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SOIUL CABERNET SAUVIGNON
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Introducere

Deşi cercetările embriologice asupra genului Vitis au fost efectuate

atât în ţara cât şi în afara ei, au mai rămas încă numeroase aspecte

controversate, insuficient cunoscute sau chiar necunoscute. Lucrarea noastră

reprezintă o contribuţie în acest sens.

Material si metodă

Materialul analizat provine de 1a Staţiunea Băneasa a Acad. Agricole

Bucureşti. Materialul a fost colectat de-a lungul perioadei de vegetaţie cu o

frecvenţă săptămânală, a fost fixat în fîxatorul Navaşin-Bruun, prelucrat

conform tehnicii de imparafinare şi colorat cu hematoxilină. Secţiunile

transversale şi longitudinale obţinute au fost analizate 1a microscop,

microfotografiate şi reprezentate grafic 1a camera clară.

Rezultate si discuţii

Caracteristicile morfo-anatomice ale structurilor reproductive

Soiul Cabernet Sauvignon se caracterizează printr-o inflorescenţă

scurtă, uniaxială de formă cilindro-conică. Florile sunt hermafrodite,

normale, dezvoltate pe tipul 5. Staminele, în număr de 5-6, cu antere mari

sunt normal înclinate, iar granulele de polen devin mature când floarea este

încă închisă, soiul fiind autofertil (fig. 1).

Gineceul de culoare verde, este bicarpelar, stilul este scurt iar stigmatul

bine dezvoltat şi papilos. în fiecare lojă ovariană se diferenţiază câte 2 ovule

anatrope, ascendente de tip crassinucelat (fig. 2). Discul nectarifer, localizat

în jurul bazei gineceului este bine dezvoltat şi are culoare

galbenă-portocalie.
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Secţiune longitudinală prin mugure floral tânăr în care se observă toate elementele florale

(Oc. 16x
:
0b6;0rig.)

Fig. 2. Secţiune transversală prin gineceul bicarpelar sincarp; în fiecare lojă ovariană se dezvoltă

câte 2 ovule. în ovulul din dreapta se observă 2 macrospori (Oc. 16 x; Ob 10; Orig.).

Fig. 3. Secţiune transversală prin anteră mainte de formarea lobiloranterali. Se observă

diferenţierea celulelor arhesporale care marchează viitorii lobi anterali (Oc. 1 6x; Ob 10; Orig.).

Fig. 4. Secţiune transversală prin anteră. In lojele anterale se obsen'ă celule ale ţesutului sporogen

(ţ. s.)(Oc. 16x;Ob. 10;Orig.).

Fig. 1.
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Microsporogeneza şi formarea granulelor de polen

Microsporogencza şi formarea granulelor de polen se desfăşoară în

antere, în intervalul în care florile sunt închise. Floarea de 1a acest soi este

de tip proterandric.

în primordiile anterale se diferenţiază, subepidermal, grupe de celule

ahesporale primare cu citoplasmă densă şi nuclee mari. Prin diviziuni

periclinale rezultă, din fiecare celulă ahesporală, câte o celulă parietală
primară şi câte o celulă sporogenă (ahespor secundar) (flg. 3).

Celulele stratului extern subepidermal (celulele parietale primare) se

divid în continuare dând naştere peretelui anteral. Celulele arhesporale
secundare se divid repetat mitotic, formând ţesutul sporogen (fig. 4), alcătuit

din celule mame polinice mari, poligonale în secţiune transversală (fig. 5),

prevăzute cu nuclee voluminoase.

Ulterior, celulele-mame polinice se divid meiotic succesiv, formând

diade microsporale haploide. în aceeaşi anteră însă, marea majoritate a

celulelor-mame polinice au fost surprinse în telofază I, dar pe lângă acestea

au fost observate şi celule care nu au intrat încă în diviziune (fig. 6), ceea ce

sugerează ideea (diferită de datele existente în literatura de specialitate), că

meioza I se desfăşoară succesiv şi nu simultan.

în urma meiozei II se formează în antere tétrade microsporale

tetraedrice, în care microsporii sunt menţinuţi împreuna prin peretele celulei

mame polinice. în interiorul sacilor polinici, tetradele microsporale sunt

independente unele de altele şi se observă începutul dezorganizării ţesutului

tapet (fig. 7).

Ulterior, microsporii uninucleaţi rămân liberi în cavitatea sacilor

polinici, suferă o mitoză haploidă, îşi diferenţiază sporoderma şi devin

granule de polen sferice, tricolporate, normale şi fertile (fig. 8). în acest

stadiu, peretele anteral se caracterizează prin persistenţa evidentă a

endoteciului. Celulele sale sunt mari, heterodiametrice, alungite în sens radiar

şi prevăzute 1a nivelul pereţilor celulari cu îngroşări fibrilare. Epiderma

unistratificată este formata din celule puternic aplatizate şi frecvent

dezorganizate. Din ţesutul tranzitoriu se observă doar resturi de pereţi celulari

iar ţesutul tapet este complet dezorganizat.

Macrosporogeneza şi formarea gametofitului feminin

în fiecare lojă ovariană se diferenţiază de pe partea marginală a

carpelelor câte două ovule (placentaţie central-marginală) (fig. 2). Primordiile

ovulare de tip trizonat, apar iniţial ca nişte proeminenţe mamelonare cu

creştere verticală şi adăpostesc apical, subepidermal o celulă arhesporală

primară mare cu nucleu voluminos (fig. 9). Ulterior arhesporul se divide
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(a, b) Detaliu, din ţesutul sporogen delimitat de ţesutui tapet alcătuit din celule

tozenchimatice
binucleate (Oc, 1 6x; Ob 25; Orig.): e - epidermă; end - endotcciu; ţ.p. - ţesut

tapet: ţ. s. - ţesut sporogen; ţ.ţ. - ţesut tranzitoriu.

Fig. 6. (a, b) Secţiune transversală prin sacii polinici; se observă .microsporocite în meioză

heterotipică (Oc. 16x; Ob 10; Orig.): e - epidermă; end - endoteciu; ţ.p. - ţesut tapet; ţ.t. - ţesut
tranzitoriu.

Fig. 5.
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Secţiune transversală prin anteră; în sacii polinici se observă tétrade microsporale
tetraedrice (Oc. 16x; Ob 10; Orig.).

Fig. 8. Secţiune transversală prin sacul polinic în momentul diseminării polenului; la exterior se

observă ţesutul mecanic alcătuit din celule cu îngroşări inegale şi în interior granule de polen
2-nucleate.

Fig. 9. (a, b) Secţiune longitudinală prin gineceu; în primordiul ovular se observă subepidermal

celula arhesporală (Oc. 16x; Ob 25; Orig.).

Fig. 7.
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periclinal formând celula parietală şi celula sporogenă (megasporocit, celulă

mamă megasporală), mare, heterodiametrica, prevăzută cu un nucleu

voluminos şi un singur nucleol (fig. 10).

Celula mama macrosporală se divide apoi meiotic formând iniţial o

diada de macrospori haploizi şi ulterior o tetradă (fig. 2, 11, 12). Macrosporii

sunt celule mari, cu citoplasmă puţină şi nuclee voluminoase prevăzute cu

câte un singur nucleol.

în cazul acestui soi au fost observate în unele ovule şi câte două celule

mame macrosporale alăturate (fig. 13) şi respectiv diade duble de macrospori

(fig- H).

în momentul în care se diferenţiază macrosporii, nucela nu este în

totalitate acoperită de către integumentul intern, iar integumentul extern

este în formare.

Macrosporul micropilar este cel funcţional, devenind celulă mamă a

sacului embrionar. în această etapă ovulul se curbează evident, iar

macrosporii halazali încep să se să se dezorganizeze (flg. 15).

în urma celor trei mitoze succesive caracteristice, neurmate de

citokineze se formează sacul embrionar 2-nucleat, 4-nucleat şi 8-nucleat.

Prin fuziunea celor două nuclee localizate în partea mediană a sacului

embrionar, rezultă celula centrală (2n) a sacului embrionar. în zona halazală

a sacului embrionar sunt localizate cele 3 antipode dispuse în triunghi;

înspre partea micropilară se organizează aparatul oosferei. Se obţine astfel

un sac embrionar 7-celular de tip Polygonum.
In această etapă ovulul este complet curbat iar funiculul concrescut în

mare parte cu integumentul extern. Epiderma internă a integumentului
intern şi cea externa a integumentului extern acumulează substanţe cu rol

de protecţie. Aceste observaţii contrazic datele existente în literatura de

specialitate care susţin că aceste modificări ar fi localizate 1a nivelul

epidermei interne a celor două integumente.

Concluzii

• La Vitis vinifera L., soiul Cabernet Sauvignon florile sunt hermafrodite

normale, autofertile, constituite pe tipul 5, cu ginecee eusincarpe bicarpelare,

tetraovulate, cu ovule crassinucelate anatrope, apotrope, ascendente.

• Microsporogeneza şi microgametogeneza, macrosporogeneza şi
formarea gametofitului feminin se desfăşoară în interiorul florilor închise,

condiţie absolut necesară pentru autofcrtilitate.

• Procesele embriogenice sunt relativ simultane în ovule şi antere:

• formarea ţesutului sporogen, precede cu puţin timp apariţia
celulei mame macrosporale;
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(a,b) Secţiune longitudinala prin ovul: se observă celula mamămacrosporală (Oc. 1 6x;

Ob 10; Orig.).

Fig. 11 (a.b) Secţiune longitudinală prin ovul: se observă o triadămacrosporală (Oc. 16 x; Ob 10;

Orig.y

Fig. 12. (a.b) Secţiune longitudinală prin ovul: se observă o tetradă macrosporală liniară (Oc. 16

x;Ob2s; Orig.).

Fig. 10.
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Secţiune longitudinală prin ovul: se observă 2 celule mame macrosporale alăturate (Oc.

16x;Ob25;Orig.).

Fig. 14. Secţiune longitudinală prin ovul cu evidenţierea a două serii de macrospori (Oc. 1 6x; Ob

25;Orig.)

Fig. 15. (a,b, с) Secţiune transversală prin gineceu şi longitudinală prin ovul; în loja ovariană se

observă un ovul puternic curbat; macrosporul funcţional este cel micropilar (a,b: Oc. 1 6x; Ob. 10;

Orig.; c: Oc. 16x; Ob 25; Orig.).

Fig. 13.
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• diadele şi tetradele microsporale se diferenţiază simultan cu

diadele şi respectiv tetradele macrosporale;
• formarea microsporilor şi ulterior granulelor de polen coincid

cu stadiul de sac embrionar matur, astfel încât în momentul

apariţiei celor doi gârneţi femeii, polenul deja matur este apt

pentru germinaţie.
• Observaţiile noastre efectuate asupra procesului de microsporogeneză

vin în contradicţie cu afirmaţiile existente în literatura de specialitate cu

privire la caracterul sincron al meiozei.

• Confirmăm totodată existenţa unei heterogenităţi în cadrul procesului

de macrosporogeneză, caracterizată prin prezenţa a 1-2 celule mame

macrosporale şi respectiv a diadelor macrosporale simple şi duble.

• Avansăm de asemenea ideea existenţei unui alt mod de formare a

macrosporului funcţional (macrosporul micropilar), deosebit de cel citat în

literatura de specialitate pentru reprezentaţii Fam. Vitaceae.
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EMBRYOLOGICAL STUDIES at Vitis vinifera L. cultivated form Cabernet Sauvignon

Summary

In the paper we present our embryological studies at Vitis vinifera L. cultivated from

Cabernet Sauvignon.

The work has focused on micro- and macrosporogenesis, micro- and macrogametogenesis.

Our results confirm other studies from the literature concerning the eventual existence of

more than one macrosporal mother-cell, and respectively, more series of macrospores. In this

respect we observed simple and double macrosporal dyads.

Our workalso provides supplemetary information regarding the on-going of the heterotypical

meiosis, the development of the embryonary, the embryonar bag and the localization of the

protection compounds in the integuments.

Our observations on the microsporogenesis process are in contradiction with those from the

literature regarding the synchrony character of meiosis.


