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Experiment in plant hybridization (1865) 

 

1. 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 dues lleis de Mendel: 

- Principi de la segregació equitativa: Cada un dels al·lels d’una parella es 

segreguen en proporcions 1:1 en la formació de gàmetes, de manera que la 

meitat de gàmetes porta un al·lel i l’altra meitat l’altre al·lel. 

- Principi de la transmissió independent: En el moment de la formació de gàmetes, 

la segregació dels al·lels d’un gen és independent a la segregació dels al·lels  en 

l’altre gen. 

No considero la dominància observada com una llei mendeliana de transmissió, doncs 

pel simple fet de ser dominant no significa que el gen es transmeti més a la 

descendència, o  no s’assegura que els descendents també siguin dominants (en el cas 

de que el progenitor sigui heterozigot. La dominància no està relacionada amb la 

transmissió o segregació del gens, sinó amb el fenotip de l’organisme.  

 

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

d'estudiar no seguia les lleis de Mendel? 

Mendel volia observar si Hieracium pilosella complia les lleis observades en Pisum 

sativum  i els resultats que va obtenir van ser molt diferents dels esperats. En primer 

lloc, la primera generació filial no era uniforme, com havia succeït anteriorment i, en 

segon lloc, els resultats obtinguts en la segona generació filial també discernien dels 

esperats, ja que tots els descendents eren uniformes. 

Aquests resultats es deuen a que en Hieracium pilosella s’alternen generacions amb 

reproducció sexual i asexual, mentre que Pisum sativum es reprodueix sexualment. Si 

l’organisme es reprodueix asexualment (amb mitosi zigòtica), dona lloc a plantes 

exactes a la progenitora, de manera que es poden explicar els resultats obtinguts a la 

F2. Per altra banda, si es reprodueix sexualment, forma gàmetes n per meiosi que, si 

són fecundats, donaran lloc a una descendència híbrida 2n en la que hi haurà hagut 

segregació. 

Així doncs, Hieracium pilosella només seguirà les Lleis de Mendel si es reprodueix 

sexualment. 

 

3. Proporcions trobades per Mendel. Massa bones? 

Després d’haver llegit l’article “El pecado de Mendel” de JM Mulet i la carta resposta 

d’Olga Dolgova, puc extreure diverses conclusions: 

· L’hivernacle potser era massa petit com per obtenir proporcions tant bones, però 

Mendel va realitzar múltiples experiments, repetides vegades, durant bastants anys i 

amb una metodologia exemplar, motiu pel qual aquest argument utilitzat per l’escriptor 

de l’article no em sembla completament vàlid.   
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· Si que és veritat, però, que hi ha caràcters que s’hereten conjuntament i que, per tant, 

no compleixen la llei de la segregació independent, de manera que podrien fer variar les 

proporcions obtingudes per Mendel. 

· Tot i que podria ser que hagués modificat els resultats originals per apropar-se a les 

proporcions (9:3:3:1) no s’ha de menysprear la feina de Mendel, doncs el seu treball ha 

estat fonamental per entendre el funcionament de la herència dels éssers vius i aquestes 

proporcions obtingudes per ell s’utilitzen actualment com els valors esperats en els 

creuaments dihíbrids juntament amb la khi-quadrat. També cal destacar que Mendel 

estava fortament limitat experimentalment a causa de la falta de recursos de la època i 

que, tot i donat aquest context, va ser capaç d’avançar-se al seu temps i arribar a uns 

resultats que no van ser reconeguts fins 18 anys després de la seva mort. 

 

4. Hi ha un dels 7 caràcters que es diu que va estudiar Mendel que no és del tot 

correcte, quin és?  

El caràcter que no és del tot correcte és la diferència en el color del revestiment de la 

llavor. Això es deu a que el color del revestiment de la llavor està directament relacionat 

amb el color de la flor. D’aquesta manera, una planta amb revestiment blanc tindrà flors 

blanques, però una planta amb revestiment gris, marró, amb o sense taques violetes 

tindrà les flors de color violeta. És aquí on neix una confusió en el tercer caràcter estudiat 

per Mendel. 

 

5. Tots els 7 caràcters segreguen independent. Casualitat? 

Els 7 caràcters es segreguen de forma independent perquè no es troben a prop en quant 

a la seva localització cromosòmica. De no ser així, si alguns dels caràcters es 

segreguessin conjuntament, les proporcions de Mendel i la seva llei de la segregació 

independent s’haguessin vist alterats. Va ser molta casualitat, o molta sort, que Mendel 

escollís exactament 7 caràcters de Pisum sativum sense saber en aquell moment que 

aquesta espècie té 7 cromosomes justament.  


