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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA STRUCTURII FRUCTULUI

DE LA UNELE SOIURI DE MERE

ANDREI M., ANCA SÂRBU, ELVIRA DOBRE, DANIELA SMARANDACHE,

GRAŢIELA BÂRĂGĂU, NICULINA NUŢESCU

Din punct de vedere ştiinţific fructul de măr face parte din categoria fructelor

apocarpe-metasincarpe deoarece rezultă din cârpele libere care par a fi concres-

cute, deoarece ţesuturile receptaculului se intercalează printre ele; fiecare carpelă

se transformă la maturitate într-o capsulă. Prin urmare, la formarea fructului participă
atât ginecèul cât şi receptaculul.

Din considerentul menţionai, în literatura clasică mărul matur este un fruct

fals, numit în limbajul curent poamă.

Despre structura ţesuturilor receptaculului (partea comestibilă a fructului)

se cunosc suficiente date (M. Guşuleac, 1938, Mac Daniels, 1940 s.a.).

Mai puţine date, în special structurale, se cunosc de la soiurile nou create

în ţară. Este şi motivul pentru care am întreprins investigaţii în acest sens folosind

fructele de la câteva soiuri create în ţară, la Staţiunea pomicolă Voinqşti.
In nota de faţă prezentăm rezumativ unele date referitoare la structura ţesutului

de depozitare a substanţelor de rezervă, de origine receptaculară, urmând ca în

viitor să abordăm structura fructului propriu-zis.

Material şi metodă

Materialul analizat provine de la Staţiunea de cercetări experimentale Voinesti

(jud. Dâmboviţa) şi aparţine soiurilor: Florina, Priscilla, Frumos de Voinesti,

Delicios de Voinesti, Pionier, şi Generos.

Merele au fost analizate, din punctul de vedere menţionai, după o pe-

rioadă de depozitare de aproximativ 5 luni de zile.

Probele analizate au fost prelevate, în toate cazurile, din zona bazală (pe-

dicelară), ecuatorială şi apicală (calicială) ale fructelor.

Datele pe care le prezentăm rezultă din analizele secţiunilor tangenţiale

şi transversale efectuate prin material proaspăt sau conservat (în alcool 75%).

Secţiunile au fost colorate după tehnicile obişnuite de laborator.

Particularităţile structurale ale ţesuturilor din cele trei nivele menţionate

au fost completate cu date statistice medii, rezultate din măsurarea dimensiu-

nilor a 50 de celule epidermalc.
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în lucrare sunt descrise morfo-structural zonele ecuatoriale ale soiurilor

menţionate.

Având în vedere unele particularităţi structurale interesante, în special ale

epidermei, ne propunem investigaţii morfogenetice pe
material tânăr, înainte

şi scurt timp după fecundaţie.

Preparatele obţinute au fost desenate la camera clară şi microfotografiate.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

1. Soiul Florina

Secţiune tangenţială prin epidermă

Epiderma receptaculului apare subpre, pieloasă şi parţial fenestrată. Este

alcătuită atât din celule epidermale obişnuite care au pereţii tangenţiali externi

şi radiari îngroşat şi stratificaţi cât şi din celule epidermale intradivizate (fenestrate)

alcătuite din 2-4 celule fiice (derivate). Numărul lor descreşte dinspre partea

bazală a fructului către cea apicală, în timp ce dimensiunile lor variază în sens

invers. Proporţionalitatea se poate stabili pe baza variaţiilor dimensionale ale

suprafeţei celulelor mame. în general dimensiunile celulelor epidermale,

grosimea epidermei şi a cuticulei prezintă-valori apropiate în cazul epidermei

din zonele bazală şi ecuatorială ale fructului. Ele sporesc în zona apicală a

acestuia (Tab. 1).

La toate nivelele analizate s-a observat deasupra cuticulei, prezenţa unui

strat de ceară vegetală, fin granulat, gros şi aproape continuu.

După 5 luni de depozitare nu au fost identificate stomate. Fructul, prezintă
însă lenticcle de mărimi diferite, aflate în stadii succesive de evoluţie.

în imagine apicală, se observă atât deschiderile lenticelelor cât şi zone

de celule epidermale modificate (pereţi groşi, culoare brună) prin suberificare,

care în unele cazuri le înconjură pe suprafeţe variabile. Este foarte probabil

ca aceste două procese, de .formare a lenticelelor şi de suberificare a celulelor

epidermale să fie relativ independente, având în vedere faptul că nu întotdeauna

ele se sincronizează. în zona bazală modificările afectează doar 10,5% din celulele

epidermalc, în zona ecuatorială 34% iar în cea apicală 49%.

Este foarte probabil ca aceste lenticele să se diferenţieze pe locul fostelor

stomate. Ţesutul nou format prin activitatea fclogenului lenticelei, determină

bombarea epidermei şi în final ruperea acesteia (Fig. 1.1 & 2).

Secţiune transversală prin epidermă

In secţiunile transversale efectuate prin zona ecuatorială a fructului se constată

din loc în loc un proces de cutare a epidermei. Celulele epidermale au pereţii

tangenţiali externi şi radiari puternic îngroşaţi. Straturile subepidermice colon
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Tabel 1

1 - Zona bazală (pedicel ară); 2 - Zona ecuatorială; 3 - Zona apicală (caliceală).

chimalice şi parenchimatice sunt adesea macerate, rezultând spaţii intcrcelulare

mari. Procesul de macerare reprezintă o etapă incipientă de degradare a fructului,

în condiţiile câne* epiderma rămâne intactă.

Sub epidermă este localizată o zonă de ţesut mecanic, reprezentată prin

4—5 straturi de colenchim tabular, după care urmează 4—5 straturi de celule pa-

renchimatice cu pereţi îngroşaţi. Celulele colenchimului tabular prezintă pereţii

radiari evident punctuaţi.

Următoarele straturi subcolcnchimatice sunt reprezentate de parcnchimul

de depozitare. Celulele sunt variate ca formă (sferice, ovalare, alungite), au

pereţii subţiri şi lasă între ele spaţii intcrcelulare de diferite mărimi (Fig. 3)

2. Soiul Priscilla

Secţiune tangenţială prin epidermă

Epiderma receptaculul este groasă, pieloasă, dură şi casantă (după fixare

în alcool). Arc un aspect evident fenestrat, datorită celulelor delimitate de un

Dimensiunile celulei epidermale

fenestrate
Număr de Grosimea Grosimea

Zona de
celule fiice/

celulă mamă

epidermei cuticuleiSoiul
analiză Lungime Lăţime Suprafaţă

(Цт
2
)

(цт) (|jm)
(цт) (цт)

FLORINA i 29.2 20.2 589,8 2.3 30,1 5.2

2 29,2 19.7 575,2 2.2 30,1 5.1

3 32,6 19.7 642.2 2,1 32,2 6,4

PRISCILLA i 37.4 22,7 848,9 3,8 34,4 7.7

2 36.9 23,3 856,0 3,2 31,1 6.4

3 37.8 22,7 858,0 3,6 38,7 8.6

FRUMOS DE 1 39.6 30,8 1219,6 3.4 24.6 4,4

VOINEŞn 2 39,6 35,2 1393,9 3.3 24.2 4.4

3 39,6 36.9 1461,2 3.5 27,8 4.4

DELICIOS 1 30,8 35,2 1084,1 3.3 35,2 7.0

DE VOINEŞTI 2 35,2 35,2 1239,0 3.3 36,0 5.7

3 35,2 30,8 1084,1 3,4 36,0 4.8

PIONIER 1 68,8 38,0 2614,4 3,2 26,5 4,0 '

2 61,6 45,6 2809,0 5,6 28,4 4.8

3 66,4 47.6 3160,6 3,9 32,8 8,0

GENEROS 1
.

72,8 58,0 4222,4 3,5 34,8 8,4

2 67,6 48,4 3271,8 4,3 31,2 6,0

3 71,6 55,6 3981,0 4,0 34,0 7,6
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Fig. 1. Secţiune tangenţiala prin epiderma fructului aparţinând soiurilor: 1 -Florina; 2 Priscilla

3—Frumos de Voineşti; 4-Delicios de Voineşti; 5-Pionier; 6-Cieneros (Oc. Iox< >b 40; oi i



Fig. 2. Secţiune tangenţială prin epidemia fructului -soiul Florina: celulele de culoare închisă

sunt în stadii diferite de degradare.

Fig. 3. Secţiune trans-

versală prin receptacul -

soiul Florina: cr. - strat

discontinuu de ceară;

ct-cuticulă; ep-epiderma;

co-colenchim într-un

stadiu avansat de mace-

rare; pa-parenchim de

depozitare (Oc. IOXOb.

40-orig.).
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perete celular comun, gros şi slab punctuat. Celulele derivate sunt aproape

izodiametrice şi frecvent grupate câte .3-4, mai rar câte două. Foarte rar se

observă celule epidermale nefenestrate. Cuticula este groasă (6,4-8,6 цт), iar

ceara vegetală este redusă cantitativ şi dispusă sub formă de granule aglomerate

şi repartizate inegal (v. tab. 1).

Celulele epidermale fenestrate au dimensiuni apropiate în toate cele trei

zone de analiză. Epiderma şi respectiv cuticula sunt sensibil mai subţiri în

zona ecuatorială comparativ cu zona bazală şi cea apicală a fructului; nu au

fost observate stomate. Pe suprafaţa fructului sunt prezente numeroase lenticele

care se află în stadii diferite de dezvoltare; unele sunt în formare, altele sunt

mici, dar cele mai multe au dimensiuni mari şi suber diferenţiat.

în zona de formare a lenticelei, sub stomată (?), epiderma se bombează

uşor datorită activităţii felogenului; se diferenţiază suberul, celulele epidermale

se dezorganizează iar cuticula se rupe.

Se constată existenţa unor zone extinse în care celulele epidermale au suferit

un proces de suberificare-lignificare. Ele sunt localizate atât împrejurul len-

ticelelor cât şi independent de acestea.

în zona bazală a fructului, lenticelele iau dimensiuni mici iar suberificarea

afectează doar 20% din celulele epidermale.

în zona ecuatorială procentul de suberificare-lignificare creşte la 56% iar

în cea apicală ajunge la 64%. Aceste modificări influenţează permeabilitatea

şi implicit capacitatea de păstrare a fructului (Fig. 1.2).

Secţiune transversală prin epidermă

Sub epidermă sunt localizate 3-4 straturi de colenchim tabular. Celulele

prezintă pereţii radiari evident punctuaţi. Urmează 4-5 straturi de celule

parenchimatice cu pereţi celulari uniform îngroşaţi, care lasă între ele spaţii

intercelulare, care se accentuează centripetal.

Trecerea de la zona de ţesut mecanic înspre parenchimul de depozitare

propriu-zis al fructului, se face treptat în paralel cu reducerea grosimii pereţilor

celulari. Parenchimul de depozitare a substanţelor de rezervă este alcătuit din

celule de forme diferite (sferice, ovale), cu pereţi celulozici subţiri, sistem vacuolar

bine dezvoltat şi intercelulare de dimensiuni variate (Fig. 4, 5).

3. Soiul Frumos de Voîneşti

Secţiune tangenţială prin epidermă

Epiderma unistratificată este alcătuită din celule aproximativ izodiametrice

cu pereţii evident îngroşaţi.

Epiderma privită apical apare fenestrată, aspect întâlnit la toate soiurile

de măr analizate.
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Fig. 4. Secţiune transversală prin receptacul în dreptul unei lenlicele-soiul Priscilla: cr-stral

discontinu de ceară; ct-cuticulă; ер-epiderma; co-colenchim; pa-parenchim de depozitare;

sb-suber; dl-deschiderea lenticelei (Oc. IOXOb. 40 -orig.)-

în cele trei zone analizate celulele fenestrate au un număr relativ constant

de celule fiice: 3,4 în zona bazală, 3,3 în zona ecuatorială şi 3,5 în zona apicală

a epidemiei fructului.

Dimensiunile celulelor fenestrate şi mărimea suprafeţei acestora sunt redate

în tabelul i.

Din datele rezultate se constată că suprafaţa celulelor epidermale este mică

în zona bazală (1219,6 цлп) şi maximă în zona apicală (1461,2 u,m) a fructului

(v. tab. 1).

în toate zonele analizate nu au fost observate stomate; probabil ele au

fost înlocuite în fructul matur cu lenticele. Epiderma este întreruptă atât de

lenticele deschise, de mărimi diferite, cât şi de celule epidcrmalc modificate

de culoare brună, în diferite stadii de mortificaţic, cu pereţii îngroşaţi, celule

ce înconjură lenticclele pe suprafeţele variabile. Suprafaţa ocupată de lenticele

împreună cu celulele modificate (calculată prin raportarea numărului de celule

modificate la numărul total de celule din câmp) variază sensibil la acest soi

fiind minimă în zona ecuatorială (33%), de valoare medie în zona apicală (3 C)%)

şi maximă în zona bazală a fructului (63%) (Fig. 1.3).
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Fig. 5. Secţiune transversală prin receptacul în dreptul unei ! onticele de form

Secţiune transversală prin epidermă

în secţiunile transversale efectuate, se observă că pereţii tangenţiali externi

sunt mult mai îngroşaţi decât cei interni sau laterali.

Grosimea epidermei (împreună cu cea a cuticulci) este cuprinsă între 24,2-27,8

um, în zona bazală şi apicală grosimea epidermei fiind mai mare decât în zona

ecuatorială.

La suprafaţa fructului există o cuticulă bine dezvoltată a cărei grosime constantă

în cele trei zone analizate este de 4,4 ujn.

în cele trei zone analizate a fost observat şi un strat de ceară discontinuu

alcătuit din granule de dimensiuni mici dispuse sub formă de mici grămăjoare

(v. tab. 1).

Primele 2-3 straturi de celule subepidermale sunt reprezentate de un ţesut

mecanic alcătuit dintr-un colenchim tabular. în cele trei zone analizate numărul

de straturi celulare colenchimatizate variază între 4-6 straturi, neputându-se încă

stabili, o corelaţie evidentă, între numărul de straturi de celule colenchima-

tizate şi o anumită zonă a fructului.

Următoarele straturi de celule sunt reprezentate atât de un colenchim tabular

cât şi de zone de colenchim angulo-lacunar. Celulele din această zonă sunt

neuniforme din punct de vedere al dimensiunilor. Aceste straturi celulare
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subepidermale colenchimatizate protejează parenchimul de depozitare propriu-

zis, alcătuit din celule cu pereţii subţiri, cu vacuole mari şi spaţii intercelulare

evidente. Spre centrul fructului celulele sunt alungite radiär amintind ce celulele

mezocarpului fructelor cărnoase (drupe sau bace).

In fructul matur celulele devin mobile datorită unui proces de macerare

în urma căruia apar merele „mălăeţe" (Fig. 6).

4. Soiul Delicios de Voineşti

Secţiune tangenţiala prin epidermă

Epiderma fructului matur este fenestrată, unistratificată şi alcătuită din celule

uşor alungite radiär cu lumenul mic şi pereţii puternic îngroşaţi.

Fig. 6. Secţiune transversală prin receptacul - soiul Frumos de Voineşti: c.r-strat discontinuu de

ceară; ct-cuticulă; ер-epiderma; co-colenchim; pa-parenchim (Oc. IOXOb. 40~orig.).
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Celulele epidermale fenestrate prezintă în cele trei zone analizate, aproxi-

mativ acelaşi număr de celule fiice cuprins între 2-3 m zona bazală şi ecuatorială

şi 3-4 în zona apicală.
Din datele medii obţinute prin măsurarea dimensiunilor celulelor epider-

male şi calcularea suprafeţei acestora (v. tabel 1), rezultă că în zona bazală

şi cea apicală celulele epidermale au aceleaşi dimensiuni şi respectiv aceeaşi

suprafaţă (1084,1 (im).

Celulele din aceste zone sunt mai mici decât cele din zona ecuatorială.

în toate zonele analizate, la acest fruct nu au fost observate stomate, ele

fiind probabil înlocuite cu lenticele.

Alături de lenticele mai mult sau mai puţin deschise, epiderma prezintă

şi numeroase celule epidermale modificate, de culoare brună, cu pereţii îngroşaţi,

celule ce însoţesc lenticelele, dar care pot fi observate şi în afara acestora.

La acest soi zona ecuatorială şi cea apicală prezintă procentul cel mai mare

de lenticele şi celule modificate (70% şi respectiv 65%), în timp ce în zona

bazală suprafaţa ocupată de aceste formaţiuni este de numai 39% (Fig. 1.4).

Secţiune transversală prin epidermă

în secţiune transversală se observă că celulele epidermale prezintă pereţii

tangenţiali externi puternic îngroşaţi.
Grosimea epidermei (calculată împreună cu cea a cuticulei) este mai

mare în zona ecuatorială şi apicală (36,08 uju) şi ceva mai mică în zona bazală

(35,2 um).

Cuticula prezentă la suprafaţa fructului este relativ groasă şi neuniformă

(v. tabel 1). în zona apicală cuticula este mai subţire (4,8 Jim) decât în zona

mediană (5,7 \xm), dezvoltarea maximă a cuticulei fiind observată în zona bazală

a epidermei fructului (7 u.m).

La suprafaţa fructului în toate zonele analizate au fost observate fie un

strat fin, continuu de ceară, fie granule de ceară dispuse izolat în mici grămăjoare.
Primele straiuri subepidermale sunt reprezentate de un colenchim tabular.

în cele trei zone analizate numărul de straturi de celule colenchimatizate

variază între 4-8 straturi de celule. în zona bazală colenchimul este alcătuit

aproape constant din 5 straturi de celule. în zona ecuatorială sunt prezente 5-8

straturi de celule iar în zona apicală au fost observate frecvent 4—5 straturi

de celule colenchimatizate.

In toate zonele analizate, primele 2-3 straturi de celule colenchimatizate

au lumenul mai mic. Spre interior celulele sunt evident alungite tangenţial

şi au lumenul din ce în ce mai mare.

în toate cele trei zone analizate se observă că pe porţiuni întinse celulele

epidermalc au pereţii tangenţiali externi foarte îngroşaţi şi brunilicaţi. In aceste
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zone este prezent în mod aproape constant suber, alcătuit din 3-5 straturi

de celule.

Sub colenchim se află ţesutul propriu-zis de depozitare reprezentat de un

parenchim cu intercelulare de diferite dimensiuni (lîg. 7)

5. Soiul Pionier

Secţiune tangenţială prin epidermă

Epiderma este fenestrată. Celulele fenestrate au pereţii originari puternici

îngroşaţi comparativ cu celulele fiice pe care le delimitează.

La acest soi numărul de celule fiice care apar în urma procesului de fenestrate

variază între 4-7, predominând celulele epidermale cu 4-5 celule fiice.

In stadiul analizat epiderma nu prezintă stomate.

Suprafaţa fructului este întreruptă din loc în loc de lenticele. Se observă

atât deschiderea lenticelei eût şi celulele superficiale modificate cu pereţi, îngroşaţi,

de culoare Чипа, având dimensiuni variate şi contur neregulat. în aceste zone

imaginea fenestrată a epidermei dispare.

Fig. 7. Secţiune transversală prin receptacul soiul Delicios tic Voincşti: ct-cuticulă;

It-lenlicelă: sh-suber; co-colenchim; pa- parenchini (Oc lOxOb. 40- orig.)
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Suprafaţa acoperită de celule modificate se reduce treptat spre zona ecuatorială

aceasta variază între 15-20%.

în zona cavităţii pedicelare valoarea acestui procent creşte până la 60%

iar în zona cavităţii caliciale până la circa 50% din suprafaţa luată în studiu

Dimensiunile celulelor fenestrate, în zonele analizate variază, în sensul

că zonele extreme sunt alcătuite din celule mari şi cu număr mai mic de celule

fiice (4-5) în timp ce în zona ecuatorială dimensiunile celulelor fenestrate

sunt mai mici şi cu număr ceva mai mare de celule fiice (5-6). Este însă de

menţionat că în zonele extreme conturul celulelor fenestrate se distinge mai

greu datorită îngroşării avansate a pereţilor celulelor fiice şi a extinderii len

ticelelor (fig. 1.5.).

Secţiune transversală prin epidermă

Secţiunile transversale realizate în zona ecuatorială a fructului se carac

terizează prin:

Epiderma unistratificată formată din celule inegale, uşor heterodiametrice

cu pereţii tangenţiali externi îngroşaţi şi bombaţi spre exterior, este acoperită

de o cuticulă groasă (4-8 um).

Pereţii radiari ai celulelor fenestrate delimitează cele câteva (1 - mai multe)

celule fiice rezultate pe parcursul procesului de carpogeneză. La toate nivelele

analizate celulele epidermale prezintă un strat de ceară fin granulat. Spre zonele

extreme stratul de ceară se îngroaşă simţitor şi este mai puţin omogen decât

în zona centrală.

Colenchimul subiacent mai compact la acest soi este reprezentat de circa

10 straturi de celule dintre care primele 6-7 straturi respectă însuşirile unui

colenchim tabular.

Următoarele straturi sunt formate din celule mult mai mari cu îngroşări

ale pereţilor mai mult sau mai puţin uniforme, cu plaje de susţinere pe anumite

porţiuni ale celulelor învecinate. In această zonă apar mici spaţii intercelulare.

Este un ţesut care face trecerea spre parenchimul de depozitare propriu-
zis ce formează partea centrală a fructului.

Structura compactă a ţesuturilor externe face fructul mai puţin agreabil

la consumat (coajă groasă). La aceste însuşiri se adaugă şi gustul fad datorat

conţinutului mai mic în glucide simple (Fig 8).

6. Soiul Generos

Secţiune tangenţială prin epidermă

Celulele epidermale fenestrate în comparaţie cu cele de la soiul precedent

prezintă dimensiuni ceva mai mari. In zona ecuatorială numărul de celule fiice

raportate la celula mamă este crescut faţă de zonele extreme ale fructului. în

zonele extreme celulele mame fenestrate au dimensiuni relativ mari comparativ

cu cele din zona ecuatorială dar numărul celulelor fiice este mai mic.



21

Secţiune transversală prin

receplacu] - soiul Pionier: cr-strat

de ceara; ct-culiculă; ep-epiderma;

co-colenchim; si-spaţiu interce-

lular(()c. lOxOb. 40-orig.).

Fig. 8.

La acest soi celulele fenestrate din zona cavităţii pedicel arc sum mult mai

alungite, mai cu seamă în apropierea lenticelclor.

în vecinătatea lenticelelor pereţii celulelor fenestrate sunt dispuşi mai mult

sau mai puţin radiär în jurul zonei afectate, (fig. 1.6.)

Secţiune transversale prin epidermă

Epiderma unistratificată este formată din celule la care pereţii tangenţiali

externi sunt evident stratificaţi.

Dimensiunile celulelor rezultate prin lenestrarc au valori ceva mai ridi-

cate decât la soiul precedent.

Cuticula este groasă, acoperită cu un strat discontinuu de ceară şi este din

loc în loc fisurată.

Colcnchimul tabular la soiul Generos este mai lax şi format dintr un număr

redus de straturi. Doar primele 2-3 straturi de celule sunt mai uniforme, cu

îngroşări caracteristice. Următoarele 2-3 straturi eolenchimatizate sunt formale
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din celule inegale (predomină celulele mari). Această zonă de trecere spre zona

parenchimatică a fructului evidenţiază spaţii intercelulare de dimensiuni mai

mari decât la soiul precedent (fig. 8).

Concluzii provizorii

Din analiza histologică preliminară a ţesutului receptacular de la cele şase

soiuri, după 5 luni de conservare, rezultă unele particularităţi structurale care

corelate cu date de altă natură vor conduce la o caracterizare cât mai complexă

cu date de altă natură vor conduce la o caracterizare cât mai completă a

soiurilor respective.
л

In toate cazurile am constatat un înveliş de protecţie al fructului constituit

din ceară, cuticulă, epidermă şi câteva straturi mecanice de colenchim cu excepţia
soiului Delicios de Voineşti la care apar şi câteva straturi discontinui de suber.

Fig. 9. Secţiune transversală prin

receptacul - soiul Generos: cr-strat

de ceară; ct-cuticulă; ep-epiderma;

co-colenchim, si-spajiu interee-

lular(Oc. 10x0b.40-orig.).
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O hipodeimä (senso G. I. Rotam, 1972) nu am putut distinge, din cauza

colenchimatizării în întregime a ţesuturilor subepidermale.

Analizele structurale pot da relaţii privitoare la capacitatea de rezistenţă

la conservare a diferitelor soiuri de mere.

Ar fi deosebit de interesant de a face analize asemănătoare fructelor genitorilor

celor şase soiuri menţionate.
în fine, datele ce vor rezulta din cercetările viitoare asupra carpelelor şi

seminţelor, vor întregi imaginea structurii fructelor prezentate în nota de faţă.
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CONTRIBUTIONS AT THE KNOWLEDGE OF THE FRUIT STRUCTURE

AT SOME ROMANIAN SORTS OF APPLE (I)

Abstract

The fruits from six sorts of apple - Fiorina, Priscilla, Frumos de Voineşti,

Delicios de Voineşti, Pionier and Generos - created at Voineşti station were

analysed. These fruits were keeped in conservation for five months. We analysed

fragments prelevated from three areas of the fruit: calyceal, ecuatorial and pedicellar.

In the first part of the paper we present, in a short manner, the structure

of the receptacle tissues in tangential and transversal sections from the ecuatorial

area of the fruits. We are looking forward to analyse the structural particularities

of the carpels and seeds.

From the obtained data we show that, in all cases, die protection coal consist

in wax, cuticle, epidermis and a couple of mechanical coats of collenchyma.

An exception is the sort Delicios de Voineşti which has some discontinous coats

of suber.

Some statistical data about the size of the epidermal fenestrated cells, the

thickness of the epidermis and cuticle, the number of daughter cells per mother

cell and the surface of the fenestrated cells from all the analysed areas лхс

presented.


