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ANEXA 4 
SCHEMA LECŢIEI 

Laleaua și alte plante înrudite cu ea 
  Caractere generale ale monocotiledonatelor: 
 Monocotiledonatele fac parte din categoria angiospermelor, adică sunt plante cu flori care au 
sămânța închisă în fruct. 
 Semințele prezintă un singur cotiledon. 
 Multe monocotiledonate prezintă importanță economică pentru om; 

 LALEAUA – plantă perenă, care are un bulb în pământ și rezistă mai mulți ani.  
Organe vegetative: 

  RĂDĂCINA: este firoasă, fiind alcătuită dintr-un mănunchi de fire subțiri și numeroase. 
  TULPINA:  
 - subterană: 
           Bulbul – este acoperit la exterior de tunici de culoare brună(frunze protectoare); 

        - conține frunze alb-gălbui, groase care depozitează substanțe nutritive; 
        - disc; 
        - rădăcini firoase; 
        - mugure situat în mijloc, de pe el se dezvoltă tulpina aeriană; 

                        - Bulbul la CRIN formează frunze groase sub formă de solzi; 
                        - Bulbul la USTUROI formeză mai mulți bulbi mici, numiți popular căței de 
usturoi. 
 - la LĂCRĂMIOARĂ, tulpina subterană se numește rizom, tulpina aeriană: este verde, 
dreaptă, neramificată, nu crește în grosime, poartă la vârf florile.  
 FRUNZELE: sunt lungi, dispuse altern pe tulpină, prezintă nervuri paralele; 

Frunzele prezintă:  
- teacă mare, care îmbracă tulpina; 
- limb cu nervuri paralele; 
- pețiolul lipsește, este întâlnit doar la lăcrămioară. 

Forma frunzelor este lanceolată la majoritatea liliaceelor, mai poate fi tubulară la ceapă sau liniară 
cu un șanț mic la usturoi. 
 Organe reproducătoare: 
FLOAREA – este pe tipul 3, se află situată în vârful tulpinii, fiind alcătuită din:  

- 3 sepale de aceeași culoare cu petalele, dispuse pe un cerc extern; 
- 3 petale divers colorate, dispuse pe cercul intern; 
- 6 stamine cu antere mari prevăzute cu mult polen; 
- Pistilul prezintă stigmatul trilobat, stilul scurt și ovarul alungit. 

 Sepalele au culoarea petalelor și împreună se numesc tepale. 
La ceapă, usturoi, lăcrămiară, florile sunt grupate în inflorescențe. 
FRUCTUL: - uscat numit capsulă, care la maturitate se desface în trei părți, eliberând semințele. 
La lăcrămioară este întâlnit un fruct cărnos, numit bacă. 
 Polenizarea se realizează prin vânt. 
 Înmulțirea se realizează prin semințe: arpacic, dar este întâlnită și înmulțirea vegetativă. 

 Plante înrudite: ornamentale (vioreaua, zambila, crinul, lăcrămioara, laleaua pestriță) și cultivate 
(ceapa, usturoiul, prazul). 

 Importanța: ornamentală, alimentară. 


