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Rezumat: La prunoidee seminogeneza/carpogeneza se desfăşoară în 3/3-4 etape distincte. în

care. perioade de creştere lentă alternează cu perioade de creştere accelerată, continuă sau

discontinuă, a dimensiunilor semintei/pericarpului.

Creşterea lentă a dimensiunilor semintei/pericarpului este corelată cu perioada de maturare a

zigoţilor, eelularizarea nucleelor endospermale şi declanşarea/derularea procesului de

lignificare a endocarpului.

Creşterea accelerată a dimensiunilor semintei/pericarpului este corelată cu declanşarea

endospermogenezei/proembriogenezei şi începutul dezorganizării endospermului celular.

Diferenţierea zonelor anatomice ale pericarpului, ca urmare a diviziunii celulelor, este

continuă din momentul antezei şi până aproape de momentul diferenţierii embrionului

cordiform; ulterior, activitatea mitotică încetează, creşterea pericarpului realizându-se

exclusiv prin mărirea volumului celulelor.

Cuvinte cheie: Prunoideae, relaţia seminogeneză-carpogeneză.

Introducere

Cunoaşterea particularităţilor seminogenezei/carpogenezei la specii/soiuri cultivate

de prunoidee (Fam. Rosaceae, subfam. Prunoideae) este importantă atât din punct de

vedere teoretic dar mai ales practic. Cercetări referitoare la procesele care duc la formarea

seminţei (endospermogeneza/ embriogeneza) la prunoidee au fost efectuate de-a lungul

timpului de o serie de autori: Mandrick & Petrus (1985), Cebotar & al. (1987) s.a. în

literatură există, de asemenea, numeroase date referitoare la procesele care duc la formarea

fructului: Nitsch (1963), Coombe (1976), Roth (1977), Labrecque & al. (1984, 1985),

Cebotar & al. (1987) s.a.

în România există o gamă bogată şi variată de specii/soiuri de prunoidee
caracteristice zonei temperate, precum şi unele formate în climatul mediteranean. Puţine

specii/soiuri sunt cercetate din punct de vedere al relaţiei seminogeneză/carpogeneză.
Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor proprii referitoare la desfăşurarea

seminogenezei şi a carpogenezei la unele specii/soiuri de prunoidee cultivate în ţară,

subi ini indu-se relaţiile de interdependenţă existente între aceste procese complexe. în acest

scop au fost urmărite etapele de creştere a dimensiunilor seminţei, raportate la desfăşurarea

proceselor postcariogamice (endospermogeneza, embriogeneza) în paralel cu etapele de

diferenţiere şi creştere a pericarpului, fiind evidenţiate momente definitorii în derularea

acestor procese.

Material de studiu şi tehnică de cercetare

Au fost analizate cinci soiuri, aparţinând unor specii diferite de prunoidee frecvent

cultivate: Cerasus avium (L.) Moench, soiul Boambe de Cotnari (soi autohton); Cerasus
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vulgaris Mill., soiul Mocăneşti (soi autohton); Prunus domestica L., soiul Stanley (soi de

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

Amygdalus communis L., soiul Fără asemănare (soi de origine americană). Materialul

biologic a fost colectat de la Staţiunea Didactică Belciugatele-Complexul Horticol Băneasa

a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Pentru observarea proceselor postfecundaţie, care au loc în fenofaza creşterii şi

dezvoltării seminţelor şi fructelor şi ulterior în cea a maturării acestora, materialul biologic

a fost colectat stadial, la intervale de 3-5 zile, în perioada martie-august 1995.

Materialul biologic de dimensiuni mici şi medii (ovule fecundate, ginecee

postfecundaţie) a fost fixat în Navashin-Bruun, prelucrat conform protocolului tehnicii de

împarafinare, secţionat (transversal şi longitudinal) la 7-10 fim (microtom tip Minot),

colorat cu hematoxilină Ehrlich şi montat în balsam de Canada. Pe măsura creşterii şi
dezvoltării seminţelor şi a pericarpului au fost efectuate şi secţiuni transversale şi

longitudinale cu ajutorul briciului anatomic. Seminţele au fost secţionate transversal, la

nivelul zonei mediane pentru evidenţierea particularităţilor structurale ale tegumentului;

pericarpul a fost secţionat transversal şi longitudinal în zona mediană, în partea opusă zonei

de concreştere a marginilor carpelei. Secţiunile obţinute au fost javelizate, colorate cu verde

iod şi carmin alaunat (dubla coloraţie) şi montate în gelatină glicerinată.

Preparatele obţinute au fost analizate şi, pe baza lor şi a măsurătorilor efectuate, atât

la nivelul seminţelor cât şi a gineceelor postfecundaţie/fructelor, au fost realizate o serie de

grafice care redau etapele desfăşurării seminogenezei şi carpogenezei corelate cu numărul

de zile de la anteză, respectiv stadii reper în derularea celor două procese.

Observaţii şi comentarii

La speciile/soiurile de prunoidee analizate, dimensiunile ovulului la anteză variază,

în medie, între 0,8 mm lungime (Cerasus vulgaris, Persica vulgaris) şi 1 mm lungime

(Cerasus avium, Prunus domestica Amygdalus communis). După polenizare şi, mai ales,

după realizarea dublei fecundaţii dimensiunile ovulului sporesc lent dar constant, ca urmare

a măririi volumului celulelor nucelare.

Seminogeneza se desfăşoară în trei etape distincte.

La Cerasus vulgaris, prima etapă a seminogenezei este caracterizată printr-o creştere

accelerată a dimensiunilor seminţei (Fig. 1-S1). Etapa începe în perioada de maturare a

zigoţilor, sporirea dimensiunilor seminţei continuând în mod accelerat după declanşarea

endospermogenezei (10-23 zile de la anteză). O uşoară diminuare a ratei de creştere se

remarcă după declanşarea proembriogenezei-formarea proembrionului globular şi în perioada
celularizării nucleelor endospermale în jurul acestuia (23-29 zile de la anteză).

La celelalte prunoidee analizate, prima etapă a seminogenezei este caracterizată

printr-o creştere lentă a dimensiunilor ovulului fecundat (Fig. 2, 3, 4, S—SI).
La Cerasus avium, această etapă corespunde cu perioada de maturare a zigoţilor,

declanşarea endospermogenezei (3-5 zile de la anteză) şi ulterior a proem briogenezei (5-14
zile de la anteză). Sfârşitul etapei este marcat de formarea proembrionului globular şi

începutul celularizării nucleelor endospermale în jurul acestuia ( 14-17 zile de la anteză) (v

Fig. 2-SI).

La soiurile analizate de Prunus domestica, Persica vulgaris şi Amygdalus communis

etapa de creştere lentă a dimensiunilor ovulului fecundat se derulează
pe parcursul

perioadei de maturare a zigoţilor şi se încheie după declanşarea endospermogenezei.
Formarea primelor nuclee endospermale are loc după un număr variabil de zile de la anteză:

10-14 zile la Prunus domestica (v. Fig. 3-SI), 27 zile la Persica vulgaris (v. Fig. 4-SI) şi 24

zile la Amygdalus communis (v. Fig. 5-Sl).
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La Cerasus vulgaris a doua etapă a seminogenezei este caracterizată printr-o

creştere lentă, continuă a dimensiunilor seminţei (v. Fig. 1 -Sil). Etapa corespunde cu

declanşarea/derularea embriogenezei şi dezorganizarea endospermului celular (29-40 zile

de la anteză). La sfârşitul acestei etape se formează un embrion tânăr, diferenţiat, iar

sămânţa atinge dimensiunile finale (9 mm lungime).
La celelalte prunoidee analizate, a doua etapă a seminogenezei este caracterizată

printr-o creştere accelerată, discontinuă a dimensiunilor seminţei.
La Cerasus avium, începutul etapei este marcat de o sporire evidentă a dimensiunilor

seminţei, corelată cu începutul dezorganizării endospermului celular în jurul

proembrionului globular (17-23 zile de la anteză) (v. Fig. 2—Sil). Ulterior, în perioada
dezvoltării proembrionului şi până în momentul edificării embrionului cordiform (27 zile de

la anteză), dimensiunile seminţei continuă să sporească dar într-un ritm mai lent. După
edificarea embrionului cordiform şi până la formarea embrionului tânăr, diferenţiat (33 zile

de la anteză), dimensiunile seminţei sporesc din nou în mod accelerat. Este de subliniat

faptul că derularea etapelor iniţiale ale embriogenezei nu afectează creşterea dimensiunilor

seminţei. Pe măsura creşterii embrionului, creşterea în lungime a seminţei este diminuată,

curând aceasta atingând dimensiunile finale (10 mm lungime).
La Prunus domestica, o creştere semnificativă se înregistrează odată cu declanşarea

proem briogenezei (14-20 zile de la anteză) (v. Fig. 3—Sil). Acelaşi ritm de creştere a

dimensiunilor seminţei se menţine după declanşarea endospermogenezei şi a

proembriogenezei şi la Persica vulgaris (27-38 zile de la anteză)(v.Fig.4-SH) şi Amygdalus

communis (24-28 respectiv 28-32 zile de la anteză) (v. Fig. 5-SII). La Amygdalus communis

acest ritm de creştere se menţine pe parcursul derulării proembriogenezei până în momentul

edificării proembrionului globular (40 zile de la anteză).

La Prunus domestica pe parcursul derulării proembriogenezei şi în paralel a

endospermogenezei, creşterea este constantă, dar are loc într-un ritm mai lent (v. Fig. 3-

SII). La Persica vulgaris rata de creştere a dimensiunilor seminţei este uşor diminuată pe

parcursul derulării proembriogenezei şi mai ales în etapa celularizării endospermului (38-44

zile de la anteză) (v. Fig. 4-SII). în mod similar la Amygdalus communis se remarcă о

uşoară scădere a ratei de creştere în perioada celularizării endospermului (40-51 zile de la

anteză) (v. Fig. 5-SII).

O uşoară accelerare a ritmului de creştere se remarcă la Prunus domestica după

edificarea proembrionului globular (25 zile de la anteză); ritmul se menţine constant şi în

perioada celularizării nucleelor endospermale în jurul proembrionului globular (25-31 zile

de la anteză) (v. Fig. 3-S1I).

Un ritm de creştere evident sporit se observă după începutul dezorganizării

endospermului celular, proces care are loc în paralel cu evoluţia proembrionului globular şi

ulterior cu diferenţierea embrionului: 31-40 zile de la anteză la Prunus domestica; 53-72

zile de la anteză la Persica vulgaris; 51-69 zile de la anteză la Amygdalus communis (v.

Fig. 3,4,5-Sll).

Pe parcursul creşterii şi diferenţierii embrionului, ritmul de creştere a dimensiunilor

seminţei este uşor diminuat. La sfârşitul acestei etape la nivelul seminţei se formează un

embrion care îşi continuă creşterea şi dezvoltarea în sămânţa care atinge dimensiunile

finale, caracteristice soiului: 18 mm lungime la Prunus domestica; 23 mm lungime la

Persica vulgaris; 30 mm lungime la Amygdalus communis (v. Fig. 3, 4, 5-SII).

In a treia etapă a seminogenezei continuă creşterea accelerată a embrionului şi

maturarea acestuia în paralel cu maturarea tegumentului seminal.

La toate prunoideele analizate, embrionul atinge maturitatea înainte de diferenţierea

tegumentului seminal şi maturarea pericarpului: 49/58 zile de la anteză la Cerasus vulgaris;
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53/72 zile de la anteză la Cerasus avium; 69/104 zile de la anteză la Prunus domestica;

82/117 zile de la anteză la Persica vulgaris; 89/124 zile de la anteză la Amygdalus

communis.

Carpogeneza

La speciile/soiurile de prunoidee analizate, ovarul are la anteză dimensiuni variabile:

1,5 mm lungime la Persica vulgaris, 2 mm lungime la Cerasus vulgaris şi Cerasus avium,

2,5 mm lungime la Prunus domestica şi 3 mm lungime la Amygdalus communis.

La Cerasus vulgaris, Cerasus avium, Prunus domestica şi Amygdalus communis

peretele carpelar prezintă distinct două zone tisulare: o zonă externă, mezocarpogenă mai

dezvoltată decât cea internă, endocarpogenă. La Persica vulgaris peretele carpelar nu este

distinct diferenţiat: zona mezocarpogenă este mult mai dezvoltată decât cea endocarpogenă,

reprezentată numai de epiderma internă şi câteva straturi subepidermale adiacente.

După polenizare şi până la realizarea fecundaţiei, dimensiunile ovarului sporesc lent

dar continuu, datorită diviziunilor care au loc la nivelul zonelor anatomice ale "peretelui"

carpelar: de la 1,5 la 3 mm lungime la Persica vulgaris; de la 2 la 3 mm lungime la Cerasus

vulgaris; de la 2 la 2,5 mm lungime la Cerasus avium, de la 2,5 la 4,0 mm lungime la

Prunus domestica; de la 3 la 4 mm lungime la Amygdalus communis.

La Cerasus vulgaris şi Persica vulgaris, carpogeneza se desfăşoară în trei etape
distincte, perioade de creştere accelerată care alternează cu perioade de creştere lentă a

pericarpului.
In prima etapă, creşterea şi diferenţierea pericarpului au loc într-un ritm accelerat

(v. Fig. 1, 4-PI). Etapa începe în perioada de maturare a zigoţilor şi continuă după

declanşarea endospermogenezei (10-23 zile de la anteză la Cerasus vulgaris; 27-33 zile de

la anteză la Persica vulgaris) şi a proembriogenezei (23-29 zile de la anteză la Cerasus

vulgaris; 33-38 zile de la anteză la Persica vulgaris). La Cerasus vulgaris, ritmul accelerat

de creştere se menţine şi în etapa celularizării nucleelor endospermale în jurul

proembrionului globular (23-29 de la anteză).

în această etapă diviziunile continuă într-un ritm accelerat la nivelul tuturor zonelor

anatomice ale pericarpului; ulterior diviziunile sunt din ce în ce mai rare şi încetează

aproape de momentul diferenţierii embrionului. (34 zile de la anteză la Cerasus vulgaris; 53

zile de la anteză la Persica vulgaris).
La ambele specii/soiuri analizate, sfârşitul etapei este marcat de începutul

sclerificării endocarpului: 34 zile de la anteză la Cerasus vulgaris; 62 zile de la anteză la

Persica vulgaris.

A doua etapă a carpogenezei este caracterizată printr-o creştere lentă a

pericarpului/mezocarpului. Etapa este corelată pe de o parte cu lignificarea endocarpului

(34-40 zile de la anteză la Cerasus vulgaris; 62-82 zile de Ia anteză la Persica vulgaris), iar

pe de altă parte cu creşterea accelerată a embrionului (v. Fig. 1, 4-PH).
La Cerasus vulgaris, în această etapă, sămânţa continuă să îşi sporească

dimensiunile dar rata de creştere este inferioară faţă de stadiul anterior. La finalul acestei

etape endocarpul este complet lignificat. In sămânţa care a atins dimensiunile finale

embrionul se află încă în creştere.

La Persica vulgaris, la începutul etapei, în paralel cu lignificarea endocarpului
sămânţa continuă să îşi sporească dimensiunile; ulterior sămânţa atinge dimensiunile finale

şi creşterea acesteia încetează pe când procesul de lignificare al endocarpului continuă. La

sfârşitul etapei, odată cu încheierea procesului de lignificare al endocarpului la nivelul

seminţei este format embrionul matur (82 zile de la anteză).

A treia etapă a carpogenezei este caracterizată prin creşterea accelerată a

pericarpului/ mezocarpului. Etapa începe după lignificarea completă a endocarpului când

40



creşterea mezocarpului are loc într-un ritm accelerat prin mărirea considerabilă a volumului

celulelor şi alungirea lor în sens radiär.

La Cerasus vulgaris, pentru o perioadă de timp, creşterea mezocarpului are loc într-

un ritm mai lent în paralel cu creşterea/maturarea embrionului. După formarea embrionului

matur (49 zile de la anteză), dimensiunile mezocarpului sporesc în mod evident.

La sfârşitul etapei fructul atinge maturitatea de recoltare. Este de subliniat faptul că

dezvoltarea finală a mezocarpului nu este influenţată în mod semnificativ de etapele finale

de creştere a embrionului.

La Cerasus avium, Prunus domestica şi Amygdalus communis carpogeneza se

desfăşoară în patru etape distincte.

Intr-o primă etapă diferenţierea pericarpului are loc într-un ritm lent (v. Fig. 2,3,5-

Pl) prin sporirea numărului de straturi celulare. Etapa este corelată cu perioada de maturare

a zigoţilor şi creşterea lentă a dimensiunilor ovulului fecundat.

A doua etapă a carpogenezei este caracterizată printr-o creştere accelerată,

discontinuă sau continuă a pericarpului (v. Fig. 2, 3, 5-РП).
La Cerasus avium, începutul etapei este marcat de declanşarea endospermogenezei

şi ulterior a proem briogenezei (5-14 zile de la anteză). în acest interval sămânţa îşi sporeşte

lent dimensiunile (v. Fig. 2-PII). Rata de creştere a pericarpului este uşor diminuată până la

edificarea proembrionului globular şi declanşarea celularizării nucleelor endospermale în

jurul acestuia (14-17 zile de la anteză).

în toată această perioadă (de la fecundaţie şi până la formarea proembrionului

globular) activitatea mitotică este mai intensă la nivelul zonei endocarpogene, zonă mai

puţin diferenţiată în momentul antezei.

Creşterea accelerată a pericarpului este reluată după începutul dezorganizării

endospermului celular (17-23 zile de la anteză).

O uşoară diminuare a ratei de creştere a pericarpului a fost remarcată în perioada

diferenţierii embrionului cordiform (23-27 zile de la anteză). în acest interval continuă

diferenţierea zonelor pericarpului dar, diviziunile celulare sunt din ce în ce mai rare.

Spre sfârşitul acestei etape odată cu dezvoltarea embrionului cordiform, creşterea

accelerată a pericarpului este reluată. Procesul continuă până în momentul declanşării

lignificării endocarpului (33 zile de la anteză), moment care coincide cu edificarea

embrionului tânăr, diferenţiat. Această etapă de creştere accelerată a pericarpului coincide

cu etapa de creştere accelerată a dimensiunilor seminţei (v. Fig. 1 -Sil). La sfârşitul etapei,

odată cu declanşarea lignificării endocarpului, sămânţa atinge aproape dimensiunile finale.

Etapele iniţiale de creştere a pericarpului coincid în mare parte cu etapa de creştere

constantă, lentă a dimensiunilor seminţei. în acest stadiu sămânţa nu umple întreaga

cavitate ovariană. Ulterior, etapa de creştere accelerată a pericarpului coincide cu etapa de

creştere accelerată a dimensiunilor seminţei. Creşterea seminţei are loc într-un ritm rapid

până în momentul declanşării lignificării endocarpului, moment ce coincide cu formarea

unui embrion tânăr, diferenţiat.
La Prunus domestica, etapa începe după declanşarea endospermogenezei, continuă

după declanşarea proem briogenezei (14-20 zile de la anteză) şi se încheie odată cu

diferenţierea embrionului şi declanşarea procesului de lignificare a endocarpului (49 zile de

Ia anteză). Declanşarea endospermogenezei/proembriogenezei accelerează mult ritmul

creşterii şi diferenţierii pericarpului. Celularizarea nucleelor endospermale (31 zile de la

anteză) nu influenţează vizibil acest proces. La sfârşitul acestei etape, la nivelul

endocarpului este declanşat procesul de lignificare (49 zile de la anteză). în această etapă de

creştere accelerată a pericarpului, sămânţa îşi sporeşte continuu dimensiunile.
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Fig. 1. Etapele dezvoltării seminţei şi a pericarpului la Cerasus vulgaris:

S - sămânţă; P - pericarp; I, 11, 111 - etape de creştere (Orig.)

Fig. 2. Etapele dezvoltării seminţei şi a pericarpului la Cerasus avium,

S - sămânţă: P - pericarp: I. 11, 111, IV - etape de creştere (Orig.)
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Fig. 3. Etapele dezvoltării seminţei şi a pericarpului la Prunus domestica,

S - sămânţă; P - pericarp; I. 11, 111, IV-etape de creştere (Orig.)

Fig. 4. Etapele dezvoltării seminţei şi a pericarpului la Persica vulgaris,

S - sămânţă; P - pericarp; I, 11, 111 - etape de creştere (Orig.)



Fig. 5. Etapele dezvoltării seminţei şi a pericarpului la Amygdalus communis;

S - sămânţă; P - pericarp; I, 11, 111, IV - etape de creştere (Orig.)

La Amygdalus communis, etapa începe după declanşarea endospermogenezei (24-28

zile de la anteză) şi continuă în paralel cu declanşarea/desfăşurarea proembriogenezei (28-

60 zile de la anteză) şi a etapelor iniţiale ale embriogenezei (60-69 zile de la anteză). Ritmul

de creştere a pericarpului este uşor diminuat în perioada diferenţierii proembrionului

globular (32-40 zile de la anteză) şi în etapa celularizării nucleelor endospermale în jurul

acestuia (51-60 zile de la anteză). Creşterea accelerată a pericarpului este reluată după

diferenţierea embrionului cordiform (60 zile de la anteză), în paralel cu dezorganizarea

endospermului celular. Etapa de creştere accelerată a pericarpului, care se încheie odată cu

declanşarea ligniiîcării endocarpului (69 zile de la anteză), corespunde în mare măsură cu

etapa de creştere rapidă a dimensiunilor seminţei. După diferenţierea embrionului şi

începutul scleriiîcării endocarpului, sămânţa continuă să crească pentru o scurtă perioadă de

timp, până la atingerea dimensiunilor finale dar valorile înregistrate sunt nesemnificative

faţă de stadiile precedente.

La toate speciile analizate diviziunile celulare continuă la nivelul pericarpului până

aproape de momentul edificării embrionului cordiform. moment în care activitatea mitotică

încetează: creşterea ulterioară a pericarpului se realizează exclusiv prin mărirea volumului

celulelor.

A treia etapă a carpogenezei este caracterizată printr-o creştere lentă a pericarpului

(v. Fig. 2,3,5-PIII), ca urmare a sporirii volumului celulelor mezocarpului. Etapa este

corelată pe de o parte cu derularea procesului de lignificare a endocarpului (33-44 zile de la

anteză la Cerasus avium; 49-69 zile de la anteză la Prunus domestica: 69-89 zile de la

anteză la Amygdalus communis) iar pe de altă parte cu procesul creşterii şi maturării

embrionului. Sfârşitul etapei coincide cu încheierea lignificării endocarpului. La Cerasus

avium şi Prunus domestica la nivelul seminţei continuă creşterea/maturarea embrionului iar

la Amygdalus communis este edificat embrionul matur.
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A patra etapă a carpogenezei este caracterizată, la Cerasus avium şi Prunus

domestica, prin creşterea accelerată a pericarpului/mezocarpului (v. Fig. 2,3-PIV). Etapa

începe după lignificarea endocarpului când, celulele mezocarpului îşi sporesc considerabil

volumul şi se alungesc accentuat în sens radiär. La sfârşitul etapei fructul atinge maturitatea

de recoltare

La Cerasus avium, creşterea este uşor diminuată până în momentul formării

embrionului matur (53 zile de la anteză).

La Amygdalus communis, a patra etapă a carpogenezei este caracterizată printr-o
scurtă perioadă de creştere mai evidentă a mezocarpului urmată de stagnarea şi ulterior

descreşterea dimensiunilor acestuia (v. Fig. 5-PIV). Etapa se desfăşoară după încheierea

procesului de lignificare a endocarpului şi edificarea embrionului matur. Iniţial celulele

mezocarpului sporesc uşor în volum şi se alungesc în sens radiär. La finalul etapei începe

sclerificarea celulelor mezocarpului şi se remarcă scăderea dimensiunilor acestora, proces

datorat deshidratării celulelor.

Concluzii

La prunoideele analizate, seminogeneza se desfăşoară în trei etape distincte, în care

perioade de creştere lentă alternează cu perioade de creştere accelerată a dimensiunilor seminţei.

Perioadele de creştere lentă sunt corelate cu etapa de maturare a zigoţilor,
celularizarea nucleelor endospermale în jurul proembrionului globular şi declanşarea

procesului de lignifkare a endocarpului, proces care are loc în paralel cu etapele iniţiale de

creştere a embrionului.

Perioadele de creştere accelerată sunt corelate cu declanşarea endospermogenezei/

proembriogenezei şi dezorganizarea endospermului celular.

In ultima etapă a seminogenezei, în sămânţa care a atins dimensiunile finale

continuă creşterea şi maturarea embrionului în paralel cu maturarea tegumentului seminal.

Carpogeneza se desfăşoară în 3-4 etape distincte, în care perioade de creştere lentă

alternează cu perioade de creştere accelerată, continuă sau discontinuă a pericarpului.

Perioadele de creştere lentă a ovarului postfecundaţie/pericarpului sunt corelate cu

perioada de maturare a zigoţilor şi etapa celularizării nucleelor endospermale în jurul

proembrionului globular. în perioada lignifîcării endocarpului, proces care are loc în paralel

cu creşterea şi maturarea embrionului, creşterea pericarpului/mezocarpului este în mod

evident diminuată; creşterea lentă a mezocarpului este determinată în primul rând de

lignificarea endocarpului şi secundar de creşterea embrionului.

Perioadele de creştere accelerată a pericarpului sunt corelate cu declanşarea

endospermogenezei/proembriogenezei şi începutul dezorganizării endospermului celular.

Creşterea accelerată a mezocarpului este reluată după ligniflcarea completă a endocarpului.

Diferenţierea zonelor anatomice ale pericarpului, ca urmare a diviziunii celulelor

este continuă din momentul antezei şi până aproape de momentul diferenţierii embrionului

cordiform. După acest stadiu activitatea mitotică încetează; creşterea ulterioară a

pericarpului se realizează exclusiv prin mărirea volumului celulelor.

La drupele analizate diferenţierea pericarpului se încadrează în "creşterea ciclică"

semnalată de numeroşi autori la reprezentanţii subfam. Prunoideae.
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RELATIONSHIP BETWEEN SEMINOGENESIS AND

CARPOGENESIS IN CULTIVATED PRUNOIDEAE

Abstract: In cultivated Prunoideae seminogenesis/carpogenesis display three/three

or four distinct stages, in which slowly periods of growth alternate with continuously or

di scont inuously accelerated growth of seed/pericarp dimensions.

Seed and percarp's slowly periods of growth are related to the period of zygotes'
maturation, endosperm's nucleus cellularization and the beginning of endocarp's

lignification. During endocarp's lignification the growth of the pericarp/mezocarp is

evidently diminished. Mezocarp's slowly growth in this period is related mainly with

endocarp's lignification and secondary with embryo's growth, which takes place

concomitantly at seed level.

Accelerated growth of seed and pericarp's dimensions are related with the beginning
of endospermogenesis and proembryogenesis and the beginning of cellular endosperm

disorganization, process which constantly starts around the globular proembryo. In the last

period of seminogenesis the seed reaches its final dimensions, but growth and embryo's
maturation continue. The seed jacket's maturation takes place concomitantly.

Pericarp's tissue zones differentiation continues from flowering till heart-shaped

embryo's differentiation; after this moment mitotic activity stops and pericarp's growth is

materialize exclusively by the enlargement of the cells' volume.

Key words: Prunoideae, relationship between seminogenesis and carpogenesis.
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