्वनत ु । आ्वि्वक-
काचस्य सा्ाय्ेयन अस्योपरर जातातन क्षततचह्ातन 
पश्यनत ु । भ्वनताः एतेष ुकतिकााः अतप द्रष्ट ंशकन्ुयाुः । 

क्षततचह्ातन नेत्ातण इतत अतप कथ्यते । आिकंु 
िघखुण्शाः कत्व्यनत,ु ्ेयष ु प्रत्ेयकतसमन ् अतप एकं 
नेत्म ्अ्वश्ंय भ्वेत ् । तथा च तान ्खण्ान ्मतृतिका्यां 
तनखननत ु । तान ् कातनचन तदनातन ्या्वत ् जिेन 
तसञचनत ु ्यत् भ्वत्भाः आिकुानां खण्ााः मतृतिका्यां 
सथातपतााः आसन ् । कततचन तदनानाम ् अननतरम ्
आिकुानां खण्ान ् खनत्यत्वा तनषकास्यनत ु । 
भ्वनताः तकं पश्यतनत ?
 ए्ंव भ्वनताः आद्र्वकम ् अथ्वा ्ररद्राम ् अतप 
उतपादत्यतुं शकन्ुवतनत (तचत्म-्12.3) 

तचत्म-् 12.3 आद्र्वकस्य एकाः खण्ाः ्यसमात ्न्वीनााः 

पादपााः अङ्कुररतााः सतनत ।

 कृपण े पत्ाणां तटे कतिकााः भ्वतनत (तचत्म-्
12.4) ्यतद अस्य पादपस्य पत्म ्आद्र्वमतृतिका्यां पतेत ्
तत््व प्रत्ेयकं कतिका न्वीनपादपं जन्ेयत ्।
 केषातञचत ् पादपानां मतूिातन अतप न्वीनान ्
पादपान ् जनत्यतुं शकन्ुवतनत । उदा्रणाथयं तमषािकंु 
तथा च ‘दाति्या’ इतत ।

तचत्म-्12.4 कृपणस्य पत्ं ्यस्य तटे कतिकााः भ्वतनत

प्व्वसतनिाः

अक्ष्यकु्ा 
कतिका

 नेत्म्

नतूतनाः पादपाः



133

कैकटससदृशानां पादपानां  केचन भागााः न्वीनान ्
पादपान ् जन्यतनत ्ेय मखु्यपादपात ् पथृक् भ्वतनत । 
प्रत्ेयकं त्विगनभागाः न्वीन-पादपरूपेण ्विवेत।

 तजज्ासाुः ज्ातमु ् इच्छतत ्यत ् तकं 
कात्यकप्र्वि्वनस्य कचिन िाभाः ्वत्वते ?

 कात्यकप्र्वि्वनेन उतपननााः पादपााः अलपे 
कािे ए्व ्वि्वनते । बीजेभ्याः उतपाद्यमानानां पादपानाम ्
अपेक्ष्या कात्यकेन प्र्वि्वनेन उतपननेष ु पादपेष ु पषुपातण 
तथा च फिातन अलपे अ्विौ ए्व आ्यातनत । न्वीनााः 
पादपााः जनकपादपस्य प्रततरूपााः भ्वतनत । ्यतोत् ते 
एकेन ए्व जनकेन उतपननााः भ्वतनत । अतसमन ्अध्या्ेय 
अग्े पतिष्यामाः ्यत ्एतसमात ्त्वपरीतं िैङ्तगक-जननेन 
उतपननेष ुपादपेष ु तपत्ोाः गणुााः भ्वतनत । िैङ्तग-जननेन 
पररणामताः पादपााः बीजातन उतपाद्यतनत ।
मुकुलनम्
 भ्वत्भाः पतू्व्वम्ेव पिततं ्यत ् सरुामण्सदृशााः 
सतूक्मजी्वााः सतूक्मदतश्वका्यनत्ेण ए्व द्रष्ट ं शक्यनते । 
एतेषां कृते प्या्वपं पोषणम ् उपिबि ं चते ् ्यीसटजी्वााः 
कासतुचत ् ए्व घणटास ु ्वतृदं कृत्वा गणुनम ् (अथा्वत ्
जननम)् आरभनते । समरनत ु्यत ्सरुामण्ाः कचिन एकिाः 
(एककोतशकाः) जी्वाः ्वत्वते । आगच्छनत,ु ्व्ंय पश्यामाः 
्यत ्एते जननं कथं कु्व्वतनत । 

िविविवधः-12.3        

(विक्षकेण / विवक्षक्या प्रदि्धव्यिुम)्
 आपाक-आपणात ् सरुामण्-अपतूपम-्
मिरुतपषकम ्अथ्वा औषिापणात ्सरुामण्चतूणयं क्रीणनत ु।  
अत्यलपं सरुामण्चतूणयं स्वीकृत्य एतत ् जिसत्तं 
एकतसमन ् पात्े सथाप्यनत ु । अतसमन ् चमसपररतमतं 
शक्व रां ्योजत्यत्वा एतत ् द्रा्वत्यतुं कमप्यनत।ु अिनुा 
तत ् पातं् कस्यतचत ् प्रकोष्ठस्य उषणभागे सथाप्यनत ु ।  
घणटातमकात ् कािात ् परम ् अस्य द्र्वस्य एकं तबनदु ं

काचपटे्सथापत्यत्वा सतूक्मदतश्वका्यनत्ेण पश्यनत ु । 
भ्वत्भाः तकं दृश्यते ? भ्वनताः न्वीन-सरुामण्कोतशकााः 
द्रष्ट ंशकन्ुवतनत (तचत्म-्12.5) ।

 
तचत्म-्12.5 सरुामण्े मकुुिनेन जननम्

्यीसटकोतशका्यााः बत्ाः तनग्वम्यमानाः िघ-ुगोिदीप-
सदृशाः उ्ेभदाः मकुुिाः अथ्वा कतिका कथ्यते । मकुुिाः 
क्मशाः ्वि्वते तथा च जनकस्य कोतशका्यााः पथृक् 
भतूत्वा न्वीन-्यीसट-कोतशकां तनमा्वतनत । न्वीन-्यीसट-
कोतशका्वति्वत्वा पक्वीभतू्य । तथा च पनुाः न्वीनााः 
्यीसटकोतशकााः तनमा्वतनत । कदातचत ् अन्याः मकुुिाः 
एतसमात ्मकुुिात ्आगच्छतत ्ेयन एका मकुुिशङ्ृखिा 
भ्वतत । ्यतद अ्ंय प्रक्माः प्र्वत्वमानाः भ्वेत,् तत््व अलपे 
कािे अतिक-सङ्ख्या्यां ्यीसट-कोतशकााः तनतम्वतााः 
भ्वतनत ?
खण्डनम्
भ्वत्भाः त्ागेष ु अथ्वा तसथरजि्यकु्-जिाश्ेयष ु
तचककण-्ररत-्वण्व्यकु्-खण्ााः दृषााः स्याुः । एते 
श्ैवािााः कथ्यनते । ्यदा जिं तथा च पोषकतत््वातन 
उपिबिातन भ्वतनत । श्ैवािााः ्वतृदम ्आपन्ुवतनत तथा 
च तीव्रत्या खण्नेन गणुनं कु्व्वतनत । श्ैवािाः वि्योाः 
अथ्वा अतिकेष ुखण्ेष ुत्वखतण्तााः भ्वतनत । 

तचत्म-् 12.6 श्ैवािे खण्नम्

एते खण्ााः नतूतनव्यतक्रूपेण पररणमनते । (तचत्म-्
12.6) । अ्ंय प्रक्माः तनरनतरं प्रचितत तथा च अलपे ए्व 
कािे श्ैवािं बृ् तत क्षेत्े प्रसतंृ भ्वतनत । 

्यीसटकोतशका त्वकसन ्मकुुिाः न्वीनाः मकुुिाः
मकुुिशङ्ृखिा
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बीजाणु-वनमा्धणम ्
प्रथम े अध्या्ेय भ्वत्भाः पतितं ्यत ् तनषपा्वरोतटकास ु
्वा्यौ उपतसथतेभ्याः बीजाणभु्याः क्वकााः ्वि्वनते । 
1.2-गततत्वतिम ् अन्ुवत्व्यनत ु । तनषपा्वरोतटका्यां 
कापा्वससदृशजािे बीजाणतून ् पश्यनत ु । ्यदा बीजाण्वाः 
तनमु्वक्ााः भ्वतनत, तदा एते ्वा्यौ पि्वनते । एते अती्व 
अलपभारााः भ्वतनत, अताः एते सदुतूरं ्या्वत ् गनतुं 
शकन्ुवतनत (तचत्म-्12.7) । 

 बीजाण्वाः अिैङ्तगक-जनन-अङ्कातन भ्वतनत 
। प्रत्ेयकं बीजाणाुः उचचतापं तथा च तनमन-आद्र्वतासदृशीं 
प्रततकतू िां पररतसथततं सोढुम ्एकेन किोरेण सरुक्षातमकेन 
आ्वरणने आच्छातदताः भ्वतत ।

तचत्म ्- 12.7 क्वकेष ुबीजाणतुभाः जननम्

तचत्म ्- 12.8 फन्वपादपे बीजाणतुभाः जननम्

अताः एते दीघयं कािं ्या्वत ् जीत्वतुं शकन्ुवतनत । 
अनकुतू िास ुपररतसथततष ुबीजाण्वाः अङ्कुररतााः भ्वतनत 
तथा च न्वीनेष ुजी्वेष ुत्वकतसतााः भ्वतनत । ‘श्ैविााः’ 
तथा च फन्वसदृशषे ुपादपेष ुअतप बीजाणतुभाः जननंभ्वतत 
(तचत्म-्12.8) ।

12.2 लैङ्विक-जननम्
पषुपस्य संरचना्यााः त्वष्ेय भ्वनताः पतू्वयं पतित्वनताः 
स्याुः । भ्वनताः जानतनत ्यत ्पषुपातण पादपानां जननस्य 
अङ्गातन भ्वतनत । पङ्ुकेसराः इतत नरजननाङ्गं तथा च 
स्तीकेसराः इतत स्ी-जननाङ्गं अतसत (तचत्म-्12.9) ।

िविविवधः – 12.4        

सष्वपस्य, जपाकुसमुस्य अथ्वा तपटतूतन्या इत्यस्य 
तकञचन पषुपं स्वीकु्व्वनत ु तथा च अस्य जननाङ्गातन 
पथृक् कु्व्वनत ु । पङ्ुकेसरस्य तथा च स्तीकेसरस्य 
त्वतभननानां भागानाम ्अध्य्यनं कु्व्वनत ु।
 ्ेयष ुपषुपेष ुके्विं पङ्ुकेसरााः अथ्वा स्तीकेसरााः 
उपतसथतााः भ्वतनत, तातन एकतिङ्तगपषुपातण कथ्यनते । 
्ेयष ुपषुपेष ुपङ्ुकेसरााः स्तीकेसरााः च उभौ अतप भ्वताः, ते 
तवितिङ्तगपषुपातण कथ्यनते । कतणशाः, मिकुक्व टी तथा 
च कक्व टी अथ्वा कक्व ट््यााः पादपेष ुएकतिङ्तगपषुपातण 
उतपाद्यतनत, उतपाद्यतनत सष्वपस्य पाटिस्य तथा 
च तपटतूतन्या्यााः पादपेष ु तवितिङ्तगपषुपातण भ्वतनत । 
एकतिङ्गीतन नर-स्तीपषुपातण एकतसमन ्ए्व ्वकृ्षे प्राप्यनते 
अथ्वा तभननेष ुपादपेष ुप्राप्यनते । 

ब ््टशाकतनताुः

बीजाणिुानी
बीजाण्वाः

बीजाणिुानी पञुजाः
(बीजाणोाः उतपादकं क्षेत्म)्

परागकोशाः

तनताुः

(अ) पङ्ुकेसराः
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तचत्म-्12.9 जननाङ्गम्

 तकं भ्वनताः पङ्ुकेसरे परागकोश ंतथा च तनतमु ्
अतभज्ातुं शकन्ुवतनत [तचत्म-्12.9 (अ)]? परागकोश े
परागकणााः भ्वतनत, ्ेय नर्यगुमकान ्तनमा्वतनत । स्तीकेसरे 
्वतत्वकाग्ातण, ्वतत्वकााः तथा च अण्ाश्यााः भ्वतनत । 
अण्ाश्ेय एकम ्अथ्वा अतिकातन अण्कााः भ्वतनत ।  
स्ती्यगुमकस्य अथ्वा अण्स्य तनमा्वण ं अण्के भ्वतत 
[तचत्म-्12.9 (ब)] । िैङ्तगकजनने नर-स्ती्यगमक्योाः 
सं्योगेन ‘्यगुमनज’ इतत तनतम्वतं भ्वतत ।

 तजज्ासाुः ज्ातमु ् इच्छतत ्यत ्
परागकणषे ुउपतसथतं नर्यगुमकं केन प्रकारेण 
अण्के उपतसथतं स्ती्यगुमकं प्रापनोतत ?

परािणम्
सामान्यताः परागकणषे ु दृढसरुक्षातमकम ् आ्वरण ं
भ्वतत, ्यत ्तान ्शषुकता्यााः संरक्षतत । ्यताः परागकणााः 
अलपभारााः भ्वतनत, अताः ्वा्याुः अथ्वा जिं तान ्
्वा्त्यतुं शकनोतत । पषुपेष ु उपत्वशतां करीटानां शरीरे 
पषुपितूतिकणााः संतलिषााः भ्वतनत । ्यदा करीटााः तादृश े

ए्व कतसमतंचित ्अन्यतसमन ्पषुपे उपत्वशतनत, तदा पषुपस्य 
्वतत्वकाग्े केचन पषुपितूतिकणााः पततनत । 

 तजज्ासाुः ज्ातमु ्इच्छतत ्यत ्पषुपातण 
सामान्यताः त्वत्वि्वणणी्यातन सगुनि्यकु्ातन 
च तकमथयं भ्वतनत ?
तकम ्करीटान ्आक्ष्टम ्ए्वं भ्वतत ?

पषुपितूतिकणानां परागकोशात ् पषुपस्य ्वतत्वकाग्े 
सथानानतरण ंपरागणम ्इतत कथ्यते । ्यतद पषुपितूतिकणााः 
तस्य ए्व पषुपस्य अथ्वा तस्य पादपस्य अन्यपषुपस्य 
्वतत्वकाग्े पततनत, तत््व अ्ंय स्व-परागण ंकथ्यते [तचत्म-्
12.10 (अ)]

 
तचत्म-्12.10 पषुपे पषुपितूतिाः

्यदा पषुपस्य पषुपितूतिकणााः कस्यतचत ्  अन्य-
सदृशपादपस्य पषुपस्य ्वतत्वकाग्े पततनत, तत््व एते पर-
परागणम ् इतत कथ्यनते [तचत्म-्12.10 (अ) तथा च 
(ब)] ।

वनषेचनम्

नरस्य तथा च स्ती्यगुमकानां सं्योगेन तनतम्वता कोतशका 
‘्यगुमनज’ इतत कथ्यते । ्यगुमनज-तनमा्वणा्य नरस्य तथा 
च स्ी्यगमक्योाः ्यगुमस्य प्रक्माः तनषचेनम ्इतत कथ्यते 
(तचत्म-्12.11) । ्यगुमजं गभ्वरूपेण अतभ्वि्वते ।

्वतत्वकाग्म्

्वतत्वका

्वतत्वकाग्म्

अण्काः

अण्ाश्याः

(ब) स्तीकेसराः

्वतत्वकाग्म्

्वतत्वकाग्म्
परागकोशाः

(अ) स्वपरागणम् (ब) पर-परागणम्

परागकणाः
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तचत्म-्12.11-तनषचेनम ्(गभा्विानम)्

12.3 फलानां िथा च बीजानां वनमा्धणम्
 गभा्विानात ् (तनषचेनात)् पचिात ् अण्ाश्याः 
फिरूपेण त्वकतसताः भ्वतत । पषुपस्य अन्ेय भागााः 
मिात्वा पततनत । बीजातन अण्केभ्याः त्वकतसतााः 
भ्वतनत । बीजे गभ्वाः भ्वतत । साः गभ्वाः सरुक्षातमकस्य 
बीजा्वरणस्य अनताः भ्वतत ।
 कातनचन फिातन मांसिातन भ्वतनत तथा च 
रसपतूणा्वतन भ्वतनत, ्यथा आमं्र, से्वफिं, नारङ्गं च । 
कातनचन फिातन किोरातण भ्वतनत, ्यथा - ्वातामाः 
अक्षोटाः च [तचत्म-्12.12(अ) तथा च (ब) ] ।

तचत्म-्12.12 (अ) से्वफिस्य एकाः भागाः (ब) ्वातादाः

12.4 बीज-प्रकीण्धनम्
प्रकृतौ एकस्य ए्व प्रकारकस्य पादपााः त्वतभननेष ु
सथानेष ु्वि्वनते । एतत ्समभ्वतत ्यताः बीजातन त्वतभननेष ु

सथानेष ु प्रकरीणा्वतन भ्वतनत । ्यदाकदातचत ् कतसमतंचित ्
्वने अथ्वा कृतषक्षेत्े अथ्वा ्वातटका्याम ् अटनाननतरं 
भ्वनताः स्वस्य ्वस्तेष ुफिानां अथ्वा बीजानां संलेिषण ं
संतलिषातन दृष्वनताः स्याुः । तकं भ्वत्भाः कदातचत ्एतत ्
ज्ातुं प्र्यासाः कृताः ्यत ्एतातन बीजातन भ्वतां ्वस्तेष ुकथं 
संतलिषातन भ्वतनत ?
 कलपनां कु्व्वनत ु्यत ्कस्यतचत ्पादपस्य स्वा्वतण 
बीजातन एकतसमन ्ए्व सथाने पततत्वा तत् ए्व ्वि्वनते ।  
भ्वतां त्वचारण े अस्यां तसथतौ तकं भत्वष्यतत ? 
पादपानां मध्ेय आतपस्य जिस्य खतनजस्य सथानस्य 
च कृते गभीरा सपिा्व स्यात ्। संभ्वताः तेष ुकचिन अतप 
स्वसथपादपरूपेण त्वकतसताः न भ्वतत । पादपााः बीजानां 
प्रकरीण्वनेन िाभातन्वतााः भ्वतनत । बीजानां प्रकरीण्वनेन 
पादपानां स्वस्य बािपादपानां च  ‘सतू्य्वस्य प्रकाशाः, 
जिं, तथा च खतनजाः’ इतत एतेषां त्वष्ेय सपिा्व तन्वाररता 
भ्वतत । बीजप्रकरीण्वनं नतूतन-आ्वासान ्आक्तमतुं तथा 
त्वसतीण्व प्रसाराथयं च पादपानां कृते सा्ाय्ंय करोतत ।

 

तचत्म-्12.13 (अ) तशग्ाुः (ब) कुरट्मदाराः बीजम्

प्रकृतौ पादपानां फिानां तथा च बीजानां प्रकरीण्वनं 
प्वनेन जिेन तथा च जनततुभाः भ्वतत । ‘तशग्ाुः’ इतत 
तथा च कुरट्मदार पक्ष्यकु्बीजातन [तचत्म-्12.13 
(अ) (ब)], घासस्य अलपभारी्यातण बीजातन अथ्वा 
मनदारस्य रोम्यकु्ातन बीजातन तथा च सतू्य्वकातनतपादपस्य 
रोम्यकु्ातन फिातन प्वनेन स् उ्््ी्य सदुतूरसथानातन 
्या्वत ्गच्छतनत [तचत्म-्12.14(अ) (ब)] । कातनचन 

अङ्कुररताः भ्वन ्परागकणाः

परागनतिका

्यगुमनजतनमा्वणम्

अण्कोतशका

(अ) (ब)

(अ) (ब)

(अ)
(ब)

बीजम्

पक्षाः
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बीजातन जिेन प्रकरीणा्वतन भ्वतनत । एतेषां बीजानां 
अथ्वा फिानां तनत्ुयकु्-बाह्यक्वच ं भ्वतत ्ेयन तातन 
पि्वनं कतुयं समथा्वाः भ्वतनत । उदा्रणाथयं नाररकेिम ्।  
कातनचन बीजातन जनततुभाः प्रकरीणा्वतन भ्वतनत । 
त्वशषेत्या कणटक्यकु्ातन बीजनातन ्ेयष ु ्वक्ाकार-
आिमब-संरचनााः भ्वतनत, ्ेयन बीजातन जनततूनां शरीरे 
संतलिषातन भ्वतनत तथा च दतूरसथ-सथानातन ्या्वत ्
नी्यनते । 

तचत्म-् 12.14 (अ) सतू्य्वितापादपस्य रोम्यकु्ातन फिातन 
तथा च (ब) मनदारस्य रोम्यकु्ातन बीजातन

तेषाम ् उदा्रणातन ‘्यतूरेना’ तथा च ‘जैतनथ्यम’ इतत 
सतनत ।

तचत्म-्12.15‘जैतनथ्यम’

केषातञचत ्पादपानां फिातन स्सा त्वदीणा्वतन भ्वतनत, 
्ेयन तेषाम ्अनताःतसथतातन बीजातन प्रकरीणा्वतन भ्वतनत ।  
बीजातन जनकपादपात ् सदुतूरं गत्वा पततनत । एरण्स्य 
तथा च कुतिनी पादपेष ुए्वम ्ए्व भ्वतत ।

प्रमुखाः-िबदाः
अिैङ्तगकं जननम् ्यगुमकम् परागनतिका

मकुुिनम् अण्काः कात्यक-प्र्वि्वनम्

गभ्वाः परागणम् ्यगुमनजम्
प्रकरीण्वनम् िैङ्तगक-जननम् पषुपितूतिाः
तनषचेनम् बीजाण्वाः स्तीकेसराः

खण्नम् बीजाणिुानी पङ्ुकेसराः

भिव्भः वकं ज्ािम्

 ¾ स्ववे जी्वााः स्वजात्यााः संरक्षणा्य जननं गणुनं च कु्व्वतनत ।
 ¾ पादपेष ुजननं तविप्रकारकं भ्वतत- अिैङ्तगकं तथा च िैङ्तगकम ्।
 ¾ अिैङ्तगक-जननस्य केचन त्वि्याः खण्नत्वतिाः, मकुुिनत्वतिाः, बीजाण-ुतनमा्वणत्वतिाः तथा च 
कात्यकप्र्वि्वनत्वतिाः इत्यातदन्याः सतनत ।

 ¾ िैङ्तगकजनने नर्यगुमकस्य तथा च मादा्यगुमकस्य च ्यगुमनं भ्वतत ।
 ¾ कात्यकप्र्वि्वने पत्ातण, काण्ातन तथा च मतूिसदृशभे्याः कात्यकेभ्याः भागेभ्याः न्वीनपादपााः उतपाद्यनते ।
 ¾ पषुपं पादपानां जननस्य अङ्गं ्वत्वते ।

(अ) (ब)
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 ¾ एकतिङ्तगपषुपे नरजननातन अथ्वा स्ीजननातन अङ्गातन भ्वतनत ।
 ¾ तवितिङ्तगपषुपे ‘नर-स्ी’ इतत उभ्यथा जननाङ्गातन भ्वतनत । 
 ¾ नर्यगुमकातन पषुपितूतिकणानाम ्अनताः तथा च स्ी्यगुमकातन बीजाण्े प्राप्यनते ।
 ¾ कस्यतचत ् पषुपस्य परागकोश े तस्य ए्व पषुपस्य अथ्वा कस्यतचत ् अन्यस्य पषुपस्य ्वतत्वकाग्ं ्या्वत ्
पषुपितूतिकणानां सथानानतरणस्य प्रक्माः परागणम ्इतत कथ्यते ।

 ¾ परागण ं तविप्रकारकं भ्वतत, स्व-परागण ं तथा च पर-परागणम ् । स्वपरागण,े पषुपितूतिकणााः परागकोशात ्
तस्य ए्व पषुपस्य ्वतत्वकाग्े सथानानतररतााः भ्वतनत । पर-परागण ेपषुपितूतिकणााः एकस्य पषुपस्य परागकोशात ्
ततप्रकारकस्य तविती्यपषुपस्य ्वतत्वकाग्े सथानानतररतााः भ्वतनत । 

 ¾ परागण ंप्वनेन जिेन करीटैाः च भत्वतुं शकनोतत ।
 ¾ नर-स्ी्यगुमकानां ्यगुमनं तनषचेनं कथ्यते ।
 ¾ तनषतेचतम ्अण्ं ‘्यगुमनज’ इतत कथ्यते । ‘्यगुमनज’ इतत अस्य त्वकासाः गभवे भ्वतत ।
 ¾ फिम ्एकाः पररपक्वाः अण्ाश्याः ्वत्वते, ्यद्यतप बीजाण्ातन बीजे त्वकतसतातन भ्वतनत । बीजे त्वकासशीिाः 
गभा्वश्याः भ्वतत । 

 ¾ बीजानां प्रकरीण्वनं प्वनेन जिेन तथा च जनततुभाः भ्वतत ।
 ¾ बीजप्रकरीण्वनम ्(i) एकतसमन ्ए्व सथाने पादपानाम ्अतिकसङ्ख्या्यााः ्वतृदं तनरोदमु,् (ii) सतू्य्वस्य प्रकाश,ं 
जिा्य खतनजा्य सपिायं न्यतूनीकतु्वम ्(iii) न्वीनानाम ्आ्वासानाम ्अतिग््ण ेसा्ा्यकं भ्वतत ।

अभ्यासाः
1. ररक्सथानातन पतूर्यनतु
 (क) जनकपादपानां कात्यकभागेभ्याः न्वीनपादपानाम ्उतपादनस्य प्रक्माः...........कथ्यते ।
 (ख) एतादृशातन पषुपातण ्यषेां के्विं नरजननाङ्गम ्अथ्वा स्ती-जननाङ्ग ंभ्वतत..............पषुप ंकथ्यते ।
 (ग)  परागकणानां ततसमन ् अथ्वा ततप्रकारकस्य अन्यपषुपस्य परागकोशात ् ्वतत्वकाग्ं प्रतत सथानानतरण ं

.............कथ्यते ।
 (घ) नर्यगुमकानाम ्स्ती्यगुमकानां ्यगुमनं..................कथ्यते ।
 (ङ) बीज-प्रकरीण्वनं..................,.................., तथा च ................विारा भ्वतत ।
2. अिैङ्तगक-जननस्य त्वतभननत्विीनां ्वण्वनं कु्व्वनत ु। प्रत्येकं त्विाेः उदा्रण ंददत ु।
3. पादपेष ुिैङ्तगकजननस्य प्रक्म ंबोि्यनत ु।
4. अिैङ्तगकजननस्य तथा च िैङ्तगकजननस्य मध्ेय प्रमखुम ्अनतरं सतूच्यनत ु। 
5. कस्यतचत ्पषुपस्य जननाङ्गातन नामाङ्तकतातन कु्व्वनत ु।
6. स्वपरागणस्य तथा च परपरागणस्य मध्ये अनतरं सतूच्यनत ु।
7. पषुपेष ुतनषचेनस्य प्रक्माः केन प्रकारेण समपद्यते ?
8. बीजानां प्रकरीण्वनस्य त्वतभननानां त्विीनां ्वण्वनं कु्व्वनत ु।
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9. ‘अ’भागे प्रदतिशबदान ्‘ब’भागे प्रदतिाैः जी्वैाः स् ्योज्यनत ु-
      अ भािः      ब भािः
 (क) मकुुिाः     (i) मतैपि
 (ख) नेत्म ्     (ii) सपाइरोगाइरा
 (ग) खण्नम ्    (iii) सरुामण्ाः
 (घ) पक्षााः      (iv) तनषपा्वरोतटका्यां संरचना
 (ङ) बीजाण्वाः     (v) आिकुम्
       (vi) पाटिम्
10. समतुचते त्वकलपे () तचहं् कु्व्वनत ु-
 (क) पादपस्य जननभागाः भ्वतत, तस्य
  (i) पत्ातण
  (ii) काण्ाः
  (iii) मतूिम्
  (iv) पषुपम्
 (ख) नर-स्ती-्यगुमक्योाः ्यगुमनस्य प्रक्माः कथ्यते ।
  (i) तनषचेनम्
  (ii) परागणम्
  (iii) जननम्
  (iv) बीजतनमा्वणम्
 (ग) पररपक्वा्वसथा्याम ्अण्ाश्याः त्वकतसतो भ्वतत
  (i) बीजम्
  (ii) पङ्ुकेसराः
  (iii) स्तीकेसराः
  (iv) फिम्
 (घ) बीजाणतूनाम ्उतपादकाः एकाः पादपजी्वाः ्वत्वते
  (i) पाटिाः
  (ii) तनषपा्वरोतटका्यां संरचना
  (iii) आिकुम्
  (iv) आद्र्वकम्
 (ङ) ब्ा्योतफिम ्स्वस्य ्येन भागेन जननं करोतत, साः अतसत
  (i) काण्ाः
  (ii) पत्म्
  (iii) मतूिम्
  (iv) पषुपम्
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विसिाररिः अवधिमः -  िविविध्यः परर्योजनाका्या्धवण च
1. त्वतभननप्रकारकाणां तीक्णकणटकपादपानां खण्ानां सा्ाय्ेयन स्वस्य ्वै्यतक्कं तीक्णकणटकपादप-उद्यानं 

तनमा्वनत ु। भ्वनताः त्वतभननजातीनां तीक्णकणटकपादपान ्कतसमतंचित ्समतिपात्े स््ैव अथ्वा पथृक्-पात्ेष ु
उतपादत्यतुं शकन्ुवतनत ।

2. त्वपण्यां ्या्वतनत प्रकारकातण सथानी्यफिातन उपिबिातन भ्वे्याुः तातन सङ्गहृ्णनत ु। ्यतद अतिकातन फिातन 
उपिबिातन न भ्वे्याुः, तत््व भ्वनताः ्वात्वकरी, उ्व्वरकम,् कक्व टी, मिकुक्व टी, इत्यादीतन फिातन स्वीकु्व्वनत ु। 
एतातन अतप फिातन सतनत, परनत ु्व्यम ्एतेषाम ्उप्योगं शाकरूपेण कुम्वाः । त्वतभननफिानां तचत्ातण तनमा्वनत ु।  
प्रत्ेयकं जातीनाम ्एकं फिं कत्वत्यत्वा तस्य अनतसथातन बीजातन पश्यनत ु। फिानां तथा च तेषां बीजानां 
त्वशषेिक्षणातन ज्ातुं प्र्यासं कु्व्वनत ु। एततसमन ्त्वष्ेय ज्ानं पसुतकाि्यात ्अतप प्रापुं शक्यते । ्यतद संभ्ंव 
स्यात ्तत््व एतसमात ्अनतजा्विपटुात ्अतप अतसमन ्त्वष्ेय ज्ानम ्एकत्ीकु्व्वनत ु। www.saps.plantsci.
cam.ac.uk/fscfruit/dispersal.pdf

3. दश-जातीनां फि्यकु्पादपानाम ्अथ्वा ्वकृ्षाणां नामातन तिखनत ु। समरनत ु्यत ्अनेकेषां फिानाम ्उप्योगाः 
शाकरूपेण तक््यते । अध्यापकेन स् , तपतभृ्यां स् , तथा कस्यतचत ्कृषकेण स्, फिोतपादकेन स्, 
कृतषत्वशषेजे्न (समीपे उपिबिााः चते)् स् चचायं कृत्वा केन प्रकारेण प्रकरीण्वनं भ्वतत इतत जाननत ु। प्रापं 
ज्ानं ्यथा दतश्वतं तथा साररणीरूपेण तिखनत ु।

क्.सं. फि्यकु्पादपानां नामातन
कारकं ्ेयन बीजानां

प्रकरीण्वनं भ्वतत
बीजम ्अथ्वा तस्य भागाः,

्याः प्रकरीण्वने स्ा्यकाः भ्वतत
1.
2.
3.

4. अङ्गीकुम्वाः ्यत ्कस्यतचत ्सतूक्मजी्व-व्यतुपतति-कृष्यां कचिन एतादृशाः जी्वाः ्वत्वते, ्याः प्रत्ेयकं घणटा्यााः 
अननतरम ् अिैङ्तगकस्य जननस्य प्रक्मणे स्वस्य सङ्ख्यां तविगणुां करोतत । ्यतद प्रारमभ े ‘सं्वि्वन-त्श 
इत्यतसमन’् तस्य जी्वस्य के्विम ् एकाः सदस्याः भ्वेत,् तत््व 10-घणटानाम ् अननतरं ‘त्श’ इत्यतसमन ्
तादृशानां जी्वानां सङ्ख्या तक्यती स्यात ् ? कसमातचचत ्एकसमात ्जनकात ्उतपद्यमानं जी्वानां समत्ू ाः 
‘किोन’ इतत कथ्यते ।

तनमनेन अनतजा्विपटुात ्अतप ज्ानप्रातपाः भत्वतमु ्अ््वतत ।
www.edumedia-sciences.com/a437_12-blog-call.html


