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EMBRIOGENEZA LA UNELE TRITICALE

MITROIU-RĂDULESCU N., ŞERBĂNESCU-JITARIU G., PETRIA EL.,

MOROŞANU E., LĂPĂDAT L.

Lucrarea se referă la embriogeneza a două linii de Triticale :

95510 (64—42 din Ungaria) şi 95558 (X 2448 — selecţie 2 F, de prove-

nienţă mexicană), ambele cultivate pe teren neirigat la 1.C.C.P.T.-

Fundulea. Din cercetările embriologice efectuate asupra acestora reiese

că desfăşurarea embriogenezei la linia 95510 se aseamănă în fazele

timpurii de dezvoltare cu Triticum monocoecum L., iar în stadiile

ulterioare cu T. aestivum L.

Embriogeneza la a doua linie de Triticale, 95558, în primele stadii

de dezvoltare prezintă trăsături specifice fără a se asemăna cu vre-o

specie de grîu. Dezvoltarea ulterioară a embrionului se desfăşoară

însă similar cu embrionul liniei 95510.

La ambele linii endospermul secundar este de tip nuclear şi

devine apoi celular în stadii relativ timpurii ale dezvoltării embrio-

nului, fiind bine dezvoltat pînă la terminarea embriogenezei.

Triticale, taxon artificial creat de om, promite să fie printre primele

plante de cultură care să nu fi existat anterior în natură în stare

spontană. Provenit din combinarea celor două genuri : Triticum şi Secate,

Triticale este amfiploid şi întruneşte genomurile de la grîu şi secară.

Cu tot numărul mare de forme de Triticale create pînă în prezent,
acestea prezintă încă unele caractere de inferioritate în valorificarea

lor productivă, dintre care şiştăvirea boabelor la maturitate, a cărei

cauză nu este pe deplin elucidată. Alte aspecte negative întîlnite la

multe Triticale, ca germinaţia scăzută şi vigoarea slabă a plantulelor

au fost atribuite anomaliilor în dezvoltarea embrionului şi endosper-
mului.

în vederea cunoaşterii cît mai detaliate a cauzelor care provoacă
aceste fenomene s-a studiat embriogeneza 1a două linii de Triticale

95510 (64 — 42 din Ungaria) şi 95558 (x 2448 — selecţie 2 F de prove-

nienţă mexicană cu selecţie 1a Fundulea), ambele cultivate pe terenul
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neirigat de la I.C.C.P.T. —
Fundulea. Cercetările embriologice asupra

acestora s-au efectuat pe spice în diferite stadii de dezvoltare recoltate

în decurs de o lună, începînd din a doua decadă a lunii mai (1975)

sau chiar mai tîrziu 1a sfîrşitul lui mai (1976), în funcţie de condiţiile

climatice ale anului respectiv. Probele au fost recoltate 1a un interval

de 2— 3 zile şi fixate în fixatorul clasic Nawaschin-Bruun. Studierea

materialului s-a făcut prin includerea acestuia în parafină, secţionarea

1a microtom şi colorarea cu hematoxilină Ehrlich.

La ambele linii s-a analizat geneza şi dezvoltarea embrionului,

începînd cu stadiul de zigot şi pînă 1a formarea organelor acestuia.

La materialul de Triticale studiat, embriogeneza se desfăşoară în

general după tipul Gramineae (Poaceae), prezentînd însă particularităţi

variate care 1c apropie mai mult de formarea embrionului de 1a diferite

specii de Triticum.

O trăsătură embriogenetică comună celor două linii o constituie

formarea zigotului 1a un scurt interval de 1a maturarea elementelor

sacului embrionar şi anume 1a circa 2 — 3 zile. Cu toate acestea datele

1a care se formează zigotul variază, linia de Triticale 95510 (64—42),
în această privinţă este mai precoce. Desfăşurarea procesului de embrio-

geneza necesită însă în ambele cazuri cam aceeaşi perioadă de timp de

aproape o lună de zile sau ceva mai mult 1a linia 95558 : x 2448 —

selecţie 2 F.

Cu toate asemănările embriogenetice arătate, există şi unele

deosebiri între liniile de Triticale studiate, fapt pentru care prezentăm
descrierea embriogenezei pentru fiecare linie separat pînă 1a diferen-

ţierea organelor embrionului, adică pînă 1a organogeneză.

La linia : Triticale 95510 (64—42), forma zigotului este piriformă,

adică cea frecvent întîlnită 1a Triticum (PI. I, fig. 1). Zigotul se divide

de 1a o zi 1a alta (după 24 ore de 1a formare) printr-un perete oblic

rezultînd zigotul bicelular format dintr-o celulă apicală (ca) mai mică

şi o celulă bazală (cb) mai mare şi mai vacuolizată (PI. I, fig. 2). Urmă-

toarea diviziune are loc în celula bazală, fapt caracteristic de asemenea

pentru grîu (Batîghina, 1974) şi al doilea perete este 1a fel înclinat

formîndu-se astfel un proembrion tricelular (PI. I, fig. 3). Abia a treia

diviziune are loc în celula apicală care se divide longitudinal printr-un

perete aproape perpendicular pe primul perete despărţitor. (PI. 11,

fig. 5). Datorită orientării variate a pereţilor despărţitori proembrionul
4-celular are o formă tipică asemănătoare întrucîtva literei T, ceea ce

reflectă tipul propriu de tetradă a blastomerelor din proembrionul
de grîu.

Următoarele diviziuni neuniforme în celulele existente duc 1a

formarea proembrionului pluricelular cu o dispoziţie etajată a celulelor

numai în cursul primelor diviziuni (2 —4) (PI. 11, fig. 6 — 8), treptat
evidenţiindu-se tot mai mult caracterul dorsoventral al structurii

proembrionului care se manifestă încă de 1a prima diviziune a zigotului.
Acest caracter dorsoventral, observat şi 1a proembrionul de Triticale,

linia : Triticale 95510 (64 — 42) este specific embrionului de Triticum

şi în etapele ulterioare ale embriogenezei capătă o expresie morfologică
tot mai pregnantă.
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în cursul formării proembrionului pluricelular de la această linie

de Triticale are loc şi diferenţierea unui suspensor scurt 2 — 3 celular

(PI. 11, fig. 6 — 8), care pe măsura creşterii şi dezvoltării proembrionului
se reduce şi treptat dispare. Modul de apariţie a pereţilor despărţitori
la formarea proembrionului pluricelular, precum şi forma acestuia mai

alungită fac ca proembrionul de la linia: Triticale 95510 (64 — 42) să

se apropie mai mult de Triticum monococcum L., prezentînd însă în

stadiile ulterioare de dezvoltare asemănări şi cu T. aestivum L. Diferen-

ţierea ulterioară a proembrionului în organele specifice embrionului

este însoţită de modificarea puternică a formei acestuia, în cursul căreia

ca şi în alte transformări complexe în desfăşurarea organogenezei rolul

determinant îl deţine modificarea succesivă a ritmului activităţii mito-

tice în anumite porţiuni ale embrionului. Aceste diferenţe determină

poziţia specifică şi structura diferitelor organe ale embrionului. Modifi-

carea ritmului mitozei apare în preparate prin intensitatea variată de

colorare a diferitelor părţi ale embrionului ; acolo unde ritmul de divi-

ziune mitotică este mai activ, celulele sînt mai mici şi mai bogate în

plasmă colorîndu-se mai puternic, (PI. 111, fig. 10 —12), asemenea zone

menţinîndu-se în dezvoltarea ulterioară a embrionului numai în părţile

apicale ale organelor acestuia (PI. IV, fig. 13—16). Aceste modificări

în ritmul activităţii mitotice apar la ambele Triticale studiate, dar ele

se întîlnesc frecvent la diferite specii de grîu.

In desfăşurarea procesului de organogeneză masivul celular al

proembrionului de la linia: Triticale 95510 (64 — 42), pe măsură ce

creşte în volum, se alungeşte tot mai mult şi treptat, prin apariţia unei

uşoare invaginaţiuni laterale, începe diferenţierea scutelumului şi a

vîrfului de creştere al tulpinii (muguraşului) care se distinge prin inten-

sificarea colorării celulelor sale (PI. 111, fig. 10 —12). în dezvoltarea

ulterioară proembrionul se alungeşte şi are loc diferenţierea unei noi

formaţiuni tisulare care separă scutelumul şi regiunea vîrfului de

creştere, iar mai tîrziu duce la formarea coleoptilului (PI. IV, fig. 13, 14).

Apariţia coleoptilului şi a diferenţierii cordonului procambial în

scutelum coincid în timp cu începutul formării radiculei principale

a embrionului (PI. IV, fig. 13). De aceea regiunea de colorare intensă

şi deci de activitate mitotică accentuată apare acum şi în partea centrală

a embrionului în zona de formare a radiculei care se diferenţiază endogen

la baza scutelumului (PI. IV, fig. 13 — 16).

într-un stadiu mai avansat de dezvoltare a embrionului se diferen-

ţiază epiblastul şi prima frunză a muguraşului. Simultan are loc şi

formarea coleorizei care apare şi se dezvoltă odată cu caliptra ca o

singură formaţiune (PI. IV, fig. 14 — 16). Abia la sfîrşitul embriogenezei

cînd embrionul devine adult are loc separarea coleorizei de caliptra

şi se constată că embrionul este bine dezvoltat şi prezintă toate organele

caracteristice (PI. IV, fig. 16) unui embrion de graminee.

Desfăşurarea procesului de embriogeneză la a doua linie de Triti-

cale : 95558 (x 2448 — selecţie 2 F), faţă de cea de la linia descrisă

anterior, prezintă unele particularităţi specifice mai ales în fazele

timpurii de dezvoltare.



PLANŞELE I—IV — Linia : Triticale 95.510 (64—42)

PLANŞA I

Fig. 1, zigot ; Fig. 2, procmbrion bicelular ; Fig. 3, 4, proembrioni 3-ce>ulari

(Fig. I—3 : 650 X).



PLANŞA II

Fig. 5, proembrion 4-celular ; Fig. 6, proembrion 5-celular ; Fig. 7, 8, proembrioni

pluricelulari (Fig. 5—7 : 650 X).



PLANŞA III

flg 9 i?, procmbrioni pluricelulciri în stadii de dezvoltare din ce în ce mai mari



PLANŞA IV

Fig. 13— 15, embrioni în diferite stadii de dezvoltare ; Fig. 16, embrion complet
dezvoltat.
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Incepînd cu zigotul, acesta are o formă mai deosebită, aproape

sferică, iar diviziunea sa se face printr-un perete transversal (PI. V,

fig. 17, 18), trăsături care în mod obişnuit nu se întîlnesc la speciile de

Triticum. Modul de apariţie a pereţilor despărţitori în primele celule

ale embrionului bicelular (ca-feb) precum şi diviziunea ulterioară a

celulelor rezultate prin pereţi periclinali şi anticlinali duc la formarea

la baza proembrionului a unui suspensor 3 — 4 celular. (PI. V, fig. 23,

24). O particularitate a suspensorului o constituie faptul că celula bazală

a acestuia se măreşte mult luînd aspectul unei celule haustoriale de

obicei cu rol în absorbţia substanţelor nutritive din endosperm (PI. V,

fig. 23). Această caracteristică a suspensorului nu se întîlneşte nici

decum la graminee, ci reprezintă o trăsătură embriogenetică cu caracter

de monocotiledonate în general, dar întîlnită şi la unele dicotiledonate.

La această triticală însă cu toată dezvoltarea accentuată a suspensorului
în fazele iniţiale ale formării proembrionului, el nu îndeplineşte funcţia
unui haustoriu. Datorită acestui fapt celulele suspensorului încep să se

dezorganizeze din momentul diferenţierii corpului proembrionului ca

un masiv pluricelular aproape sferic şi mai mult sau mai puţin simetric

(PI. V, fig. 25). Această formă a proembrionului constituie de asemenea

o particularitate a acestei linii de Triticale.

în etapele următoare proembrionul se măreşte considerabil prin
intensificarea ritmului activităţii mitotice astfel că în partea sa apicală
devine asimetric prin începutul diferenţierii scutelumului (PI. V, fig .26).
în continuare formarea celorlalte organe ale embrionului are loc în mod

similar cu etapele corespunzătoare ale organogenezei de la linia : Triticale

95510 (64 — 42), descrisă anterior.

Se remarcă totuşi că şi în stadiile mai tîrzii de dezvoltare ale embrio-

nului apar unele particularităţi la această linie, manifestîndu-se prin
formarea la 25 — 30<y 0

din embrionii analizaţi a două sau trei radicele

şi corespunzător lor, acelaşi număr de muguraşi (PI. VI, fig. 31, 32).
în toate aceste cazuri una dintre radicele şi muguraşul corespunzător
este mai dezvoltat, iar cînd se diferenţiază trei radicele şi trei muguraşi,
cele centrale sînt cele mai bine dezvoltate (PI. VI, fig. 31, 32).

La ambele linii de Triticale analizate, imediat după fecundaţie se

divide întîi zigotul accesoriu care generează endospermul secundar.

Datorită acestui fajit în momentul în care începe diviziunea zigotului

principal endospermul nuclear este deja format dintr-un număr variat

de nuclei endospermali (20 — 30 la linia 95558 : x 2448 — selecţie 2 F).

Endospermul nuclear se dezvoltă simultan cu creşterea şi dezvol-

tarea embrionului şi procesul de trecere la stadiul celular are loc,

ca şi la Triticum, în etape relativ timpurii ale dezvoltării embrionului.

Astfel în stadiul de proembrion pluricelular acesta este înconjurat de

endosperm celular, în continuarea căruia se formează mereu endosperm
nuclear ce devine apoi celular (PI. I, fig. 4, PI. 11, fig. 5). Caracterul

sincron al diviziunii nucleilor endospermali se constată numai în cursul

primelor diviziuni ale acestora. Diferenţierea endospermului celular

începe din jurul embrionului prin apariţia succesivă a pereţilor despăr-

ţitori (PI. 11, fig. 8). Nucleu endospermului sînt puternic cromatizaţi

şi au un număr mare şi variat de nucleoli, caractere ce apar de obicei

la formele poliploide. Deşi diviziunile nucleilor liberi ai endospermului



PLANŞELE V—VI — Linia 95.558 : X 2448 — selecţie 2 F

PLANŞA V

Fig. П—26, diferite stadii în dezvoltarea embrionului : 17, zigot ; 18, prima divi-

Kne
a zigotului ; 19, proembrion 3-celular ; 20, proembrion 5-celular ; jig. 21—26,

stadii din ce în ce mai mari în dezvoltarea embrionului.



PLANŞA VI

Fig. 21—32, diferite stadii în dezvoltarea embrionului. Fig. 31, embrion cu 2

radicule şi 2 muguraşi ; fig. 32, embrion cu 3 radicule şi 3 muguraşi.



105

sînt însoţite de deplasarea lor spre pereţii sacului embrionar şi formarea

de obicei a unor vacuole mari aşa cum se observă şi la diferite specii
de grîu, ritmul de diviziune a nucleilor este foarte intens în regiunea
micropilară şi ceva mai scăzut la polul chalazal, fiind totuşi mai

accelerat faţă de restul sacului embrionar.

După formarea endospermului celular începe şi diferenţierea
stratului aleuronal astfel că încă înainte de desfăşurarea organogenezei
celulele aleuronale cubice sînt bine dezvoltate ((PI. IV, fig. 13 —15).
Acumularea amidonului are loc numai după formarea celulelor

endospermale.

între dezvoltarea embrionului şi a endospermului există o anumită

interdependenţă, nutriţia embrionului realizîndu-se pe seama endosper-
mului care înconjură embrionul, precum şi din substanţele nutritive

provenite din regiunea chalazală.

Comparînd rezultatele cercetărilor noastre asupra celor două linii

de Triticale studiate, cu datele embriogenetice din literatura de speciali-
tate referitoare îndeosebi la grîu (Т. В. Вatîg hin a, 1974) reiese

că desfăşurarea embriogenezei la linia: Triticale 95510 (64 — 42), se

aseamănă în întregime cu cea de la Triticum. în fazele timpurii de

dezvoltare se apropie mai ales de embriogeneza de la T. monococcum L.,
iar în stadiile ulterioare de T. aestivum L.

în aceleaşi faze timpurii de dezvoltare embrionară, linia 95558 : x

2448 — selecţie 2 F prezintă trăsăturile specifice descrise anterior,
datorită cărora nu se aseamănă cu geneza embrionului de la speciile
de grîu studiate. Dezvoltarea ulterioară a embrionului (organogeneza)
se desfăşoară similar cu embrionul liniei : Triticale 95510 (64 — 42).

Particularităţile care apar la formarea embrionului liniei 95558 : x 2448

— selecţie 2F s-ar putea explica prin influenţa celui de al doilea

genitor — Secale.

Ipoteza emisă de unii autori (Klassen şi colab., 1971) că înce-

tarea prematură a acumulării amidonului în boabe, ceea ce determină

şiştăvirea acestora s-ar datora degenerării embrionului, nu este plauzi-
bilă pentru liniile de Triticale analizate, deoarece embrionul este normal

dezvoltat la fel cu endospermul pînă la terminarea procesului de

embriogeneza.

EMBRYOGENESIS AN EINIGEN TRITICALE

Zusammenfassung

Die Arbeit bezieht sich auf die Embryogenesis zweier Linien von

Triticale und zwar : 95510 (64—42 aus Ungarn) und 95558 (X 2448 —

Auswahl F
2 ,

mexikanischer Herkunft) ; beide wurden auf nicht irri-

giertem Boden von I.C.C.P.T. bei Fundulea kultiviert.

Die embryologischen Untersuchungen ergaben gewisse Ähnlich-

keiten bezüglich der Bildungsperiode der Zygote und der Abwicklung

des Embryogenesisvorganges, aber auch Unterschiede. So besteht z. B.

eine Ähnlichkeit in der Vorkeimgenesis und in der Entwicklung

desselben bis zur Organogenesis zwischen der TrificaZe-Linie 95510



und Triticum monococcum L., während für die darauf folgenden

Stadien eine Ähnlichkeit mit T. aestivum L. festzustellen ist.

Die Embryogenesis der zweiten Triticale-Linie, 95558 (X 24448 —

Auswahl F
2), unterscheidet sich stark von der ersteren, sowohl durch

die Gestalt der Zygote als auch die Bildung und Struktur des Vor-

keimes, und weist Eigentümlichkeiten auf, die für die Monokotyledo-

nen, ganz allgemein, kennzeichnend sind. Die weitere Entwicklung

des Proembryos und dessen Organogenesis verläuft so wie bei der

anderen untersuchten Triticale-Linie. In beiden Fällen ist der Endo-

sperm vom nuklearen Typus und geht in verhältnismässig frühen

Entwicklungsstadien des Embryos in einen zellulären Endosperm über,

und bildet sich bis zum Abschluss der Embryogenesis gut aus.
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