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Els treballs de Mendel 
 

Mendel, després de 7 anys d’experiments, va publicar el seu llibre 

titulat “Experiment de la hibridació en plantes”. 

Aquests experiments que va dur a terme es basaven en 

l’entrecreuament d’individus de Pisum sativum (planta del pèsol) es 

consideren els experiments fundadors de la genètica. Gràcies a 

aquests experiments va obtenir dues lleis que es coneixen 

actualment com les lleis de Mendel: 

• Segregació equitativa (primera llei Mendel) 

Els dos membres d’un parell d’al·lels segreguen en proporcions 1:1. La meitat 

dels gàmetes porten un al·lel i l’altra meitat l’altre al·lel 

• Transmissió independent (segona llei de Mendel) 

Durant la formació de gàmetes, la segregació d’al·lels d’un gen és independent 

a la segregació dels al·lels de qualsevol altre gen 

En el seu llibre presentava aquestes dues lleis, tot i que ell mai les va anomenar lleis 

sinó regles o principis. Aquestes regles no són deterministes sinó que expressen una 

probabilitat, és a dir que, el resultat no és 100% exacte. 

En el moment de la publicació del llibre, a la perifèria de la 

República Txeca, ningú el va saber valorar, de forma que no 

es van reconèixer els mèrits de Mendel fins que no va ser 

mort; es va avançar molt al seu temps. No va ser fins l’any 

1900 que el seu treball va ser valorat i va tenir gran 

importància pels avenços científics. Se sap que Mendel va 

lliurar un exemplar del lliurar un exemplar del seu llibre a 

Darwin, qui ni tan sols el va llegir. 

Just després de la publicació, un conegut botànic, Nägeli, va defensar que aquestes lleis 

o regles havien de servir per qualsevol planta i només per Pisum sativum, de forma que 

va proposar a Mendel que obtingués els mateixos resultats amb una altra plata 

(Hieracium pilosella). L’experiment amb aquesta planta no va funcionar, però perquè? 

 

Hieracium pilosella 

Aquesta planta pertany a la família de les compostes o 

asteraceae. Les seves fulles es disposen en forma de 

roseta. 

Mendel va dur a terme els experiments que havia realitzat 

amb Pisum sativum, però aquest cop amb Hieracium 

pilosela. Els resultats no van ser els esperats en la gran 

majoria de casos, si que és veritat que en algun dels 

experiments va obtenir el que esperava. 

El que es va descobrir, posteriorment, va ser que la forma de reproducció d’aquesta 

planta no és igual que la de Pisum sativum. Aquest gènere es reprodueix per 

partenogènesis, que és un tipus de reproducció apomíctica. 
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L’apomixi és un tipus de reproducció asexual que es dóna a través de llavors. Per tant, 

qualsevol planta apomíctica (que es reprodueixi per apomixi) generarà llavors sense 

necessitat de dur a terme la meiosi, i acarà generant nous individus sense necessitat de 

que es doni una fecundació, de manera que s’aconsegueixen descendents iguals a la 

mare. Aquest tipus de reproducció permet fixar genotips que estiguin altament adaptats 

el medi ambient. Tot i ser semblant  a una multiplicació vegetativa, té una diferencia 

essencial, i és que en l’apomixi, els descendents es disseminen que no competeixen 

amb la mare pels nutrients. 

Hi ha diversos tipus d’apomixi, però Hieracium pilosella es reprodueix per un tipus que 

es coneix com a partenogènesi. La partenogènesi implica una segmentació de les 

cèl·lules sexuals femenines sense que hi hagi hagut contacte amb cap cèl·lula sexual 

masculina. 

Per tant, Mendel no va obtenir els resultats esperats perquè Hieracium pilosella es 

reprodueix de manera asexual, a diferencia de Pisum sativum que es reprodueix de 

forma sexual (implicant meiosi). La reproducció per apomixi, al no implicar meiosi, 

permet obtenir individus iguals a la mare de forma que és impossible trobar les 

proporcions esperades.  

Mendel va dur a terme una gran feina que, tot i que en aquell moment no va ser valorada, 

ara ha permès entendre les bases de la genètica i poder desenvolupar aquest camp. El 

fet de no trobar la raó per la qual al dur a terme els entrecreuaments amb aquesta planta 

les proporcions no eren les esperades, va desencoratjar a Mendel, qui va decidir deixar 

d’estudiar l’evolució i l’herència. Anys més tard s’ha descobert que era impossible que 

l’experiment sortís bé i es podria dir que Mendel va ser un geni molt avançat al seu 

temps. 

 

 

 

 


