
19

MICROSPOROGENEZA, MACROSPOROGENEZA ŞI
MACROGAMETOGENEZA LA VITIS VINIFERA L.

-SOIUL COARNĂ ALBĂ -

MARIN ANDREI, DANIELA SMARANDACHE, ANCA SÂRBU

Introducere

Reprezentantă a Fam. Vitacee, Vitis vinifera L. - viţa-de-vie, considerată

una din cele mai vechi plante cultivate, a reţinut atenţia cercetătorilor încă

de mult timp, data fiind importanţa practică, economică pe care o prezintă.

Numeroase lucrări au scos în evidenţă marea variabilitate pe care o

prezintă floarea viţei-de-vie, în ceea ce priveşte alcătuirea şi importanţa

cunoaşterii biologiei ei în vederea realizării procesului de ameliorare.

Studiul complex al biologiei dezvoltării diferitelor soiuri de

viţă-de-vie presupune însă şi realizarea unor cercetări embriologice

referitoare 1a procesele de micro- şi macrosporogeneză, micro- şi

macrogametogeneza, fecundaţie, endospermogeneză şi embriogeneză cu

menţionarea particularităţilor în funcţie de soiul analizat.

Material şi metodă

Cercetările au fost efectuate 1a Vitis vinifera L, soiul Coarnă albă, soi

foarte apreciat, folosit aproape exclusiv ca soi de masă, deşi după mărimea

boabelor se încadrează în grupa soiurilor cu însuşiri mixte.

Originar din Turcia sau ţările occidentale, soiul, care în general are o

răspândire destul de redusă, a fost introdus în România cu secole în urmă.

Actual se cultivă în toate podgoriile ţării, fiind foarte bine aclimatizat, astfel

încât azi se consideră soi autohton.

Materialul biologic recoltat stadial a fost fixat în Navaşin-Bruun,

împarafinat, secţionat 1a 5-7 μm şi colorat cu hematoxilinâ Ehrlich.
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Secţiunile transversale şi longitudinale efectuate au fost analizate 1a

microscop, microfotografiate şi reprezentate grafic.

Rezultate şi discuţii

La soiul analizat, florile dispuse într-o inflorescenţa mixtă alcătuită

din raceme compuse cu dihazii sunt morfologic hermafrodite, dar funcţional

femele, având polenul steril. Soiul fiind autosteril, cultura lui se face

obligatoriu în asociaţie biologică cu alte soiuri care să asigure fecundaţia

încrucişată: Afuz-Ali, Chasselas doré s.a., soiuri care au aproximativ aceeaşi

epocă de înflorire.

Florile sunt pentamere, tetraciclice, rareori pe tipul 6; caliciul

rudimentar este alcătuit din 5 sépale verzi dispuse valvat; corola prezintă

5 petale de culoare galben-verzuie unite între ele 1a vârf, astfel încât corola

capătă forma unui clopot. Androceul este dialistemon, haplostemon, epipetal.
Gineceul superior, bicarpelar, cenocarp-eusincarp, bilocular, prezintă

în fiecare lojă ovariana câte doua ovule (Fig. 1.1; 1.2; 3.1; 3.2). Frecvent

am observat însă şi ginecee tricarpelare cu câte şase ovule în cele trei cavităţi
ovariene (Fig. 4.1; 4.2).

La florile hermafrodite, funcţional femele, staminele sunt mai scurte

decât gineceul şi după căderea corolei 1a înflorire, filamentele staminale se

recurbează, aducând anterele sub nivelul ovarului.

La acest soi sporadic, am observat şi flori femele (complet lipsite de

staminé funcţionale), flori ce apar accidental, semnalate până în prezent

numai 1a unele soiuri („Mourvèdre" şi un biotip al soiului
~G

albenă de

Odobeşti")(Fig. 2.1; 2.2).

Microsporogeneza şi formarea granulelor de polen

La Vitis vinifera, soiul Coarnă albă, ca de altfel toţi reprezentanţii
Fam. Vitacee, antera este biloculară, tetrasporangiată (Fig. 5.1; 5.2).

Dezvoltarea peretelui anteral se face după tipul dicotiledonat.

în antera tânără, peretele prezintă următoarele zone tisulare: epiderma

unistratificată, alcătuită din celule strâns unite, acoperite de cuticulă;

endoteciu unistratificat, alcătuit din celule mari, majoritatea izodiametrice,

unele alungite tangenţial; ţesut tranzitoriu format din 1-3 straturi de celule

alungite tangenţial şi ţesutul tapet, alcătuit din 1-2 straturi de celule mari,

izodiametrice, frecvent bi- sau trinucleate (Fig. 5.1; 5.2; 6.1; 6.2).

în sacii polinici, celulele ţesutului sporogen sunt mari, poligonale«
strâns unite între ele, rar cu spaţii intercelulare; celulele mame polinice au

nucleu voluminos şi citoplasmă bogată (Fig. 5.1; 5.2).
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Fig. 1. Secţiune longitudinală prin floare închisă; se observă gineceul cu un primordiu ovular în

fiecare lojă ovariană, iar în sacii polinici ţesutul sporogen; 1-microfotografie; 2-reprezentare
schematică (0c.16x; Ob. 10; Orig).

Secţiune longitudinală prin floare feminină - anomalie; 1 -microfo tografie; 2 -reprezentare

schematică (0c.16x; Ob. 10; Orig.).
Fig. 2.
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Fig. 3. Secţiune transversală prin floare; se observă gineceul bicarpelar, bilocuJar, cu câte două

ovule în fiecare lojă ovariană. 1 -microfotografie; 2-reprezentare schematică (0c.16x; 0b.25;

Orig.).

Fig. 4. Secţiune transversală prin floare; se observă gineceul tricarpelar, trilocular cu şase ovule în

lojele ovariene. 1 -microfotografie; 2-reprezentare schematică (Oc.l 6x; 0b. 25; Orig.).
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Fig. 5.. Secţiune transversală prin anteră tetrasporangiată; se observă peretele anteral şi ţesutul

sporogen. 1-microfotografie; 2-reprezentare schematică (0c.16x; Ob. 10; Orig.).

Secţiune longitudinală printr-un sac polinic; se observă diade şi rar tétrade microsporale

alături de celule mame polinice nedivizate. 1 -microfotografie; 2-reprezentare schematică (Oc. 1 6x;

0b.25; Orig.).

Fig. 6.
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încă din acest stadiu de dezvoltare al anterei. celulele ţesutului

conectival sunt pline cu un conţinut brun (tanin)(Fig. 5.1; 5.2).

După meioza I şi II se formează diade, respectiv tétrade microsporaie

(Fig. 6.1; 6.2; 7.1; 7.2). La acest söi, în unele antere am observat în acelaşi

sac polinic, alături de tétrade tetraedrice, şi tétrade izobilaterale.

Atât în stadiul de diadà, cât şi în cel de tetradă microsporală, nucleele

sunt înconjurate de un perete comun ce aparţine celulei mamă. Ulterior,

fiecare nucleu se înconjura de citoplasmă şi îşi elaborează un perete propriu,

peretele celulei mamă resorbindu-se. Se formează astfel microspori, ce rămân

liberi în cavitatea sacilor polinici.
în acest stadiu, peretele anteral suferă o serie de modificări. După

meioza I, epiderma este parţial distrusă, celulele endoteciale mărite sunt

uşor alungite radiar, stratul median este aproape complet distrus, dar celulele

tapet, mari, bogate în plasmă, polinucleate sunt persistente (Fig. 6.1; 6.2).

După meioza II începe treptat şi dezorganizarea ţesutului tapet.

La Coarnă albă, soi autosteril, am observat o serie de anomalii ce

apar în timpul meiozei. Meioza nu este sincronă nici în aceeaşi anteră şi

nici chiar în acelaşi sac polinic. Astfel, am observat: în aceeaşi anteră, în

trei saci polinici microspori, iar în al patrulea sac polinic celulele ţesutului

sporogen nedivizate; în unele antere, într-o lojă, meiocitele parcurseseră

meioza I fiind în stadiul de diade microsporaie, iar în loja alăturata se

formaseră deja tétrade microsporaie. De asemenea, în alte antere, în acelaşi

sac polinic, am observat diade şi tétrade microsporaie alături de celule mame

polinice nedivizate şi uneori microspori liberi, de unde rezultă diferenţierea
succesivă a acestora (Fig. 6.1; 6.2).

Alături de granule de polen sterile, sub formă de „cupă de ghindă"

menţionate în literatura de specialitate, am observat şi granule de polen

sferice, inaperturate, nefuncţionale, dar şi granule de polen tipice, sferoidale,

tricolporate, constituite aparent normal (Fig. 8.1; 8.2). Cercetări ulterioare,

referitoare 1a puterea de germinare a acestor granule de polen aparent

normale, ar elucida problema existenţei şi 1a acest soi a unei cantităţi de

polen fertil şi deci 1a posibilitatea autofecundării.

Formarea ovulului, macrosporogeneza, macrogametogeneza

Ovulul matur este anatrop, apotrop, ascendent, bitegminat şi
crassinucelat.

Primordiile ovulare care apar ca mici proeminenţe formate din celule

uniforme, cresc 1a început mai mult sau mai puţin vertical, apoi se îndreaptă
oblic în cavitatea ovarianâ şi ulterior se curbează (Fig. 9.1; 9.2; 10.1; 10.2).

în stadiul de primordiu ovular mai mult sau mai puţin vertical, în sacii polinici

celulele ţesutului sporogen sunt încă nedivizate (Fig. 1.1; 1.2), dar în alte

flori meiocitele au parcurs deja meioza I sau 11.
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Fig. 7. Secţiune longitudinală prin sacii polinici; se observă tétrade microsporale tetraedrice

1 -micro fotografie; 2-reprezentare schematică (0c.16x; 0b.25; Orig.).

Secţiune longitudinală pnntr-un sac polinic; se observă peretele anteral (epiderma distrusă

si celule endoteciale man. alungite radiär, cu îngroşări fibrilare), microspori liberi şi granule de

polen tricolporate. 1-microfotografie; 2-reprezentare schematică (0c.16x; 0b.25; Ong.).

Fig. 8.
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Din celulele epidermei primordiului ovular se diferenţiază mai întâi

integumentul intern (Fig. 9.1; 9.2); ulterior se formează şi integumentul

extern, iar ovulul se curbează din ce în ce mai mult în loja ovariană (Fig.

10.1; 10.2).

în urma divizării celulei arhesporale, prezente în nucela tânără, încă

sub formă de primordiu, se formează spre exterior celula parietală primară

şi spre interior celula mamă macrosporală (megasporocit, celulă sporogenă).

Celula parietală primară se divide repetat, predominant periclinal şi

generează calota (capa) nucelară, în acest mod celula mamă macrosporală

afundându-se în nucelă (Fig. 11.1; 11.2).
Frecvent 1a acest soi am observat formarea a două celule mame

macrosporale şi deci, implicit, existenţa unui arhespor primar pluricelular.

în cazul prezenţei a doua celule mame macrosporale, acestea pot fi egale

ca mărime sau inegale (Fig. 12.1; 12.2).

Celula mamă macrosporală se divide meiotic. în urma meiozei I se

formează diada macrosporală (Fig. 13.1; 13.2). în unele ovule sunt prezente

două diade macrosporale alăturate, rezultate în urma diviziunii meiotice a

doua celule mame macrosporale (Fig. 14.1; 14.2).

începând din acest stadiu, în celulele epidermei externe a

integumentului extern am observat prezenţa unor substanţe de culoare

galben-brună (taninuri) cu rol protector.

în urma meiozei П se formează o tetradă macrosporală liniară (Fig.

15.1; 15.2). în acest stadiu, ovulul este aproape complet curbat; integumentul
intern alcătuit din trei straturi de celule nu a format încă micropilul, iar

integumentul extern, opus funiculului, alcătuit din 4-5 straturi de celule nu

a ajuns în creştere integumentul intern (Fig. 15.1; 15.2).

Macrosporul funcţional (halazal) se divide mitotic, fără formare de

fragmoplast, generând sacul embrionar 2-nucleat (Fig. 16.1; 16.2), 4-nucleat

şi 8-nucleat.

Sacul embrionar matur este de tip Polygonum, cele 8 nuclee grupându-

se caracteristic.

Aparatul oosferei prezintă oosfera voluminoasă, plasată central şi două

sinergide (Fig. 17.1; 17.2). La acest soi nucleele polare fuzionează în centrul

sacului embrionar, alcătuind nucleul secundar (celula centrală) care ulte-

rior se deplasează spre aparatul oosferei (Fig. 17.1; 17.2). în acest stadiu

ovulul este complet format. Integumentul intern acoperă complet nucela

delimitând micropilul, iar în partea opusă funiculului, integumentul extern

nu ajunge în creştere integumentul intern.

Celulele epidermei externe a integumentului extern şi celulele epidermei

interne a integumentului intern sunt pline cu substanţe de protecţie (taninuri)
de culoare galben-brună, substanţe prezente de asemenea în celulele

funiculului si 1a nivelul halazei.
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Fig. 9. Secţiune longitudinală prin ovar; se observă ovule uşor curbate şi începutul diferenţierii

integumenrului intern. 1-microfotografie; 2-reprezentareschematică(Oc.l6x;Ob.2s; Orig.).

Secţiune longitudinală prin ovar; se observă diferenţierea integumentului extern şi

curbarea accentuată a ovulului. 1 -micro fotografie; 2-reprezentare schematică (0c.16x; 0b.25,

Orig.).

Fig. 10.
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Secţiune transversală prin ovar, în ovul se observă celula mamă macrosporală şi celula

parietală primară divizată. 1 -microfo tografie; 2-reprezentare schematică (Oc.lôx; Ob. 25; Orig.).

Fig. 11.

Fig. 12. Secţiune transversală prin ovar; în ovul se observă două celule mame macrosporale

inegale. 1 -microfotografîe; 2-reprezentare schematică (0c.16x; 0b. 25; Orig.).
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Fig. 13. Secţiune transversală prin ovar; în ovul se observă diada macrosporală
1 -microfotografie; 2-reprezentare schematică (0c.16x; 0b. 25; Orig.).

Fig. 14. Secţiune transversală prin ovar; în ovul se observă două diade macrosporale alăturate

1 -microfotografie; 2-reprezentare schematică (0c.16x; ob. 15; Orig.).
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Fig. 15. Secţiune longitudinală prin ovul; în nucelă se observă tetrada macrosporală liniară.

1-microfotografie; 2-reprezentare schematică (ОсЛбх; 0b.25; Orig.).

Fig. 16. Secţiune longitudinală prin ovul; în nucelă se observă sacul embrionar 2-nucleat.

1-microfotografie; 2-reprezentare schematică 0c.16x; 0b.25; Orig.).
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Secţiune longitudinală prin ovul; în sacul embrionar se observă aparatul oosferei şi
celula centrală. 1 -microfotografie; 2-reprezentare schematică (Oc.l 6x; 0b.25; Orig.).

Fig. 17.

Concluzii

-
La soiul analizat alături de flori hermafrodite, funcţional femele, am

observat sporadic formarea de flori femele dezvoltate anormal.

- Frecvent, alături de ginecee bicarpelare, biloculare cu câte două ovule

în fiecare lojă ovariană, semnalăm prezenţa gineceelor tricarpelare, triloculare

cu sase ovule în cele trei cavităţi ovariene.

- în ţesutul conectival al tinerei antere, încă în stadiul de ţesut sporogen,

se observă prezenţa unor substanţe de culoare brun-gălbuie (taninuri) cu

rol protector.

- După meioza homeotipică, semnalăm formarea tetradelor tetraedrice

şi izobilaterale în acelaşi sac polinic.

- Meioza nu este sincronă, nici în aceeaşi anteră şi nici chiar în acelaşi

sac polinic; se observa următoarele variante: microspori, în aceeaşi anterâ

în trei saci polinici, iar în al patrulea, celule ale ţesutului sporogen nedivizate;

meiocite în stadiu de diada într-o loja, iar în loja alăturată tétrade

microsporale; diade şi tétrade microsporale în acelaşi sac polinic, alături de

celule mame polinice nedivizate şi frecvent microspori liberi.

-
Semnalăm prezenţa unor granule de polen tipice, sferoidale,

tricolporate, constituite aparent normal, alături de granule de polen sterile,

sub formă de „cupă de ghindă" şi sferice, inaperturate. Este posibil ca şi la

acest soi să se formeze mici cantităţi de polen fertil. Cercetări ulterioare
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vizând puterea de germinare a acestor granule de polen vor confirma sau

infirma posibilitatea realizării auto fecundaţiei şi la acest soi.

- Frecvent se observă două celule mame macrosporale alăturate (egale

sau inegale) şi corespunzător, formarea a două diade macrosporale alăturate.

în acest context avansăm ideea existenţei unui arhespor primar

pluricelular.
- Sacul embrionar matur este de tip Polygonum; la acest soi nucleele

polare fuzionează în centrul sacului embrionar, alcătuind celula centrală a

sacului embrionar care ulterior se deplasează spre aparatul oosferei.

- în stadiul de sac embrionar matur, celulele epidermei externe ale

integumentului extern şi celulele epidermei interne ale integumentului

intern conţin substanţe de protecţie (taninuri) de culoare galben-brună,

prezente de asemenea în celulele funiculului şi la nivelul halazei.

MICROSPOROGENESIS, MACROSPOROGENESIS AND MACROGAMETOGENESIS

IN THE CULTIVATED FORM „COARNĂ ALBĂ" OF VITIS VINIFERA L.

MARIN ANDREI, DANIELA SMARANDACHE, ANCA SÂRBU

Abstract

Our embryological studies were focused on the microsporogenesis process, the

development ofpollen grains, macrosporogenesis and macrogametogenesis processes in autosteril

cultivar „Coarnă albă" of Vitis vinifera L.

Our studies confirm otherresults from the literature and bring up some new information that

refers to: the asynchrony character of anther meiosis, the formation of tetrahedral and isobilateral

tetrads in the same pollen sac, the development of typical pollen grains - spherical, tricolporatous,

apparently normal constituted.

We also observed abnormal feminine flowers, tricarpellated and triloculated gynoeciums
with six ovules, frequent two macrosporal aggregated mother cells and two equal or unequal
macrosporal aggregated dyads.

As a result of our investigations we propose the hypothesis that at this cultivar there is a

primary pluricellular archespore.
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