
Alèxia Pardiñas Grau en Genètica 2019/2020 
		

1 Veure treball « Hieracium pilosella » del portafoli.  1 

EXPERIMENTS IN PLANT HYBRIDIZATION – MENDEL (1865) 
 El treball de Gregor Mendel descriu l’experiment que va dur a terme 

realitzant encreuaments entre plantes de l’espècie Pisum sativum, des de la 

seva selecció, passant pel protocol de l’experiment, fins als resultats que va 

obtenir i el seu anàlisi. Després de la seva lectura, podem respondre les 

següents preguntes: 

 

1. Quantes lleis de Mendel hi ha? Consideres que la dominància és 
una llei de transmissió, tal i com indiquen molts llibres de text de 
batxillerat? 
Les lleis de Mendel són dues: 

• Principi de la segregació equitativa: els dos membres d’un parell 

d’al·lels segreguen en proporció 1:1 en la formació dels gàmetes. 

• Principi de la transmissió independent: durant la formació dels 

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

segregació d’al·lels d’un altre gen. 

Crec que la tercera llei de Mendel que es proposa en alguns llibres de 

text, anomenat principi de la uniformitat dels híbrids en la F1, no es pot 

considerar una llei de transmissió, ja que la dominància a la qual fa referència 

referència no té res a veure amb la transmissió, sinó amb l’expressió del 

genotip. 

 
2. Per què laplanta Hieracium pilosella que el botànic Nägeli va 

suggerir a Mendel d’estudiar no seguia les lleis de Mendel? 
La raó que va fer portar a pensar a Mendel que el seu treball havia estat  

un fracàs després d’experimentar amb Hieracium pilosella és que aquesta 

espècie segueix una reproducció no convencional, en què els embrions deriven 

d’espores 2n que s’han format per meiosi no reductora  (apomeiosi) i, per tant, 

els descendents són idèntics al progenitor. A més, aquesta planta, 

esporàdicament, pot seguir la via convencional i produir cèl·lules d’ou reduïdes 

(n).1 
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3. Són les proporcions trobades per Mendel massa bones? 
L’article de JM Mulet “El pecado de Mendel” en el diari setmanal El País  

esmenta que pot ser que el conegut com a pare de la genètica fes una mica de 

trampa en els seus experiments, ja que considera que és massa casualitat que 

escollís caràcters que, casualment, es trobessin en diferents cromosomes i que 

les proporcions obtingudes fossin tant perfectes. 

 

És cert que les proporcions deduïdes dels experiments de Mendel són  

ben exactes i aparentment “massa” bones, però això no significa que no siguin 

ben certes o creïbles. Mendel va realitzar nombrosos encreuaments i repetides 

proves per a assegurar-se que els resultats es confirmessin en tots els casos i 

que no es tractés d’una mera coincidència. 

 

 A més, cal recordar que els seus experiments han estat precursors de la 

posterior investigació genètica i les seves lleis de l’herència han estat de gran 

ajuda. Així que sí, encara que les proporcions trobades puguin semblar massa 

perfectes, són les que són i són corroborades. 

 

4. Hi ha un dels 7 caràcters que es diu que va estudiar Mendel que no 
és del tot correcte, quin és? 
No he trobat informació al respecte, però penso que el caràcter del qual 

es parla és l’alçada de la planta, ja que es tracta d’una percepció bastant 

subjectiva, és a dir, en quins intervals es considera que l’organisme és alt o 

baix? 

 

5. Tots els 7 caràcters segreguen independentment. Casualitat? 
Crec que Mendel va tenir un cop de sort en trobar-se que tots 7 

caràcters estudiats segregaven independentment, o sigui, això volia dir que els 

7 gens que determinaven cada un dels 7 caràcters es trobaven repartits entre 

els 7 cromosomes que té l’espècie Pisum sativum (descobert més tard), 

cadascun en un de diferent. Quina probabilitat hi havia que, seleccionant 7 

caràcters a l’atzar, succeís això? Doncs, exactament, tan sols un 0,611%. 

Potser aquell dia es va aixecar aviat i... “a quien madruga, Dios le ayuda”... 

perdó. 


