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GAMETOFITUL FEMININ ŞI UNELE ASPECTE ALE

EMBRIOGENEZEI LA TREI HIBRIZI F1 DE

HELIANTHUS ANNUUS L. (II)

PETRIA ELENA, MITROIU-RĂDULESCU NATALIA

Ovulul la cei trei hibrizi de Helianthus annuus este anatrop epi-

trop la fel ca şi la liniile consangvinizate. Tapetul integumental este

pluristratificat şi mai dezvoltat la HS—53, încă din primele stadii de

diferenţiere a proembrionului.

Gametoi'itul feminin este, la toţi hibrizii analizaţi, de tip Polygo-

num, cu particularitatea dispoziţiei suprapuse a antipodelor care

ocupă partea chalazală îngustată a sacului embrionar.

Embriogeneză se desfăşoară şi la hibrizi după tipul Asterad, carac-

teristic majorităţii speciilor de Heliantheae, prezentînd unele deosebiri

în ceea ce priveşte structura suspensorului.

Date privind morfologia şi structura ovulului la Heliantheae se

cunosc în literatura de specialitate începînd încă din 1945 în lucrările

publicate de către Вa tt agii a E. (1945—1947; 1955), Esau К. (1946),

Maheshwari a. Dcvi (1975), Savcenko M. I. (1959), Neagu M.

(1961), Andrei M. şi M oro şan u E. (1978), Pu 11 ai a h T. (1981).

Dintre aceste lucrări numai unele se referă la structura ovulului de

Hclianthus annuus si anume cele efectuate de Savcenko M. 1.,

Neagu M.

în ceea ce priveşte dezvoltarea gametofitului feminin procesul de

embriogeneză şi structura embrionului, acestea sînt cunoscute mai puţin
numai din unele date obţinute de Ne>a g v M. la un soi de floarea soa-

relui, deVasilevskaia V. K. (1961), şi de Andrei M. şi Moro-

şanu E. (1978) la un hibrid şi o ilnie consangvinizată.

Lucrarea de faţă include rezultatele cercetărilor embriologice asupra

a trei hibrizi de Helianthus annuus si anume HS-53 (Romsun-53) HS-82

(Sorem-82) şi HS-44.

Material şi metoda de lucru

Studiile s-au efectuat pe material recoltat în trei ani succesivi

(1979—1981) şi a constat în ginecee şi ovule recoltate în diferite stadii de

dezvoltare. Pentru fixare s-au folosit Oarnoy (3:1) şi amestecul Nava-
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sin, după care materialul a fost împarafinat, secţionat la mierotom

(7—14 \x) şi colorat cu hematoxilină Ehrlich.

întrucît structura ovulului şi a gametofitului feminin, precum şi des-

făşurarea embriogenezei sînt In mare parte asemăntoare, însă cu unele

particularităţi, vom prezenta aceste date numai pentru hibridul HS-53,

iar pe ceilalţi hibrizi, comparativ.

Observaţiile asupra gineceului şi ovulului de la acest hibrid s-au

făcut începînd cu stării ui de sac embrionar. Ovulul este ca şi la liniile con-

sangvinizate (M i t r o i u N.. P e t г i a E., Ş e r b ă n e s с u-J i t a r i u G.

1980) anatrop-epitrop, cu corpul foarte alungit fiind delimitat de cele două

integumente pluristratificate. Acestea sînt lipsite de cuticulă datorită

cărui fapt nu apar net distincte faţă de nucelă care este alcătuită din

cîteva straturi de celule parenchimatice, ovulul fiind tenuinucelat.

Gametofitul feminin diferenţiat în partea micropilară a nucelei este

relativ mic faţă ele corpul ovulului şi delimitat de tapetul integumental

unistratificat şi alcătuit din celule mari, orientate radiär. Acesta este

reprezentat prin sacul embrionar mai lat înspre micropil şi mult îngustat

spre partea chalazală.

în sacul embrionar matur observat în probele recoltate în prima

decadă a lunii iulie (1979 —1981) apare evident aparatul oosferei prin
osofera mare şi piriformă, flancată de cele două sinergide de asemenea

piri forme, clar mai mici.

Nucleul secundar, situat foarte aproape de oosferă, este voluminos

cu un nucleol mare şi réfringent.

Antipodele ocupă jumătatea inferioară a sacului embrionar mult

îngustată şi sînt alungite şi parţial suprapuse.

Toate elementele sacului embrionar sînt înconjurate de cordoane

citoplasmatice dense şi intens colorabile (PI. I, fig. 1, 2).

Embriogeneza începe în a doua jumătate a lunii iulie ; în primele sta-

dii proembrionul este ± globulus cu un suspensor scurt (PI. I, fig. 3, 4 ;

PI. 11, fig. 5) cu rol de hau'storiu. Ca şi la liniile consangvinizate analizate

anterior, în acest stadiu proembrionul este fixat prin intermediul suspen-

soruluj de endospermul secundar devenit între timp celular (PI. I, fig. 3,

4). Se observă de asemenea uncie modificări şi în tapetul integumental

care pe măsura diferenţierii embrionului devine pluristratificat (PI. I,

fig- 3, 4).

în prima decadă a lunii august (1979—1981) se diferenţiază primor-
diile cotiledoanelor şi are loc o creştere mai accentuată a părţilor laterale

ale proembrionului, ceea ce marchează începutul formării embrionului

(PI. 11, fig. 5). Treptat, simultan cu creşterea cotiledoanelor are loc şi
creşterea în lungime a suspensorului (PI. 11. fig. 6, 7).

în stadiile următoare cotiledoanele sînt complet formate, la fel şi

hipoootihil în care se disting cordoane procambiale ce se continuă şi în

cotiledoane.

în acest stadiu de dezvoltare al embrionului cotiledoanele prezintă

deja un strat celular periferic care devine epiderma acestora şi un masiv

de celule parenchimatice ± omogen. între cotiledoane începe să se dife-

renţieze muguraşul (PI. 11, fig. 8).
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Pl. I — HS—53 (Romsun 53) ; fig. 1 şi 2 — sac embrionar matur ; fig. 3, 4

— proembrion + globulos, endosperm celular şi tapet integumental

pluristratificat
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Pl. II — HS—53 ; fi^.s
— proembrion cu primordiile cotiledoanelor ; fig. 6,

7 — embrion cu cele două cotiledoane şi suspensor pluriceiular ; fig. 8 —

embrion aproape complet diferenţiat
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Pl. III — HS—B2 (Sorem 82) ; fig. 9, 10 — sac embrionar matur ; fig. 11, 12 —

proembrion globulos şi endosperm secundar celular în curs de diferenţiere
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— HS—82 ; fig. 13— IG — diferite stadii de diferenţiere a proembrionului

prevăzut cu suspensor scurt

Pl. IV
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La un alt hibrid şi anume HS-82 (Sorem-82) ovulul prezintă aceeaşi

structură ca la hibridul HS-53 descris anterior, ca şi sacul embrionar

care este însă mult ma; lung şi lat în partea micropilară (PI. 111, fig. 9, 10).

La începutul diferenţierii proembrionului sacul embrionar se lăţeşte
foarte mult pe măsura formării endospermului celular.

în ceea ce priveşte morfologia proembrionului în stadiile ulterioare

de dezvoltare, acesta are o formă g'lobuloasă, iar suspensorul este scurt

(PI. IV, fig. 13— 1H) asemănător cu cel de la liniile consangvin izate pre-

zentate în lucrarea anterioară.

Referitor la HS-44, acesta este foarte asemănător cu HS-82, atît în

ceea ce priveşte morfologia, otructura ovulului şi a sacului embrionar, cît

şi în modul de desfăşurare a embriogenezei.

DER WEIBLICHE GAMETOPHYT UND EINIGE ASPEKTE DER

EMBRYOGENESIS BEI DREI HYBRIDEN IN F, VON

HELIANTHUS ANNUUS L. (II).

Zusammenfassung

Bei allen untersuchten Bastarden ist die Samenanlage anatrop-

epitrop, aber besitzend bei HS — 53 ein entwickeltes Tapetum des

Integumentes.

Der weibliche Gametophyt ist vom Polygonum -Typ bei allen drei

Bastarden von Helianthus annuus.

Die Embryogenese entwickelt sich nach dem Asterad-Typ, mit

bestimmten Eigentümlichkeiten der Struktur des Suspensors.
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