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розгалуженим біля основи�� Верхня частина стебла роз-
галужена�� Ступінь розгалуження залежить від умов 
зростання, на відкритих ділянках розгалуження силь-
ніше�� Довжина стебла від 20 до 100 см�� Листя чергове, 
вузьке, ланцетоподібне, еліптичне, зворотно-ланцето-
подібне від 1,5 до 10 см завдовжки і від 0,5 до 3 см за-
вширшки�� Стебло і листя опушені дрібними волосками�� 
Стебла і листя світло-зеленого кольору�� Коренева сис-
тема мочкувата�� Довжина і розгалуженість кореневої 
системи варіюється від виду ґрунту і від 10 до 25 см�� 
Суцвіття круглі, знаходяться вгорі стебла, розмір від 2 
до 7 см�� Суцвіття яскраво забарвлені, колір залежить 
від сорту рослини�� Як і в усіх представників родини 
Asteraceae, суцвіття складається з центрального диска, 
в якому знаходяться окремі квітки, вони перебувають 
прямо в проекції потовщеної частини стебла�� Навколо 
диска суцвіття знаходяться обгортка з модифіковано-
го листя і приквітників�� Розташовані кількома рядами 
приквітники скручуються і оточують квітки в суцвітті, 
при цьому створюють блискучий кольоровий віночок 
навколо квіток�� Приквітники складаються з відмерлих 
клітин, які мають тонку первинну і товсту вторинну 
клітинну стінку�� Ці клітини характерні тільки для при-
квітників і не зустрічаються в будові інших частин 
рослини�� Колір приквітників залежить від наявності в 
них пігментів, які різняться в залежності від виду рос-
лини�� Квітки жовтого кольору, на зовнішньому колі 
диска суцвіття зосереджені одностатеві, жіночі квіт-
ки, які не мають тичинок�� Жіночі квітки мають корот-
кий трубчатоподібний віночок, навколишній маточки, 
який розщеплюється на два рильця�� У центрі суцвіття, 
в проекції стебла, знаходяться двостатеві квітки, які 
мають довший віночок і п’ять тичинок, з’єднаних у 
пильовиках, і товкач у центрі з однією сім’ябрунькою�� 
Плід сім’янка, плоди гладкі, коричневі довжиною 2-3 
мм мають на собі щетинки��

Мікроскопичний аналіз
Суцвіття
Листочок обгортки (приквітник)�� 
Нижня епідерма, зовнішня (рис�� 1)�� Клітини про-

зенхімні, прямостінні (рис�� 1, А), іноді загострені, ве-
ретеноподібної форми (рис�� 1, Б)�� Продиховий апарат 
тетрацитного типу, продихи різних розмірів�� Залізисті 
волоски багатоклітинні, дворядні (рис�� 1, В)�� Уздовж 
краю листочка приквітника клітини мають вільний 
край із загостреною верхівкою, яка спрямована вгору, 
клітини прозенхімні (рис�� 1, Г)�� В основі листочка клі-
тини епідерми прозенхімні та паренхімні, мають дуже 
потовщені прямі стінки з добре помітними порами, та-
кож присутні залізисті волоски (рис�� 1, Д)�� 

Верхня епідерма, внутрішня (рис�� 2)�� Клітини 
прозенхімні, прямостінні з рівномірно потовщени-
ми оболонками, злегка загострені (веретеноподібні) 
(рис�� 2, А)�� Ближче до основи довжина клітин змен-
шується�� В основі листочка обгортки клітини парен-
хімні (рис�� 2, Б)�� 

квітка
Зовнішня епідерма пелюстки складається з парен-

хімних, прямостінних, прямокутних клітин (рис�� 3, А)�� 
Внутрішня епідерма утворює бахромчасті волоски (со-
сочкоподібні вирости) (рис�� 3, Б-1; Б-2)�� Рильце також 
покрито бахромчастими волосками (рис�� 3, В)�� Пелюс-
тки покриті залозистими волосками (дворядні бага-
токлітинні) (рис�� 3, Г)�� Пилок округлий, шипуватий, 
трьохпоровий�� На верхівці зав’язі чубчик (рис�� 3, Д)�� 
Серед анатомічних елементів квітки зустрічаються во-
лоски летючки, які складаються з прозенхімних, пря-
мостінних клітин, при цьому один край вільний, загос-
трений і утворює шиповидні вирости (рис�� 3, Е)�� 

квітконос
Епідерміс квітконосу складається з прозенхімних 

та паренхімних клітин (рис�� 4, А)�� На епідермі знахо-

Рис. 2. Верхня епідерма приквітників: А – веретеноподібні клітини з рівномірно потовщеними оболонками;
Б – паренхімні клітини основи листочка приквітника.
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