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CONTRIBUŢII LA STUDIUL EMBRIOLOGIC AL FAMILIEI

VITACEAE (I).

DEZVOLTAREA GAMETOFITULUI FEMININ LA VITIS

SILVESTRIS Gmel. ŞI LA DOUĂ SOIURI DE CULTURĂ : „PINOT

GRIS“ ŞI „GORDIN“

ION T. TARNAVSCHI, PETRIA ELENA

S-au analizat din punct de vedere embriologic 3 taxoni aparţinînd

familiei Vitaceae : Vitis silvestris Gmel. şi soiurile de cultură „Pinot gris"

şi „Gordin 1
-. S-a stabilit mersul dezvoltării gametofitului feminin şi par-

ticularităţile morfologice ale acestuia, de asemenea s-a stabilit timpul

de fecundare pentru toţi taxonii analizaţi.

Familia Vitaceae cuprinde 12 genuri cu peste 700 specii cele mai

multe tropicale şi subtropicale (W. SCHULTZE — MOTEL, în ENGLER

■— Syllabus der Pflanzenfamilien, 11, 1964).

Embriologia reprezentanţilor familiei Vitaceae a reţinut atenţia cer-

cetătorilor încă de mult timp. Aşa de exemplu: BIOLETTI (1921); IVA-

NOVA (1928); PEARSON (1923); SYDNES (1935); şi STOUT (1936) *, au

efectuat lucrări asupra ~v
iţelor" fără seminţe; P. A. BARANOV (1946),

în studiul său pentru Ampelogafia U.R.S.S., face cercetări asupra macro-

sporogenezei, a procesului de fecundare şi de formare a embrionului la

Vitis vinijera şi la unele soiuri de cultură asiatice ; B. N. MULAY,
N. С NAIR şi M. S. R. K. SASTRY (1953) studiază dezvoltarea gameto-
fitului masculin şi feminin la Vitis pedata, iar N. C. NAIR şi J. P. S. BA-

JAJ publică în 1966 un studiu privind morfologia florală şi embriologia la

Cyphostemma setosum (Wahl.) Alston.

La noi în ţară V. DVORNIC (1961), efectuează unele observaţii pri-

vind procesul de fecundare la soiul „Muscat de Hamburg" fără să facă

investigaţii şi asupra dezvoltării gametofitului feminin.

Aceste cercetări sînt departe de a cuprinde reprezentanţi din toate

genurile acestei mari familii.

* Citat după B. N. MULAY. N. С NAIR şi M. S. R. K. SASTRY. 1953.
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Lacunele existente în domeniul embriologiei familiei Vitaceae, ne-au

determinat să studiem şi dezvoltarea gametofitului feminin, a procesului

de fecundare şi de formare a embrionului şi a endospermului secundar

la Vitis silvestris Gmel. şi 2 soiuri de cultură: ~Pinot gris" şi „Gordin".

Vitis silvestris Gmel., specie răspîndită în ţările Dunărene, în flora

ţării noastre reprezintă singura specie de Vitis spontană. Soiul de cul-

tură „Pinot gris" de origină franceză, autofertil, răspîndit în majoritatea

podgoriilor din Europa, la noi cultivat în toate podgoriile mari. Răspîn-
direa sa a luat o mare amploare datorită rezistenţei pe care o prezintă
la secetă, devenind astfel un soi cosmopolit. Soiul de cultură „Gordin".
unul din cele mai vechi soiuri de cultură româneşti, cultivat numai în

podgoriile din ţara noastră, soi autofertil.

Studiul asupra dezvoltării gametofitului feminin s-a făcut analizînd

ginecee în diferite stadii de dezvoltare, urmărind formarea ovulelor şi
o dată cu acestea dezvoltarea sacului embrionar şi a seminţei. Materialul

embriologic a fost fixat în amestecul Navaşin-Bruun, Carnoy şi fixatorul

Carnoy modificat de Gherasimova. S-au făcut includeri în parafină şi

s-au secţionat la 7—15 jx. Preparatele au fost colorate cu hematoxilină

Heidenhain după metoda clasică şi cu hematoxilină Ehrlich.

Pentru stabilirea timpului de fecundaţie s-au făcut polenizări arti-

ficiale. S-au făcut desene la camera clară.

Mai jos, dăm descrierea particularităţilor morfologice a dezvoltării

gametofitului feminin la cei 3 taxoni menţionaţi mai sus.

Vitis silvestris Gmel. (Grad. Bot. Bucureşti). PI. I—V, fig. I—2l.

Specie răspîndită în ţările dunărene, în flora ţării noastre singura
specie de Vitis spontană. Prezintă flori galben-verzui, poligame, aproape

perfect dioice, aşezate pe indivizi dimorfi. Flori mici pe tipul 5, cu 5 sta-

miné; florile feminine prezintă staminé cu filament scurt, cu polen steril,

cele masculine cu filamentele staminelor mai lungi decît petalele ; gine-
ceul coenocarp-eusincarp, alcătuit din concreşterea a 2 cârpele, formînd

două loje ovariene, în fiecare lojă, din partea liberă a septumului se dez-

voltă cîte două ovule anatrope-apotrope, ascendente, bitegumentate, cra-

ssinucelate. In secţiune longitudinală cavitatea ovariană spre stil este mai

mare şi apare sub forma unui triunghi alungit, ea este redusă în rest în

jurul ovulului. La început apare o proeminenţă formată din celule unifor-

me (fig.l—2), care creşte oblic, reprezentînd primordiul ovulului ; conco-

mitent cu începutul diferenţierii integumentului intern primordiul începe
să se curbeze lateral în cavitatea lojei ovariene (fig. 3—4). In vîrful proemi-
nenţei se distinge în stratul subepidermal al nucelei tinere o celulă mai

mare, bogată în plasmă, cu un nucleu mare. Aceasta se divide periclinal
formînd către exterior o celulă parietală care prin diviziuni repetate peri-
clinale şi anticlinale, va forma 5—7 straturi de celule dispuse ± în evantai,
alcătuind calota nucelară, iar către interior o celulă, celula mamă maero-

sporală (megasporală), (fig. 2, 4, 6). Concomitent cu formarea calotei nu-

celare, din celulele epidermei nucelei, apical, iau naştere prin diviziuni

periclinale 3—5 straturi de celule ce vor alcătui calota epidermală.
Prin apariţia şi dezvoltarea celor două calote (cea nucelară şi cea

epidermală), celula mamă macrosporală va fi situată din ce în ce mai

profund şi în cele din urmă va ocupa centrul nucelei, această celulă este
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de obicei mai largă spre micropil şi mai îngustă spre chalază (fig. 7). în

acest timp ovulul creşte în volum, apare şi creşte integumentul intern,

fără a acoperi însă nucela, integumenul extern în partea opusă funiculului

ajunge aproape în creştere integumentul intern, spre funicul el este numai

schiţat (fig. 12, 13).

în acest stadiu, celula mamă macrosporală se divide meiotic în două

celule, apoi din nou ecvaţional, obţinîndu-se o tetradă uniserială de ma-

crospori (fig. 8, 9, 10). Cei trei macrospori apicali se vor dezorganiza, mai

întîi primul şi al treilea, apoi cel de al doilea, sau primii doi şi mai tîrziu

cel de al treilea (fig. 11, 13), iar cel chalazal se va dezvolta mai departe

şi din nucleul său prin diviziuni repetate va lua naştere sacul embrionar,

8-nucleat de tip Polygonum. în stadiul de 8 nuclei al sacului embrionar,
ovulul este complet format; nucela prezintă cele 2 calote dezvoltate;

integumentul intern format din 3 —4 straturi de celule acoperă nucela

delimitînd apical micropilul, iar integumentul extern în partea opusă

funiculului, format din 3—4 straturi de celule, poate ajunge sau nu în

creştere integumentul intern, fără a participa la formarea micropilului;

spre funicul are o slabă dezvoltare, împreună cu funiculul este format

din 6—7 straturi de celule (fig. 13, 14, 15). în timpul diferenţierii sacului

embrionar din cei 8 nuclei, ovulul se măreşte mai ales prin creşterea în

volum a celulelor, iar mărirea sacului embrionar se face şi prin consu-

marea unei părţi a nucelei şi aproape în întregime a calotei nucelare

(fig. 16). Cei 8 nuclei vor forma: —■ aparatul oosferei situat în partea

micropilară mai largă a sacului embrionar, care cuprinde oosfera cu nu-

cleul la bază şi o vacuolă deasupra acestuia şi 2 sinergide, mai mici decît

oosfera, lipsite de vacuole, dispuse lateral faţă de oosferă ; — aparatul

antipodial, format din 3 nuclei suprapuşi, situaţi în partea chalazală a

sacului embrionar, îngustată sub forma unei prelungiri haustoriale; — cei

2 nuclei polari situaţi într-o pungă plasmatică densă, se îndreaptă spre

aparatul oosferei, în apropierea căruia se contopesc, formînd nucleul se-

cundar al sacului embrionar (fig. 16, 17). în timpul începerii germinării

granulelor de polen pe stigmat şi al pătrunderii tuburilor polinice prin

stil, nucleul secundar al sacului embrionar se alipeşte de oosferă (fig. 17).
O dată cu diferenţierea completă a sacului embrionar, acesta se lărgeşte
considerabil. Astfel se prezintă aspectul structural al sacului embrionar

matur în preajma procesului de fecundare. De asemenea în acelaşi timp

cu maturarea sacului embrionar, epiderma internă a celor 2 integumente,
îndeosebi în partea micropilară, va avea o culoare brunie datorită sub-

stanţelor nutritive ce se acumulează aici, acestea avînd rol în atragerea

şi hrănirea tuburilor polinice.

P. A. BARANOV (1946), afirmă că antipodele la Vitis silvestris ca

şi la V. vinifera, se dezorganizează înaintea procesului de fecundare, ceea

ce nu se confirmă la materialul analizat de noi.

Tubul polinic pătrunde prin micropil (porogamie), cei 2 gârneţi, cu

o mare cantitate de plasmă, pătrund în una din sinergide, un gamet se

alipeşte de nucleul oosferei, iar celălalt de nucleul secundar al sacului

embrionar ce se găseşte alipit de oosferă. Unirea celor 4 nuclei în procesul
dublei fecundări, are loc ± simultan (fig. 18).

La Vitis silvestris, procesul de fecundare are loc la puţin timp după

polenizare. Prin analizarea gineceelor polenizate artificial şi care au fost
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recoltate şi fixate din 15 în 15 minute, am întîlnit fenomenul de fecun-

dare la 60 minute după polenizare. în literatura de specialitate consultată,

nu am întîlnit specificări referitoare la timpul de fecundare la reprezen-

tanţi ai familiei Vitaceae, în afara aprecierii făcute de P. A. BARANOV

(1946), că „urmările fecundării la „viţa de vie" se pot observa chiar de a.

doua zi după polenizare, concretizate în mărirea vizibilă a ovarului".

în timpul procesului de fecundare, antipodele îşi măresc uşor volumul,

se înconjoară de o peliculă plasmatică evidentă şi sînt ± piriforme (fig. 18).

Prelungirea haustorială a sacului embrionar în care se găsesc antipodele,
se va îndrepta spre partea opusă funiculului, iar celulele nucelei de la

baza sacului embrionar se alungesc, dispunîndu-se în formă de evantai

spre chalază (rol conducător), care devine central bazală, prin transfor-

mările pe care le suferă ovulul.

Ca rezultat al dublei fecundări ia naştere zigotul şi zigotul accesoriu,

care se deplasează spre centrul sacului embrionar şi începe foarte curînd

sa se clividă, aceste diviziuni nu sînt urmate de apariţia membranelor

despărţitoare, luînd naştere în acest fel un endosperm de tip nuclear, ce

se dezvoltă pe seama consumării celulelor nucelare din jurul sacului em-

brionar, în acest timp zigotul suferă prima diviziune transversală, for-

mîndu-se astfel un proembrion bicelular; sinergida în care a pătruns tubul

polinic se dezorganizează, iar a doua se mai păstrează şi are nucleul

dispus ± bazai (fig. 19).

Simultan cu aceste transformări din sacul embrionar şi paralel cu

începerea dezorganizării celulelor nucelei din jurul sacului embrionar,
în care în acest stadiu se găseşte un endosperm nuclear şi un proembrion
bicelular, au loc numeroase transformări atît în corpul ovulului cît şi în

peretele ovarului. Din cele 4 ovule din ovar, numai unul (rareori 2) se va

transforma în sămînţă, la celelalte sacii embrionari degenerează, fenomen

foarte comun la Vitaceae.

Integumentele suferă de asemenea transformări importante, şi anume:

integumentul extern creşte mult, depăşeşte integumentul intern şi aco-

peră în cele din urmă micropilul integumentului intern (fig. 19 a); epi-
derma exterioară a integumentului rămîne sub forma unui strat de celule

turtite tangenţial; stratul mijlociu de celule se multiplică, celulele cresc,
în ele se acumulează o mare cantitate de oxalat de calciu sub formă de

rafide, aceste celule devin gigantice; epiderma internă a acestui integu-
ment se divide, formînd cîteva straturi de celule, dispuse în mod ordonat,
numărul rîndurilor de celule rezultate diferă în diversele părţi ale semin-

ţei — astfel ele vor fi numeroase în zona micropilară — membranele

acestor celule se îngroaşe, sînt mult alungite, alcătuind un înveliş solid

seminţei. Integumentul intern suferă mai puţine modificări; epiderma
exterioară şi stratul mijlociu de celule rămîn neschimbate, epiderma
interioară în perioada maturităţii seminţelor, îşi îngroaşe membranele,
devin brune şi în acest fel acest strat de celule delimitează net endo-

spermul secundar care se formează treptat din endospermul nuclear, în-

cepînd de la baza sacului embrionar, înconjurînd în cele din urmă

embrionul format în partea micropilară. Formarea completă a embrionului

şi endospermului secundar coincide cu totala dezagregare a nucelei astfel

că în sămînţa matură nu se mai găseşte vreun rest nucelar (fig. 21).
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Aceste transformări sînt însoţite de o uşoară curbare a ovulului, de
trecerea chalazei în partea ventrală, de curbarea bazei sacului embrionar

spre chalază (fig. 20—21).

Transformările suferite de ovul în procesul de formare a seminţei
sînt însoţite de o creştere masivă a peretelui ovarului, de necrozarea

stigmatului şi a stilului (fig. 20).

Soiul de cultură „Pinot gris" (colect. Amp. a Inst. Agron. ~N. Băl-

cescu", Bucureşti). PI. VI, I—3, PI. VII, fig. 4.

Soi de origină franceză, autofertil, răspîndit în majoritatea podgoriilor
din Europa, la noi cultivat în toate podgoriile mari. Răspîndirea sa a luat

o mare amploare datorită rezistenţei pe care o prezintă la secetă, devenind

astfel un soi cosmopolit. Prezintă flori hermafrodite, normale, de tipul 5,

gineceu bicarpelar, bilocular cu cite 2 ovule în fiecare loje, ovar piriform
cu stil nedistinct, cu un stigmat lăţit sub forma unei coroane.

Ovulul este anatrop-apotrop ascendent, bitegumentat şi crassinu-

celat, asemănător cu cel de la Vitis silvestris, situat într-o cavitate ova-

riană mică, redusă de jur împrejurul ovulelor. Spre deosebire de ovulul

de la Vitis silvestris, ovulul soiului „Pinot gris" prezintă : integumentul
extern format din 5 (6) straturi de celule, calotele — epidermală şi nu-

celară — mult mai dezvoltate (6—7 straturi de celule şi respectiv 10— L5
straturi de celule), dar care în stadiul de sac embrionar matur vor fi

reduse, fiind parţial consumate la formarea sacului embrionar. Celula

macrosporală din cauza volumului celor 2 calote va fi situată mult mai

profund în nucelă şi este mult alungită şi îngustă (fig. 1).

Sacul embrionar ce se formează prin diviziunea macrosporului situat

spre chalază, este de asemenea 8-nucleat ca la Vitis silvestris, deose-

bindu-se de acesta prin aceea că este de obicei la fel de larg pe toată

lungimea lui, sau mai larg la baza lui deasupra prelungirii haustorialc;

cei 2 nuclei polari se fuzionează în partea centrală a sacului embrionar

şi apoi se îndreaptă spre aparatul oosferei; antipodele se găsesc în pre-

lungirea haustorială a sacului embrionar dispuse ± în triunghi; sinergidele

prezintă vacuole bazale evidente. La fel ca şi ovulele de la Vitis silvestris,

şi la acestea celulele epidermei interne a celor 2 integumente sînt bogate
în substanţe de rezervă.

Procesul de fecundare are loc la 15 minute după polenizare şi se

desfăşoară asemănător cu cel de la Vitis silvestris.. Spre deosebire de

Vitis silvestris unde se păstrează toate cele 3 antipode în timpul fecundării

si după aceasta, la soiul „Pinot gris", o antipodă (cea superioară) se

resoarbe, celelalte 2 îşi măresc mult volumul, se înconjoară de o peliculă

plasmatică bine distinctă, sînt piriforme iar în interiorul lor se distinge

pe Hngă nucleu şi plasmă şi cîte o vacuolă situată apical (fig. 2, 3).

Spre deosebire de Vitis silvestris la acest soi în stadiul de endosperm

ruclear, cînd proembrionul este bi- sau tricelular, integumentul extern a

crescut exagerat de mult îndeosebi în zona micropilară, alipindu-se şi
sudîndu-se acoperă micropilul (fig. 4), în timp ce la Vitis silvestris în

acest stadiu integumentul extern nu acoperă încă micropilul, începînd
abia să se multiplice. Celelalte transformări ce au loc în ovulul fecundat

pentru formarea seminţei sînt asemănătoare cu cele de la Vitis silvestris.
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Soiul de cultură „Gordin" (Colect. Amp. a Inst. Agron. „N. Băl-

cescu", Bucureşti). PI. VII, fig. 5—7).
Unul din cele mai vechi soiuri de cultură româneşti, cultivat numai

în podgoriile din ţara noastră, soi autofertil. Floare hermafrodită normală

pe tipul 5, gineceu coenoearp format din 2 cârpele ce delimitează 2 loje

ovariene, în fiecare loje se dezvoltă cîte 2 ovule, cavitatea ovariană în

secţiune longitudinală este sub formă trapezoidală spre stil, redusă în

lungul ovulelor şi în partea micropilară. Ovarul este piriform, cu un

stil foarte scurt cu stigmatul lăţit, cu papile numeroase şi alungite. Soi

clcistogam.
Ovulul este anatrop-apotrop, ascendent, bitegumentat, crassinucelat,

micropilul delimitat numai de integumentul intern, nucela prezintă o

calotă nucelară alcătuită ce 6—7 straturi de celule şi o calota epidermală

tot de 6—7 straturi.

Dezvoltarea ovulului, a calotelor ca şi a sacului embrionar se face

ca la Vitis silvestris; sac embrionar monospoiic, 8-nucleat de tip Poly-

gonum. Spre deosebire de Vitis silves'.ris, la acest soi de cultură, sacul

embrionar este foarte lung şi îngust, iar antipodele în număr de trei sînt

dispuse suprapus în prelungirea haustorială a sacului embrionar (fig. 5, 6).
în timpul procesului de fecundare, antipodele îşi măresc uşor volumul, se

înconjoară cu o peliculă plasmatică şi devin ± sferice, menţinîndu-se şi
în timpul formării endospermului nuclear. Dubla fecundaţie nu are loc

simultan ca la Vitis silvestris. La acest soi, în timpul fecundării oosferei

cei 2 nuclei polari încă neuniţi se găsesc la o oarecare distanţă de aparatul
oosferei (fig. 7), de abia după unirea lor, în apropierea oosferei are loc

fecundarea, apoi începe imediat să se dividă zigotul secundar dînd naştere

endospermului secundar de tip nuclear.

Transformarea ovulului în sămînţă are loc la fel ca la Vitis silvestris.

Discuţii şi concluzii

Analiza dezvoltării gametofitului feminin la cele 3 unităţi taxonomice,

ne arată că familia Vitaceae este caracterizată prin ginecee bicarpelare,

coenocarpe-eusincarpe, biloculare, în fiecare lojă ovariană dezvoltîndu-se

cîte 2 ovule anatrope-apotrope ascendente, bitegumentate, crassinucelate.

Ovulele se dezvoltă din axila bazală a septumului ovarului. Preva-

lenta de celule uniforme din care se diferenţiază ovulul, acesta creşte la în-

ceput ± vertical, apoi se îndreaptă oblic în cavitatea ovariană. Integu-
mentele se dezvoltă normal, mai întîi se diferenţiază integumentul intern,

apoi cel extern; cel intern, format din 3 straturi de celule, cel extern

din 4 straturi de celule. Integumentul intern creşte mai mult decît cel

extern, acoperind nucela şi delimitînd singur micropilul, cel extern creşte

de regulă pînă la nivelul părţii apicale a integumentului intern, neparti-

cipînd la delimitarea micropilului.
în primordiui ovulului, în nucela foarte tînără (în momentul înce-

perii diferenţieri integumentului intern), se diferenţiază subepidermal
celula archesporală care prin diviziune va da naştere unei celule parietale

(acoperitoare), iar către interior celulei mame macrosporale.
Din celula primară parietală ia naştere prin diviziuni repetate peri-

clinale şi anticlinale, calota nucelară, alcătuită dintr-un număr diferit de
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straturi de celule şi anume: 5—7 la Vitis sylvestris şi la soiul de cultura

„Gordin", 10—15 la soiul de cultură „Pinot gris".
Concomitent cu formarea calotei nucelare, din celulele epidermale

ale nucelei, apical, ia naştere prin diviziuni periclinale, calota epidermală,
ce poate fi de asemenea formată dintr-un număr diferit de straturi de

celule : la Vitis silvestris 3—5, la soiurile de cultură „Pinot gris" şi

„Gordin" 6—7 straturi de celule.

Prezenţa calotelor, nucelară şi epidermală, a fost semnalată de către

P. A. ВARANO V (1946), B. N. MULAY, N. С NAIR si M. S. R. К SAS-

TRY (1953), N. С NAIR şi Y. P. S. BAJAJ (1966).

Prin formarea celor 2 calote, a căror celule au o orientare ± în formă

de evantai, celula macrosporală este situată în centrul nucelei. Pe măsura

creşterii corpului ovulului, celula macrosporală se măreşte mult în raport

cu celulele nucelei, bogată în plasmă şi conţinînd un nucleu mare. Prin

diviziunea accsiei celule ia naştere o tetradă uniseiială (liniară) de macro-

spori, dintre care cei 3 situaţi spre micropil degenerează, iar cel bazai

ce-şi măreşte mult volumul, are o formă alungită, mai larg spre micropil

şi mult mai îngust spre chalază şi dă naşteic, prin divizarea repetată
a nucleului, celor 8 nuclei ce vor alcătui sacul embrionar caracteristic

familiei Vitaceae. Sacul embrionar este deci monosporic, 8-nucleat de

tip Polygonum.

Prima diviziune a nucleului celui de al 4-lea macrospor devenit

celula mamă a sacului embrionar, duce la apariţia a 2 nuclei ce se în-

dreaptă cîte unul către fiecare capăt al celulei, despărţiţi fiind de una —

la mai multe vacuole mari centrale, aci se divid din nou, formîndu-se la

început cîte 2, apoi 4 nuclei la fiecare capăt al celulei ; dintre aceştia :

3 rămîn la capătul micropilar, alcătuind în cele din urmă aparatul oosfe-

rei, 3 rămin la capătul chalazal alcătuind aparatul antipodial, iar cîte

unul dintre nucleu de la fiecare capăt se îndreaptă spre centrul celulei,

aceştia fiind nucleu polari. Paralel cu organizarea sacului embrionar, are

loc o creştere considerabilă în volum a ovulului, ce se face mai ales

prin creşterea în volum a celulelor, creşterea sacului embrionar se face

atît prin alungirea lui, cît şi prin consumarea unei părţi din celulele nu-

celei ce-1 înconjoară.
Aparatul oosferei p: ezintă o oosferă mare situată central, cu un nu-

cleu mare la bază şi o vacuolă apicală, cele 2 sinergide sînt situate cîte

una de o parte şi de cealaltă a oosferei, prevăzute cu cîte o vacuolă ba-

zară şi cu nucleul situat apical.

Cei doi nuclei polari situaţi în centrul sacului embrionar se pot suda

aici, dînd naştere nucleului secundar al sacului embrionar, cum se întâm-

plă la soiul de cultură
~P
inot gris-, apoi se îndreaptă spre aparatul oosfe-

rei, situîndu-se în imediata apropiere a oosferei sau se deplasează apro-

piaţi, situaţi într-o pungă plasmatică densă, spre aparatul oosferei, sudîn-

du-se în apropierea acestuia, clînd naştere la nucleul secundar al sacului

ca la Vitis silvestris şi soiul de cultură „Gordin", apropiindu-se apoi şi
mai mult de oosferă.

Aparatul antipodial este format clin 3 antipode ее sînt dispuse în

prelungirea haustorială a sacului embrionar ; suprapus la Vitis silvestris

şi la soiul de cultură „Gordin"-, sau în formă de triunghiu ca la soiul de

cultură „Pinot gris".
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Sacul embrionar complet format are o poziţie centrală în nucelă, fiind

protejat către micropil de cîteva straturi de celule şi anume : de calota

epidermală şi un rest din calota nucclară. Sacul embrionar la Vitis sil-

vestris are o formă alungită, ceva mai larg apical, mai strimt la centru,

apoi se lărgeşte din nou şi se termină în spre chalază sub forma unei

prelungiri haustoriale. La soiul de cultură „Pinot gris", sacul embrionar

este la fel de larg pe toată lungimea lui, în afara prelungirii haustoriale.

La soiul de cultură ~Gordin", sacul embrionar este lung şi îngust, iar în

zona chalazală foarte îngust.
La toţi taxonii analizaţi, tubul polinic aduce cei 2 gârneţi în sacul

embrionar pătrunzînd prin micropil (porogamie) într-una din sinergide

împreună cu o mare cantitate de plasmă, un gamet fecundează oosfera,
iar celălalt fecundează celula secundară a sacului embrionar, fenomenul

are loc aproape simultan.

Zigotul rezultat din fecundarea oosferei nu se divide imediat. Zigo-
tul accesoriu se deplasează spre baza sacului embrionar, unde începe să

se dividă, dînd naştere unui endosperm secundar de tip nuclear, ce se

dezvoltă la început în partea bazală a sacului embrionar, apoi în partea

apicală a acestuia. în timpul stadiului de endosperm nuclear bine dez-

voltat, zigotul se divide, formînd un proembrion bicelular.

în lucrările de embriologie efectuate asupra unor Vitaceae : P. A. BA-

RANOV (1946) ; B. N. MULAY, N. С NAIR şi M. S. R. K. SASTRY (1953);
N. C. NAIR şi Y. P. S. BAJAJ (1966), se afirmă că încă înaintea proce-

sului de fecundare, antipodele se dezorganizează.
La taxonii analizaţi de noi, din această familie, antipodele nu numai

că se menţin în timpul procesului de fecundare, dar ele, înainte sau ime-

diat după procesul dublei fecundări îşi măresc volumul, sînt bine deli-

mitate de o peliculă plasmatică, pot prezenta chiar vacuole (ca la soiul de

cultură „Pinot gris
1') au o formă sferică ca la Vitis silvestris şi soiul de

cultură „Gordin", sau pot fi piriforme, ca la soiul de cultură „Pinot gris"

(însă la acest soi se găsesc numai 2 antipode prin resorbirea uneia dintre

ele în timpul desfăşurării procesului dublei fecundări).

Existenţa antipodelor şi chiar mărirea lor în timpul procesului de

fecundare sau imediat după acesta, vine în sprijinul • concepţiei că anti-

podele au un rol în absorbţia substanţelor hrănitoare din regiunea chala-

zei, necesare pentru dezvoltarea sacului embrionar şi mai ales pentru

diferenţierea endospermului secundar şi a proembrionului (embrionul),

în sprijinul acestei concepţii vine şi forma bazei sacului embrionar sub

aspect de prelungire haustorială, cît şi forma ţesutului de la baza sacului

embrionar, format din celule alungite, dispuse în evantai spre chalază.

Modificările ce au loc în ovul şi în ovar după fecundare (în deosebi

cele ce au loc în ovul) observate la Vitis silvestris, la soiul de cultură

„Pinot gris" şi ~Gordin", confirmă cele indicate de P. A. BARANOY

(1946).

în literatura de specialitate, nu am găsit date care să indice timpul
care este necesar pentru ca tubul polinic să crească şi să ajungă în sacul

embrionar cu cei 2 nuclei spermatid pentru a avea loc procesul de fe-

cundare, în afara afirmaţiei lui P. A. BARANOV (1946), că
~u

rmările

fecundării se pot observa la viţa de vie, chiar de a doua zi după poleni-

zare, concretizate în mărirea vizibilă a ovarului".
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Timpul de fecundare la Vitaceae este greu de stabilit, deoarece nu

toate florile din inflorescenţă ajung în acelaşi timp la maturitate. Noi am

efectuat polenizări artificiale la toţi taxonii analizaţi. Prin analizareagine-
ceelor polenizate artificial şi care au fost recoltate şi fixate din 15 în 15

minute de la polenizare, am găsit că : la Vitis silvestris fenomenul de

fecundare are loc la 60 de minute, iar la cele 2 soiuri de cultură la 15

minute.
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CONTRIBUTIONS TO THE EMBRYOLOGICAL STUDY

OF THE FAMILY VITACEAE I. (DEVELOPEMENT OF THE FEMALE

GAMETOPHYTE IN VITIS SILVESTRIS GMEL. AND. TWO

VARIETIES : „PINOT GRIS" AND „GORDIN").

Summary

An embryological study was made of 3 taxonomic units belonging

to the family Vitaceae : Vitis silvestris Gmel. and two varieties „Pinot

gris" and „Gordin". Morphological peculiarities of the development of

the ovules are shown togheter with the stages of development of the

female gametophyte, the organising of the embryo-sac, the occuring of

fertilization and the beginning of differentiation in the secondary endo-

sperm of the nuclear type and in the pro-embryo. The time of fertili-

zation was established also for these tree taxonomic units.

PLANŞA I.

Vitis silvestris Gmel.

Fig. 1—7. Secţiuni longitudinale prin floare şi ovul în formare în diferite stadii de

dezvoltare ;

— 1, 2, primordiul, ovulului cu celula macrosporală şi celula primară parie-
tală ;

— 3, 4, 5, 6, primordiul ovulului cu celula macrosporală situată apical, înce-

putul formării integumentului intern ;

— 7, formarea parţială a calotelor, nucelară şi epidermală, celula macrospoi-ilă
situată în centrul nucelei, integumentul intern bine diferenţiat, integument
extern format în partea opusă funiculului. spre funicul uşor schiţat

°

Desen 1, 3, 5 = 50 x ; 2. 4, 6, 7 = 440 x. Original.
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PLANŞA II.

Vitis silvestris Gmel.

Fig s—14. Secţiuni longitudinale prin floare şi ovul în diferite stadii de dezvoltare ',

— 8. secţ. longitudinală prin floare, în sacii polinici granulele de polen com-

plet formate ;

— 9, în nucelă celula mamă — macrosporală, divizată ;

— 10, cei 4 macrospori în formare ;

— 11, tetrada liniară de macrospori, macrosporul 1 şi Я au început să se

dezorganizeze ;

12, celula mamă a sacului embrionar şi cei 3 macrospori apicali turtiţi ;

— 13, 14, începutul de formare a sacului embrionar.

Desen 8 = 50 x ; 9—14 = 440 x. Original.
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PLANŞA III.

Vitis silvestris Gmel.

Fig. 15. Stadiul 4 nucleat în dezvoltarea sacului embrionar :

— 16, ovul complet format cu micropilul delimitat numai de integumentul

intern : sac embrionar matur, 8-nucleat de tip Polygonum, nucleii polari

se contopesc în preajma aparatului oosferei ;

— 17, partea micropilară a sacului embrionar cuprinzînd aparatul oosferei şi
nucleul secundar în imediata apropiere a oosferei ;

— 18, sacul embrionar în momentul fecundării
; începutul de diferenţiere a

antipodelor.

Desen 440 x. Original.
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PLANŞA IV.

Vitis silvestris Gmel.

Fig. 19. Stadiul de endosperm nuclear ; proembrion bicelular, se mai păstrează o

sinergidă, cele 3 antipode bine diferenţiate, piriformp, se observă o uşoară
curbură a bazei ovulului ;

— 19 a ; aspectul ovulului, în secţiune longitudinală în stadiu de endosperm
nuclear, integumentul extern creşte exagerat de mult, depăşeşte integumen-
tul intern acoperind micropilul integumentului intern.

Desen 19 = 440 x, 19 a = 50 x. Original.
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PLANŞA V.

Vitis silvestris Gmel.

Fig. 20. Secţiune longitudinală prin ovar, după procesul de fecundare ; peretele

ovarului mult mărit, stigmatul şi partea apicală a stilului necrozate, din cele

2 ovule dintr-o cavitate ovariană un ovul degenerează, numai unul se va

transforma în sămînţă ; 20 a, ovulul fecundat în stadiu de proembrion bice

lular şi endosperm nuclear, chalaza ia o poziţie ventrală ; integumentul

extern încă nu a acoperit micropilul integumentului intern.

Fig. 21. Sector din testa seminţei, mărit.

Desen 20 = 50 x ; 21 =440 x. Original.
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PLANŞA VI.

Soiul de cultură „Pinot gris".

Fig. 1—3. Secţiuni longitudinale prin ovul ;

— 1, ovul complet format, micropilul delimitat de integumentul intern, calo-

tele — nucelară şi epidermală — bine diferenţiate, celula macrosporală si-

tuată în centrul nucelei ;

— 2, stadiu de proembrion bicelular, şi de endosperm nuclear, din cele 3 anti-

pode, una se resoarbe, celelalte 2 îşi măresc mult volumul sînt bine dife-

renţiate, piriforme, cu cîte o vacuolă distinctă ;

— 3, sect. long, prin ovul în stadiu de proembrion bicelular şi endosperm nu-

clear, chalaza devine ventral bazală, iar micropilul integumentului intern

este acoperit prin creşterea exagerată a integ. extern în această zonă (sche-

matic).

Desen 1, 2 = 440 x. Original.
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PLANŞA VII.

Soiul de cultură ..Pinot gris".

Fig. 4. Secţiune longitudinală prin ovulul fecundat, sac embrionar în stadiu de pro-

embrion bicelular şi endosperm nuclear ; chalaza ventral-bazală ; micropilul

integumentului intern acoperit de capetele integumentului extern mult dez-

voltate, sudate.

Desen 50 x. Original.

Soiul de cultură „G ordin" .

Fig. 5—7. Secţiuni longitudinale prin. floare şi ovul.

— 5. secţiune longitudinală prin floare, sac embrionar 8-nucleat, în sacii poli-

nici granulele de polen libere ;

— 6, sac embrionar matur, mult alungit, aparatul oosferei, nucleul secundar

în imediata apropiere a oosferei, antipodele dispuse suprapus în prelun-

girea haustorială a sacului embrionar ;

— 7. sac embrionar fecundat.

Desen 5 = 50 x ; 6. 7 = 240 x. Original.
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