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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДІВ І НАСІННЯ РОСЛИН STYPHNOLOBIUM JAPONICUM (L.) 
SCHOTT (SOPHORA JAPONICA L.) ТА СПОСОБИ УСУНЕННЯ ЇХ ТВЕРДОНАСІННОСТІ В 

УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ 

Насіннєве розмноження є поширеним методом розмноження деревних рослин. Цінність насіннєвого розмноження інтро-
дуцентів у тому, що вирощувані з насіння рослини краще пристосовуються до нових умов середовища. І, як показав багато-
річний досвід інтродукції рослин, насіннєве розмноження посилює стійкість наступних поколінь до несприятливих умов 
навколишнього середовища. При інтродукції Styphnolobium japonicum (L.) Schott (Sophora japonica – софора японська) на-
сіннєвий спосіб розмноження є простим та економічно вигідним. Вирощувані з насіння рослини мають сильнішу енергію 
росту, високу декоративність, а вирощені в умовах інтродукції рослини краще пристосовуються до нових умов середовища. 
Властивість насіння довгий час зберігати життєздатність не проростаючи є важливим чинником пристосування софори 
японської, що дає йому змогу переносити в насінній стадії несприятливі умови навколишнього середовища. Ця властивість 
проявляється в тому, що ріст зародка після його дозрівання призупиняється, і насінина переходить до стану спокою. У на-
сінні софори японської в процесі еволюції виробилася здатність знаходитися в стані органічного спокою. Це зумовлено пов-
ною відсутністю здатності до проростання за сприятливих умов. Вивчення репродуктивної здатності рослин-інтродуцентів 
у певних умовах неможливе без оцінювання потенційних можливостей рослин до насіннєвого розмноження. З огляду на це 
метою нашої роботи було дослідити та вивчити морфологічні ознаки плодів та насіння виду софори японської. Для вивченні 
морфологічних ознак плодів та насіння софори японської особливе місце відведено саме насінню як окремій ланці у зміні 
поколінь рослин-інтродуцентів під час їх акліматизації. Отже, під час дослідження зразків насіння виду софори японської 
виявлено, що насіння, зібране на півдні України, має більші розміри і масу, ніж насіння, зібране в Лісостепу України. Пере-
дусім це пов'язано з тим, що на півдні більш м'який і тепліший клімат, а період вегетації рослин софори японської триває 
довше, що дає змогу насінню повністю розвинутися і достигнути, чого не спостерігалося в зоні Правобережного Лісостепу 
України. Зроблено висновок, що наведені методи усунення твердонасінності є задовільними, а їх застосування можливе у 
розмноженні софори японської у культурі. Найефективнішими методами є оброблення сірчаною кислотою та окропом. 

Ключові слова: біометричні показники; репродуктивна здатність; насіннєве розмноження; плодоношення; схожість; 
стратифікація. 

Вступ 

Проблема розширення асортименту деревних рос-
лин, які використовують як у лісовому, так і садово-
парковому господарствах для підвищення біологічної 
стійкості, продуктивності та посилення рекреаційно-оз-
доровчих функцій, має важливе народногосподарське 
значення. Важлива роль при цьому належить рослинам-
інтродуцентам. Проте ще багато нових корисних рос-
лин, необхідних національному господарству, вивчені 

недостатньо, і тому обмежені у введенні в культуру. У 
проблемі вирішення практичних і теоретичних питань 
збереження корисних видів рослин плодоношенню та 
насіннєвому розмноженню відведено основне значення. 
Якість насіння дослідники розглядають як показник по-
тенційних можливостей насіннєвої репродукції інтро-
дукованих цінних видів, який свідчить про відповід-
ність нових умов вирощування екологічним потребам 
рослин [8, 9, 11]. Відомості про вивчення питань з мор-
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фології плодів та насіння з'явилися наприкінці ХVІІІ ст. 
Основою перших класифікацій плодів та насінин були 
зовнішні морфологічні та екологічні ознаки [2]. 

Об'єкт дослідження – плоди і насіння дерев софори 
японської, які представлені в колекції дендропарку 
НДП "Софіївка" НАН України та в зелених насаджен-
нях міст Сміла і Одеса. 

Предмет дослідження – особливості плодів і насін-
ня софори японської, а також способи усунення твердо-
насінності. 

Мета роботи – дослідити та описати плоди і насін-
ня софори японської у Черкаській та Одеській облас-
тях; вивчити їх морфологічні ознаки та способи усунен-
ня твердонасінності. 

Для досягнення зазначеної мети визначено такі ос-
новні завдання дослідження: 
● вивчити морфологічні ознаки плодів та насіння софори 
японської; 

● визначити біометричні показники плодів і насіння виду; 
● дослідити схожість насіння софори японської залежно від 
тривалості стратифікації. 

Наукова новизна отриманих результатів дослід-
ження. За результатами проведення дослідження вив-
чено морфологічні ознаки плодів та насіння софори 
японської в умовах Правобережного Лісостепу і Степу, 
удосконалено методи насіннєвого розмноження та де-
тально вивчено усунення твердонасінності. Отримано 
нові дані з насіннєвого розмноження. Визначено вплив 
способів передпосівної підготовки насіння на його схо-
жість. Встановлено найефективніші методи виведення 
насіння зі стану спокою. 

Практична значущість результатів дослідження. 
На основі комплексного вивчення морфологічних ознак 
плодів і насіння софори японської, а також способів пе-
редпосівної підготовки насіння обґрунтовано перспек-
тивність їх використання в зеленому господарстві. На-
ведені методи усунення твердонасінності є задовільни-
ми, а їх застосування можливе під час розмноження со-
фори японської у культурі. 

Матеріали та методи дослідження. Для дослід-
ження використали зразки насіння, зібрані у місцях 
зростання софори японської на території України. Виз-
начення біометричних показників здійснювали у пло-
дів, отриманих у різних географічних регіонах України 
(Черкаській та Одеській областях). Заготівлю плодів 
проводили у листопаді 2017-2018 рр. способом їх обри-
вання з ростучих дерев віком 26-35 років. Під час вико-
нання замірів біометричних показників вибірка дослід-
ження становила 200 плодів з одного дерева. Під час 
дослідження здійснили заміри довжини, діаметра та ма-
си генеративних органів у свіжозібраному стані. 

Розміри насінин вимірювали за допомогою штан-
гель циркуля з точністю до 0,05 мм на вибірці з 30 насі-
нин кожного зразка. Для визначення насіннєвої продук-
тивності використовували загальноприйняті методики, 
за якими вивчали потенційну насіннєву продуктивність 
(ПНП) на особину. Статистичне оброблення, диспер-
сійний, кореляційний і регресійний аналізи здійснено за 
Г. Н. Зайцевим [16] із використанням програм Microsoft 
Excel 7.0. 

Усі лабораторні дослідження здійснювали у січні 
2019 р. у лабораторії лісового насінництва, кафедри лі-
сового господарства Уманського НУС. Експеримент 
проводили згідно з чинними в Україні державними 

стандартами: визначення маси 1000 насінин – ДСТУ 
5036:2008 [4]; схожість, енергія проростання, середній 
насінний спокій – ДСТУ 8558:201 [5] окремо із зразків 
різного географічного походження. Після формування 
зразків насіння, отриманого із заготовлених плодів со-
фори японської, визначали масу 1000 насінин різного 
географічного походження. 

Насіння софори японської має дуже тверду оболон-
ку і важко проростає, що створює певні труднощі в разі 
введення виду в культуру. З огляду на це, було закладе-
но експерименти, де насіння перед посівом піддавали 
різним хімічним та фізичним обробленням [6, 7]. Дос-
лідження здійснювали впродовж 2017-2019 рр., вико-
ристовуючи такі методи, як: стратифікація, термооб-
роблення та оброблення концентрованою сірчаною кис-
лотою з експозиціями 5, 15, 25, 35 і 45 хвилин. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Широ-
ке використання софори японської в зеленому будів-
ництві обмежене практично відсутністю посадкового 
матеріалу, і відбувається за рахунок насіннєвого розм-
ноження. Тому мета нашої роботи – розробити ефек-
тивні методи насіннєвого розмноження в культурі. 

Одним з основних показників ступеня адаптації рос-
лин до нових умов росту є плодоношення і висока схо-
жість насіння [5, 11, 13]. 

Рясність плодоношення залежить від низки факто-
рів, домінуючими серед яких є умови в період закла-
дання та диференціації генеративних органів [2, 7]. 

Регулярні помірні опади під час зав'язування плодів 
призводять до збільшення кількості утворених плодів, а 
тривале висихання ґрунту в період розвитку плодів 
призводить до їх надмірного опадання [10, 12]. 

Цінність насіннєвого розмноження інтродуцентів у 
тому, що вирощувані з насіння рослини краще присто-
совуються до нових умов середовища. І, як показав ба-
гаторічний досвід інтродукції рослин, насіннєве 
розмноження регулює стійкість наступних поколінь до 
несприятливих умов навколишнього середовища. Під 
час інтродукції софори японської, що належить до теп-
лолюбних інтродуцентів, цій обставині варто надати ос-
новне значення. Окрім усього зазначеного, насіннєвий 
спосіб розмноження є простим та економічно вигідним 
[9, 11]. 

Відомо, що під час цвітіння відбувається найважли-
віший процес у житті рослини, який веде до утворення 
плодів та насіння. Плід відіграє важливу роль у житті 
рослин, адже його функція – захищати та поширювати 
насіння, а насіння – зберігати і розселяти вид. Ці 
функції відіграють важливу роль у житті всіх покрито-
насінних рослин [13]. 

Під час проведення досліджень плодів і насіння со-
фори японської особливе місце відведено саме насінню 
як окремій ланці у зміні поколінь рослин-інтродуцентів 
при їх акліматизації. 

Плоди софори японської з насінням дозрівають піз-
но восени (листопад-грудень), проте вони не опадають, 
а залишаються на дереві до настання весняного потеп-
ління. 

У процесі еволюції у насіння багатьох видів вироби-
лася здатність находитися в стані органічного спокою. 
Це зумовлено повною відсутністю здатності до пророс-
тання за сприятливих умов [10, 14, 15]. Важливе зна-
чення для збереження виду мають особливості будови і 
фізіологічні властивості насіння, що дають змогу дов-
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гий час зберігати життєздатність за відсутності умов 
для проростання (відсутність води, сприятливих темпе-
ратур, стан атмосфери та кислотність середовища, засо-
лення ґрунтів та ін.) [1, 9, 12]. Особливо важко пророс-
тає насіння, що знаходиться у фізичному спокої, і цю 
властивість називають терміном твердонасінність та по-
яснюють повною непроникністю його зовнішніх шарів. 
Стан твердонасінності розвивається поступово, в міру 
висихання насіння на останніх фазах дозрівання та під 
час зберігання після відділення його від материнської 
рослини. 

Насіння, до якого не проникає вода, зрозуміло, не 
може проростати, у природних вологих умовах воно 
поступово втрачає твердонасінність, і цей процес може 
тривати багато років. Тому швидке проростання твер-
дого насіння стимулюють різною температурою та ін-
шими діями [10, 12]. 

Результати дослідження та їх обговорення 

Під час вивчення морфологічних ознак плодів і на-
сіння софори японської особливе місце відведено саме 
насінню як окремій ланці у зміні поколінь рослин 
інтродуцентів при їх акліматизації [6, 15]. 

Після запліднення з насінних зачатків утворюються 
насінини, а з інших частин зав'язі (зокрема і з частини 
квітки) формується плід. Він захищає насіння від меха-
нічних і інших зовнішніх пошкоджень, сприяє розмно-
женню, розповсюдженню і поширенню. Плід – біб, ут-
ворюється з верхньої зав'язі, має шкірясту, плівчасту 
консистенцію, нерозкривний, чоткоподібний. У плодах 

софори японської міститься від однієї до шести-семи 
насінин. 

Для дослідження використали зразки плодів, зібрані 
у місцях зростання софори японської на території Укра-
їни (табл. 1). 

За результатами проведених досліджень встановле-
но, що довжина боба варіює в середньому в межах 4,8-
7,5 см. Розмір плодів значно змінюється залежно від ро-
ку та місця збирання. Найбільша довжина плоду софо-
ри японської була у плодів, зібраних в Одесі у 2017 р., і 
вона становить 10,5 см, найменша – в 2018 р. в Умані – 
4,0 см. Ширина плодів становить 0,4-2,0 см, довжина 
носика – від 1,0 до 5,0 мм. 

Довжиною ми вважали відстань від однієї вершини 
до іншої, шириною – відстань між бічними сторонами 
найменшої перетинки (перетяжки), що перпендикуляр-
на довжині. Довжина насінин досліджуваного виду є 
більшою від їх ширини. Середню вагу насінин визнача-
ють способом зважування вибірки з 500 насінин із по-
дальшим перерахунком до ваги 1000 насінин (табл. 2). 

Насінини однорідні за розміром, овальної, квасоле-
подібної форми, чорні, матово-блискучі, дрібні, стисну-
ті з боків, основа насінини більш опукла, спинка вужча. 
Насінний рубчик 1,5 мм, вузько овальний, вигнутий, бі-
лий, матовий, шорсткий. Рубчиковий варто має вигляд 
борозенки у центрі рубчика. Мікропіле у вигляді крап-
ки, округле, увігнуте, темно-коричневе. Насінний шов 
на відстані 2,5 мм від рубчика має вигляд неправильно-
ромбічного горбика. Корінець зародка зігнутий, ма-
ленький. 

Табл. 1. Середня характеристика плодів виду софори японської 
Біб, см 

довжина ширина 
Довжина носика, мм Місце збирання 

плодів та насіння 
Рік 

збирання 
min cep. max min cep. max min cep. max 

2017 4,6 6,0 7,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,2 
2018 5,0 6,2 7,8 0,7 1,0 1,1 2,0 2,2 3,5 м. Умань 
2019 4,2 4,8 7,0 0,6 0,8 1,0 1,3 2,0 3,6 
2017 4,4 6,0 7,6 0,5 0,7 1,2 1,0 2,5 3,1 
2018 5,0 6,5 8,0 0,7 0,8 1,4 1,8 2,4 3,6 м. Сміла 
2019 5,0 5,2 6,8 0,4 0,9 1,0 1,5 2,5 3,8 
2017 4,0 6,0 9,0 0,7 1,0 1,6 2,0 3,0 4,8 
2018 6,2 7,5 10,5 1,0 1,2 2,0 2,5 3,2 5,0 м. Одеса 
2019 5,5 7,0 8,6 0,8 1,2 1,8 2,2 3,2 4,2 

Табл. 2. Середні біометричні показники плодів та насіння софори японської 
Кількість насінин у плоді, шт. Насінина, мм Маса 1000 шт. насінин, г Місце збирання 

плодів та насіння 
Рік 

збирання min cep. max довжина ширина товщина min cep. max 
2017 1 3 5 6,4 4,2 2,5 135 148 165 
2018 1 4 6 6,8 4,4 2,0  140 152 168 м. Умань 
2019 1 4 6 6,0 4,0 2,2 122 150 162 
2017 1 4 6 6,5 4,5 2,8 138 152 163 
2018 1 3 7 6,6 4,5 3,0 141 155 170 м. Сміла 
2019 1 4 7 6,2 4,0 2,4 133 151 167 
2017 1 5 7 9,2 5,6 3,2 142 158 172 
2018 2 6 8 10,0 6,0 3,6 150 162 180 м. Одеса 
2019 1 5 7 9,5 5,8 3,5 140 160 176 

 

Згідно з даними табл. 2, в середньому найменша 
кількість насіння міститься у плодах софори японської, 
що зібрані в Умані у 2017 р. і в Смілі у 2018 р. – 1-
3 шт., а найбільше насіння у плодах, зібраних в Одесі у 
2018 р. – 6-8 шт. Маса та розміри насіння істотно змі-
нюються залежно від року і місця збирання. Рослини в 
Одесі мають більш крупне і важче насіння, оскільки тут 
погодні умови дещо відрізняються від інших міст. Маса 
1000 насінин тут становить 158-162 г, для насіння ха-

рактерні такі розміри: довжина – 9,2-10,0 мм, ширина – 
5,6-6,0 мм, товщина – 3,2-3,6 мм. Найменші розміри ви-
явлено в містах Умань та Сміла Черкаської області. В 
Умані довжина насіння становила 6,0-6,8 мм, ширина – 
4,0-4,4 мм, товщина – 2,0-2,5 мм, а у Смілі довжина на-
сіння – 6,2-6,6 мм, ширина – 4,0-4,5 мм, товщина – 2,4-
3,0 мм. Як видно із табл. 2, розміри і маса насіння в цих 
містах істотно не відрізняються, що зумовлено однако-
вими кліматичними умовами. 
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Треба наголосити, що за період 2017-2019 рр. ми 
дослідити характер плодоношення, якість заготовлено-
го насіння та вирощування за прогресивними техноло-
гіями сіянців софори японської із застосуванням різних 
способів підготовки насіння до посіву. 

Цього ж року як в Ізмаїльському і Саратському лісо-
вих господарствах, Одеському ботанічному саду, так і в 
Цюрупинському і Голопристанському лісових госпо-
дарствах насіння софори японської виявилось недороз-
виненим, мало неправильну кутову форму замість ок-
ругло-овальної, насіння було дрібне, викривлене. Маса 
1000 насінин становила 65-80 г, що в 2-2,5 раза менше 
за норму. Схожість цього насіння становила 10 %. У цій 
партії частка крупного насіння становила 25 % (маса 
1000 насінин 183 г), середнього – 30 %, дрібного і недо-
розвинутого – 40 %, пошкодженого шкідниками (сірий 
насіннєїд – Tychius flavus) – 5 %. За даними проведено-
го аналізу Станцією насінництва насіння було віднесе-
но до третього класу якості відповідно до ДСТУ 
5036:2008 [4]. 

За класифікацією М. Г. Ніколаєвої [8], насіння софо-
ри японської потрібно віднести до насіння з комбінова-
ним типом органічного спокою, оскільки спокій насін-
ня зумовлений твердонасінністю і пониженою актив-
ністю зародка. Однією із основних причин ускладнено-
го проростання насіння софори японської є наявність 
твердої насіннєвої оболонки. Період проростання насін-
ня розтягнутий, що є одним із проявів його біологічної 
неоднорідності. Так, наприклад М. В. Ракова [11], вив-
чаючи спокій насіння бобових, відзначила, що співвід-
ношення твердих і м'яких насінин навіть при великій 
кількості досліджуваних зразків значно коливається і не 
буває постійним навіть у межах одного виду [8, 10, 11]. 
Така різна якість за характером спокою зумовлена різ-
ними строками дозрівання насіння внаслідок тривалого 
періоду цвітіння та плодоношення. 

Дослідження виконували упродовж 2017-2019 рр., 
використовуючи такі методи, як стратифікація, термо-
оброблення та оброблення концентрованою сірчаною 
кислотою з експозиціями 5, 15, 25, 35, 45 хв. 

Насіння після оброблення різними методами висіва-
ли в контейнери і розміщували в умовах теплиці. Висі-
яному насінню створювали оптимальні умови зволо-
ження, тепла та освітлення. Появу сходів спостерігали 
на 6-12-й дні після посіву. 

Після стратифікації (рис. 1) за температури 0 – +3 ºС 
упродовж 1-3 місяців схожість становить 35, 94, 90 % 
відповідно. Внаслідок цього подальші дослідження про-
водили із стратифікованим протягом трьох місяців на-
сінням на світлі за оптимальної температури 18-22 ºС. 

 
Рис. 1. Схожість насіння софори японської залежно від трива-
лості стратифікації 

Внаслідок оброблення насіння софори японської 
концентрованою сірчаною кислотою впродовж 25 хв 
найкраща схожість становила 95 %. В інших варіантах 

схожість була значно нижчою і становила 35-85 %. 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Вплив концентрованої сірчаної кислоти на схожість на-
сіння софори японської 

Зі збільшенням терміну оброблення сірчаною кисло-
тою істотно зростає частка ненормально пророслого на-
сіння, що є результатом певного пошкодження зародка. 

Оброблення окропом (рис. 3) сприяло проростанню 
42-62 % насінин. Після оброблення насіння софори 
японської триразовим ошпарюванням по 3 с схожість 
мала кращі результати, ніж у разі намочування впро-
довж 24 год водою кімнатної температури ±2 ºС. 

 
Рис. 3. Вплив оброблення окропом на схожість насіння софори 
японської 

Так, внаслідок оброблення повністю остиглим окро-
пом частка пророслих насінин становила 42 % у всіх 
досліджуваних зразків. Триразове ошпарювання ефек-
тивно впливає на проростання насіння софори 
японської і становить відповідно 62 %. 

Отже, кожний із застосованих чинників має свій 
специфічний вплив. Аналіз отриманих даних свідчить, 
що як стратифікація, так і термо- та хімічна обробка на-
сіння сприяють усуненню твердонасінності і руйнуван-
ню покривів та проростанню насіння. 

Висновок 

Отже, під час дослідження зразків насіння виду со-
фори японської виявлено, що насіння, зібране на півдні 
України, має більші розміри і масу, ніж насіння, зібране 
в Лісостепу України, і встановлено, що довжина боба 
варіює в середньому в межах 4,8-7,5 см. Насамперед це 
пов'язано з тим, що на півдні більш м'який й тепліший 
клімат, а період вегетації рослин софори японської три-
ває довше, що дає змогу насінню повністю розвинутися 
і достигнути, чого не спостерігалося в зоні Правобереж-
ного Лісостепу України [3, 12, 13]. 

У 2018-2019 рр. заготовлене насіння софори 
японської в лісосмугах і вуличних насадженнях півдня 
України було найкращим за якістю. Отже, можна зро-
бити висновок, що наведені методи усунення твердона-
сінності є задовільними, а їх застосування можливе під 
час розмноження софори японської у культурі. Внаслі-
док оброблення сірчаною кислотою частка пророслих 
насінин становила 40-95 %. Ошпарювання сприяло про-
ростанню 42-62 % насінин. Найефективнішими метода-
ми є оброблення сірчаною кислотою та окропом. 
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CHARACTERISTICS OF FRUITS AND SEEDS OF PLANTS OF STYPHNOLOBIUM JAPONICUM (L.) 
SCHOTT (SOPHORA JAPONICA L.) AND METHODS OF ELIMINATION OF THEIR HARDNESS IN 

THE CONDITIONS OF THE RIGHT BANK FOREST STEPPE AND STEPPE OF UKRAINE 

The emergence of seeds ensures the restoration of individual plants and the extension of their life in certain soil and climatic con-
ditions. The value of seed propagation of introduced species is that plants grown from seeds adapt better to new environmental condi-
tions. Moreover, as many years of experience in plant introduction have shown, seed reproduction enhances the resistance of subseq-
uent generations to adverse environmental conditions. With the introduction of Styphnolobium japonicum (L.) Schott (Sophora japo-
nica), the seed method of propagation is simple and cost-effective. Plants grown from seeds have strong growth energy, give a high 
decorative effect, and plants grown under conditions of introduction are better adapted to new environmental conditions. Seeds pro-
perty to maintain viability for a long time without germinating is an important factor in the adaptation of Sophora japonica, which al-
lows it to transfer unfavourable environmental conditions at the seed stage. This property is manifested in the fact that the growth of 
the embryo stops after its ripening and the seed goes into a state of rest. During evolution, the seeds of Sophora japonica developed 
the ability to be in a state of organic dormancy. This is due to the complete lack of germination ability under favourable conditions. 
The study of the reproductive ability of introduced plants under certain conditions is impossible without assessing the potential of 
plants for seed reproduction. In this regard, the purpose of our work was to investigate and study the morphological characteristics of 
fruits and seeds of the species Sophora japonica. In the study of morphological features of fruits and seeds Sophora japonica, a spe-
cial place is given to seeds as a separate link in the change of generations of introductory plants during their acclimatization. Therefo-
re, when studying samples of the seeds of species Sophora japonica, we found that the seeds that were collected in the south of Ukra-
ine had a larger size and mass than the seeds collected in the Forest-Steppe of Ukraine. First of all, this is due to the fact that the cli-
mate is milder and warmer in the south, and the growing season of Sophora japonica plants lasts longer, which allows the seeds to 
fully develop and reach, which was not observed in the zone of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Sophora japonica seeds 
have an extremely hard shell and are difficult to germinate. Thus, we can conclude that the methods of eliminating hardiness menti-
oned above are satisfactory, and their use is possible in the reproduction of Sophora japonica in culture. The most effective methods 
are supposed to be treatment with sulfuric acid and boiling water. 

Keywords: biometric indicators; reproductive ability; seed propagation; fruiting; similarity; stratification. 


