
EXPERIMENTS ON PLANT HYBRIDS BY GREGOR MENDEL 

- Quantes lleis de Mendel hi ha? Molts llibres de text de batxillerat consideren la 

dominància observada en els set caràcters estudiats per Mendel una llei 

mendeliana. Consideres que la dominància és una llei de transmissió? 

Hi ha 2 lleis de Mendel: 

• 1a llei: principi de la segregació equitativa. Aquesta diu que en 2 individus que 

porten 2 parells d’al·lels, aquests segreguen 1:1 

• 2a llei: principi de la transmissió independent. Ens explica que quan es formen 

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

que té lloc en un altre gen. Els al·lels segreguen independentment 

 

En els llibres de batxillerat es considera que sí que existeix una 3a llei i és la llei de 

la uniformitat. Aquesta estableix que si es creuen dues línies pures per un caràcter, 

en la primera generació filial els descendents seran iguals fenotípica i 

genotípicament independentment de la direcció del creuament.   

No puc considerar aquesta com una llei. La definició de llei ens diu que és una 

norma, un factor constant i invariable en les coses. En les altres lleis si que és un 

factor constant, però aquesta última no és del tot certa ja que només es compleix en 

un tipus d’herència: dominància i recessivitat. També existeixen altres herències 

com la codominància i herència intermèdia i llavors no es pot afirmar que els 

descendents són iguals. Un exemple és l’herència intermèdia en flors: si creuem una 

flor blanca amb una de vermella en la primera generació filiar obtindrem flors roses, 

de manera que a simple vista ja podem veure que fenotípicament no són iguals. 

No considero que la dominància és una llei de transmissió. Que un caràcter sigui 

dominant o recessiu no afectarà a la transmissió d’aquest, únicament en el genotip 

tindrà un caràcter dominant o bé expressarà recessivitat.  

- Per què la planta Hieracium pilosella que el botànic Nägeli va suggerir a Mendel 

d’estudiar no seguia les lleis de Mendel? 

Mendel al experimentar amb Pisum i determinar les seves lleis (llei de segregació 

equitativa i de la transmissió independent), va enviar el seu treball a Carl Nägeli, un 

botànic molt reconegut en aquells temps. Aquest li va proposar a Mendel que verifiqués 

els seus resultats amb la planta Hieracium pilosella.  

Malauradament, els resultats que va obtenir no servien per donar suport a les seves lleis, 

sinó que més que això les contradeien. 
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Els híbrids de la primera generació que teòricament provenien de soques pures no eren 

uniformes com en Pisum. En la segona generació resultava que les proporcions eren 

uniformes i no seguien les proporcions que ell havia determinat.  

 

Més tard, un dels pioners de la partenogènesi, Juel H. O, va adonar-se’n que Pisum i 

Hieracium es diferenciaven en la formació embrionària. 

Pisum tenia una reproducció sexual normal però Hieracium és una de les poques 

angiospermes que es desenvolupen de manera asexual. El tipus de reproducció asexual 

es caracteritza amb el nom d’apomixi i en aquesta les llavors que es formen són còpies 

genèticament idèntiques a les plantes mare. Amb això podem concloure que al ser 

reproducció asexual, no es produeix recombinació genètica entre els cromosomes i per 

tant tota la descendència serà igual a la planta original.  

 

Per tant, la raó per la qual Hieracium no segueix les lleis de Mendel és just aquesta. Les 

lleis de Mendel són un reflex directe de la conducta dels cromosomes durant la meiosi. Al 

reproduir-se de manera asexual, no hi ha reducció meiòtica i no es produeix recombinació 

entre els cromosomes homòlegs, per tant en Hieracium els caràcters de la planta original 

seran els mateixos que en les filles, ja que no es produeix intercanvi genètic.  

 

La redescoberta de les lleis de Mendel al segle XX no va conduir directament a la validesa 

universal de les lleis que ell havia postulat, es va tardar temps en estudiar-ho i poder-ho 

demostrar.  

 

- Proporcions trobades per Mendel. Massa bones? 

En un anàlisi que va ser publicat a la revista Science Gregory Radick, un historiador, va 

aportar noves dades per determinar si Mendel havia falsejat els resultats dels seus 

experiments perquè coincidissin amb les conclusions que volia obtenir.  

En aquella època es discutia públicament els resultats obtinguts però no existien proves 

que Mendel hagués comès un frau. 

El biòleg W. F. R. Weldon va analitzar els resultats i se’n va adonar que no tenien validesa 

del tot. Va determinar un error probabilístic dels resultats calculant la desviació respecte 

una predicció teòrica a partir del nombre d’observacions realitzades.,  

Weldon al 1901 va arribar a escriure: “O es un mentiroso o es un tipo maravilloso”.  
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- Hi ha un dels 7 caràcters que es dii que va estudiar Mendel que no és del tot 

correcte, quin és? 

El caràcter del color de flor. 

Els llibres sobre genètica mendeliana diuen que el color de la flor és o bé blanc o lila. En 

canvi, Mendel parla del color blanc però no lila, sinó que veu diferents colors: gris, marró 

amb taques liles o sense taques 

Aquesta diferència en els colors està relacionada amb la llavor de la planta. Un exemple 

és que una planta amb un revestiment de color blanc en la llavor tindrà flors blanques. 

Una amb el revestiment de la llavor gris tindrà les flors grises o marró. 

En l’últim cas aquelles amb taques o sense taques liles tindran ambdues les flors violetes. 

Per això aquest caràcter no està considerat del tot correcte ja que pot generar una 

confusió.  

 

- Tots els 7 caràcters segreguen independentment. Casualitat? 

És molt curiós que Mendel utilitzés caràcters que tots segregaven de manera 

independent, perquè tots no ho fan. 

Justament els caràcters que va estudiar es trobaven en 7 cromosomes diferents, de 

manera que segregaven independentment durant el procés de meiosi. Si hagués estudiat 

cromosomes que no segreguen independentment els seus resultats no haguessin estat 

vàlids i no hagués pogut estipular la 2a llei.  

Hi ha caràcters que no segreguen independentment. Això és degut perquè quan els gens 

estan molt a prop entre ells en un cromosoma, els al·lels del mateix cromosoma s’hereten 

junts amb més freqüència. Per tant no tenen distribució independent i s’anomenen gens 

lligats.  

 

 

 


