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Rezumat: Lucrarea prezintă etapele formării tegumentului seminal la specii/soiuri de

prunoidee cultivate în România. Modificările ce au loc la nivelul integumentelor ovulului

postfecundaţie sunt descrise şi raportate la stadii reper în desfăşurarea proceselor

postcariogamice. în perioada de maturare a zigoţilor, după declanşarea

endospermogenezei şi a proembriogenezei, integumentele nu prezintă modificări

semnificative. Se remarcă continuarea activităţii mitotice la nivelul celulelor integumentare

şi o creştere gradată a dimensiunilor celulelor. După formarea şi pe măsura dezvoltării

proembrionului globular, celulele integumentare îşi sporesc dimensiunile. Activitatea

mitotică încetează aproape de momentul edificării embrionului cordiform. Tegumentul

seminal atinge maximum de dezvoltare când embrionul tânăr umple aproape 1/2 din

cavitatea sacului embrionar, stadiu în care sămânţa a atins dimensiunile finale,

caracteristice speciei. Ulterior începe maturarea tegumentului seminal concretizată în

pierderea turgescenţei celulelor straturilor interepidermice, aplatizarea şi dezorganizarea

lor de la interior spre exterior. Procesul continuă şi după formarea embrionului matur, până

în momentul atingerii maturităţii de recoltare a fructului. Tegumentul seminal matur prezintă

un plan de organizare asemănător.

Cuvinte cheie: prunoidee, tegument seminal

Introducere

Lucrarea prezintă procesul de formare a tegumentului seminal raportându-l la

procese definitorii ale seminogenezei: endospermogeneza şi embriogeneza.

La prunoideele analizate integumentele ovulului matur se prezintă sub două

aspecte: integumente concrescute pe toată lungimea lor (Cerasus avium, Cerasus

vulgaris) şi integumente distincte numai în regiunea micropilară (Amygdalus communis,

Persica vulgaris, Prunus domestica). Primul tip de ovul reflectă un pas evolutiv spre

ovulul unitegminat. Al doilea tip de ovul, considerat de unii autori ca fiind "bitegmic" este

un ovul cu "integument bifid" (Johri 1984), structură intermediară între ovulul bi- şi

unitegmic, ilustrare a modului de realizare a procesului de unitegmizare.

După realizarea dublei fecundaţii, în paralel cu desfăşurarea

endospermogenezei şi a embriogenezei, integumentele ovulului suferă o serie de

transformări menite să asigure protecţia tânărului sporofit în formare. Tegumentul

seminal protejează embrionul de schimbările bruşte de temperatură şi asigură

desfăşurarea unor procese metabolice lente (Andrei 1978).

La prunoideele analizate celulele integumentare continuă să se dividă în

perioada de maturare a zigoţilor şi ulterior după declanşarea endospermogenezei şi a

proembriogenezei.

Iniţial vacuolizate şi cu pereţii celulari subţiri, celulele integumentare se măresc
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şi se diferenţiază ulterior în urma unor modificări cito-chimice şi structurale (Johri

1984). La speciile analizate, celulele îşi sporesc dimensiunile până când embrionul în

creştere umple aproape jumătate din cavitatea seminţei. După acest stadiu începe

maturarea tegumentului seminal care continuă şi după edificarea embrionului matur,

până în momentul atingerii maturităţii de recoltare a fructului.

între structura tegumentului seminal şi cea a pericarpului există o strânsă

corelaţie. La drupe, unde endocarpul sclerificat asigură protecţia seminţei,

integumentele se diferenţiază şi se dezvoltă mai puţin decât la alte tipuri de fructe fapt

consemnat şi de alţi autori (Roth 1977).

Material si metodă

Au fost analizate ovule postfecundaţie, seminţe în formare şi mature aparţinând

la cinci specii/soiuri de prunoidee frecvent cultivate în România: Cerasus avium (L.)

Moench., soiul Boambe de Cotnari (soi autohton); Cerasus vulgaris Mill., soiul

Mocăneşti (soi autohton); Amygdalus communis L., soiul Fără asemănare (soi de

origine americană); Persica vulgaris Mill., soiul Cardinal (soi de origine americană);

Prunus domestica L., soiul Stanley (soi de origine americană). Materialul biologic a fost

colectat stadial (la intervale de 3-5 zile, în perioada martie-august 1995) de la Staţiunea

Didactică Belciugatele-Complexul Horticol Băneasa a Universităţii de Ştiinţe

Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Materialul biologic de dimensiuni mici şi medii a fost fixat în Navashin-Bruun,

prelucrat conform protocolului tehnicii de împarafinare, secţionat (transversal şi

longitudinal) la 7-10 цт (microtom tip Minot), colorat cu hematoxilină Ehrlich şi montat

în balsam de Canada. Materialul biologic de dimensiuni mai mari a fost secţionat

transversal şi longitudinal la nivelul zonei mediane, cu ajutorul briciului anatomic.

Secţiunile obţinute au fost javelizate, colorate cu verde de iod şi carmin alaunat şi

montate în gelatină glicerinată.

Preparatele obţinute au fost analizate şi microfotografiate (microscop fotonic

DOCUVAL).

Rezultate si comentarii

1. Etapa postfecundaţie: perioada de maturare a zigoţilor; declanşarea

endospermogenezei şi a proembriogenezei

La prunoideele analizate tegumentul seminal nu suferă modificări semnificative

faţă de integumentele ovulului nefecundat în etapele mai sus menţionate (Fig. 1).

Epiderma externă unistratificată, este alcătuită din celule izodiametrice sau uşor

alungite tangenţial în care se acumulează cantităţi variabile de tanin ca de altfel şi în

primele straturi subepidermale (Fig. 1).

Epiderma internă, de asemenea unistratificată, este alcătuită din celule

izodiametrice de dimensiuni reduse care conţin tanin în cantităţi variabile (Fig. 1).
Numărul straturilor celulare interepidermice variază în funcţie de specie. Celulele

au pereţi fini, celulozici, dimensiuni şi dispoziţie variate, evidenţiindu-se mai mult sau

mai puţin distinct două zone tisulare: o zonă externă, alcătuită din celule de dimensiuni

mai mari şi o zonă internă în care celulele au dimensiuni reduse. în general, zona

externă este alcătuită dintr-un număr mai mare de straturi celulare decât cea internă

(Fig. 1).
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Particularităţile tegumentului seminal în perioada de maturare a zigoţilor,

după declanşarea endospermogenezei şi a proembriogenezei: tegument seminal

corelat cu etapa de maturare a zigoţilor la Amygdalus communis (1); tegument seminal

corelat cu formarea primelor nuclee endospermale la Amygdalus communis (2) şi
Prunus domestica (3); tegument seminal corelat cu stadiul de proembrion pluricelular la

Amygdalus communis (4), Prunus domestica (5), Persica vulgaris (6) şi Cerasus avium

(7); (1 ,2,3,7-secţiuni longitudinale; 4,5,6-secţiuni transversale; ере-epiderma externă;

epi-epiderma internă; epn-epiderma nucelară; Orig.).

Fig. 1
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Pe parcursul derulării acestor etape se remarcă:

- continuarea activităţii mitotice la nivelul celulelor tegumentului seminal (cu excepţia

celor două epiderme); diviziunile predominant prin pereţi anticlinali, rar periclinali şi

oblici, sunt mai frecvente la nivelul zonei interne a tegumentului seminal. La Amygdalus

communis celulele epidermei externe se divid prin pereţi anticlinali până în momentul

declanşării endospermogenezei (Fig. 1.1., 1.2.).
- creşterea gradată, constantă a dimensiunilor celulelor, îndeosebi în sens longitudinal,

paralel cu axa micropil-halază; sporirea dimensiunilor celulelor este evidentă după

declanşarea proembriogenezei;
- sporirea cantităţii de tanin acumulată la nivelul celor două epiderme.

2. Desfăşurarea proembriogenezei - stadiul de proembrion globular; etapa

formării embrionului cordiform

Pe parcursul derulării acestor etape la nivelul tegumentului seminal apar

modificări semnificative concretizate în:

- continuarea diviziunilor predominant prin pereţi anticlinali, la nivelul straturilor celulare

interepidermice; diviziunile sunt mai frecvente la Amygdalus communis, Persica

vulgaris şi Prunus domestica (Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4) şi sporadice la Cerasus avium şi

Cerasus vulgaris;
- încetarea diviziunilor celulare pe măsura parcurgerii stadiului de proembrion globular,

aproape de momentul diferenţierii embrionului cordiform (Fig. 5);
- sporirea dimensiunilor celulelor epidermei externe şi a straturilor interepidermice (Fig.

2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5);
- aplatizarea celulelor dispuse în apropierea epidermei interne ca urmare a presiunii

exercitate de expansiunea sacului embrionar;

- acumularea de tanin la nivelul epidermei externe şi interne şi a primelor straturi

celulare situate sub epiderma externă; este de subliniat faptul că nu toate celulele

epidermei externe acumulează tanin.

Amygdalus communis - secţiune transversală prin tegument seminal

corelat cu stadiul de proembrion globular (Oc. 12, 5x; Ob. 25; Amplific. 8; Orig.).

Fig. 2
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Fig. 3 Persica vulgaris - secţiune longitudinală prin tegument seminal corelat

cu stadiul de proembrion globular (Oc. 12, 5x; Ob. 25; Amplific. 10; Orig).

Prunus domestica - secţiune transversală prin tegument seminal corelat

cu stadiul de proembrion globular (Oc. 12, 5x; Ob. 10;Amplific. 25; Orig.).

Fig. 4
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La Amygdalus communis stadiul de proembrion globular are o durată lungă

(circa 28 zile). Pe măsura parcurgerii acestui stadiu, modificările ce apar la nivelul

tegumentului seminal sunt evidente. Celulele epidermei externe îşi sporesc

considerabil dimensiunile. Se remarcă creşterea în grosime a tegumentului seminal prin

sporirea volumului celulelor şi a numărului de straturi celulare (Fig. 5.1., 5.2.).

Particularităţile tegumentului seminal pe parcursul desfăşurării

embriogenezei: 1,2- tegument seminal la Amygdalus communis corelat cu stadiul de

proembrion globular tânăr (1) şi un stadiu mai avansat de dezvoltare a proembrionului

globular (2); 3-Cerasus aw'um-tegument seminal corelat cu stadiul de embrion

cordiform (1,3-secţiuni transversale; 2-secţiune longitudinală; ере-epiderma externă;

epi-epiderma internă; epn-epiderma nucelară; Orig.).

Fig. 5
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3. Stadiul de embrion tânăr

în acest stadiu în care embrionul tânăr, diferenţiat ocupă aproape 1/2 din

cavitatea sacului embrionar, tegumentul seminal atinge maximum de dezvoltare.

La Cerasus avium (Fig. 6), Cerasus vulgaris şi Prunus domestica tegumentul
seminal este alcătuit din celule voluminoase, turgescente. Epiderma externă este

alcătuită din celule mari cu aspect de papile iar cea internă din celule de dimensiuni

reduse. Acumularea de tanin se remarcă la nivelul ambelor epiderme.

La Amygdalus communis şi Persica vulgaris (Fig. 7) epiderma externă este

alcătuită din celule voluminoase, taninifere care alternează cu celule care prezintă un

început de sclerificare. Primele straturi subepidermale conţin tanin. Cea mai mare parte

a tegumentului seminal este alcătuită din celule mici, sferice sau ovale. Straturile

celulare aflate în apropierea epidermei interne prezintă celulele mai mult sau mai puţin

aplatizate. Epiderma internă conţine celule taninifere de dimensiuni reduse.

Pe măsura creşterii/dezvoltării embrionului începe declinul tegumentului seminal

concretizat în pierderea turgescenţei celulelor, aplatizarea şi dezorganizarea lor

începând de la interior spre exterior. Este de subliniat faptul că, în acest stadiu de

dezvoltare, sămânţa atinge aproape dimensiunile finale, caracteristice speciei.

4. Stadiul de embrion matur

în momentul edificării embrionului matur tegumentul seminal nu a ajuns la

maturitate (Fig. 8).

Epiderma externă este alcătuită din celule mari, taninifere care alternează cu

celule sclerificate (Fig. 8.2.) Unele celule ale primelor straturi subepidermale sunt de

asemenea sclerificate sau conţin tanin.

Epiderma internă, alcătuită din celule taninifere de dimensiuni reduse cu pereţii

celulari uniform îngroşaţi este distinctă. Straturile celulare externe ale tegumentului

seminal sunt distincte; straturile interne sunt mai mult sau mai puţin dezorganizate (Fig. 8).

Maturarea tegumentului seminal are loc treptat, după edificarea embrionului

matur şi până în momentul atingerii maturităţii de recoltare a fructului.

Tegumentul seminal matur prezintă la prunoideele analizate un plan de

organizare asemănător.

Epiderma externă este alcătuită din celule taninifere voluminoase, cu pereţi

subţiri şi celule sclerificate de dimensiuni mari (Fig. 9, Fig. 10). Unele celule

subepidermale sunt de asemenea sclerificate (Fig. 10). Straturile celulare

interepidermice sunt puternic aplatizate, dezorganizate, din ele observându-se distinct

resturi ale pereţilor celulari (Fig. 10). Tegumentul seminal matur are o grosime

variabilă în funcţie de specie, datorită numărului variabil de straturi celulare

interepidermice. Epiderma internă distinctă, este alcătuită din celule taninifere de

dimensiuni reduse care prezintă o cuticulă evidentă spre endospermul celular

persistent (Fig. 10).
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Cerasus avium - secţiune longitudinală prin tegument seminal corelat cu

stadiul de embrion tânăr (Oc. 12, 5x; Ob. 10; Amplific. 16; Orig.).

Fig. 6

Persica vulgaris - secţiune longitudinală prin tegument seminal corelat

cu stadiul de embrion tânăr (Oc. 12, 5x; Ob. 10; Amplific. 12,5; Orig.).

Fig. 7
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Cerasus vulgaris - tegument seminal corelat cu stadiul de embrion matur:

1 -secţiune longitudinală; 2-secţiune transversală (ере-epiderma externă; epi-epiderma

internă; Orig.).

Fig. 8

Prunus domestica - secţiune tangenţială prin tegument seminal corelat

cu stadiul de embrion matur (Oc. 12,5x; Ob. 10; Amplific. 25; Orig.).
Fig. 9
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Cerasus vulgaris - secţiune longitudinală prin tegument seminal matur

şi endosperm secundar persistent (Oc. 12,5x; Ob. 25; Amplific. 10; Orig.).

Fig. 10

Concluzii

în perioada de maturare a zigoţilor şi ulterior după declanşarea

endospermogenezei şi a proembriogenezei tegumentul seminal nu suferă modificări

semnificative. Sporirea volumului celulelor tegumentului seminal se remarcă în

perioada edificării proembrionului globular.

Diviziunile celulare continuă la nivelul celulelor integumentare în perioada de

maturare a zigoţilor, după declanşarea endospermogenezei şi a proembriogenezei.
Activitatea mitotică descreşte pe măsura dezvoltării proembrionului globular şi

încetează aproape de momentul diferenţierii embrionului cordiform.

Maturarea tegumentului seminal începe după stadiul de embrion tânăr,

diferenţiat şi se concretizează prin pierderea turgescenţei celulelor, aplatizarea şi

dezorganizarea lor începând de la nivelul straturilor interne spre exterior. Procesul

continuă în sămânţa care conţine embrionul matur şi care a atins dimensiunile finale

caracteristice speciei şi durează până aproape de momentul atingerii maturităţii de

recoltare a fructului.

Tegumentul seminal matur prezintă la prunoideele analizate un plan structural

asemănător.
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SEED COAT FORMATION AND PECULIARITIES IN

CULTIVATED PRUNOIDEE

Abstract: After double fecundation materialized concomitantly with unfolding

of endospermogenesis and embryogenesis, the ovule's integuments present a series of

changes in order to offer maximum protection to the young sporophyte. In the stage of

zygotes' maturation and even after beginning endospermogenesis and embryogenesis

processes seed coat does not present significantly modifications. In globular proembryo

stage it's obvious an increase in cells' size. Mitotic activity continues at the level of

integumentary cells also after starting endospermogenesis and embryogenesis

processes. In the stage of globular proembryo mitotic activity is slowly and stops before

heart shaped embryo differentiation. Seed coat reaches maximum of developing in the

stage of young, differentiated embryo. In this stage the seed reaches its final

dimensions. The maturation of the seed coat begins after this stage and it is

materialized through the loose of the cells turgescenty, flattened and crushed cells

starting from the inner to the outer layers of cells. Seed coat maturation continues till

the moment of fruit harvested. Mature seed coat presents a common structural pattern.

Key words: Prunoidee, seed coat formation


