
Annie Mira Grau en Genètica 2019-2020

Experiments on Plant Hybrids by 
Gregor Mendel 
	 No s’han traduït els títols amb la finalitat de poder seguir millor el text (és el text traduït al 
català i resumit a les parts essencials).


	 Les fecundacions artificials de plantes ornamentals per produir noves variants de color 
van propiciar els experiments de Mendel. Es basen en la regularitat amb què van reaparèixer les 
mateixes formes híbrides cada cop que es va produir la fecundació entre la mateixa espècie. Els 
criteris seguits per seleccionar les plantes van ser els següents:


1. La planta devia tenir caràcters diferents

2. En el moment de la floració, els seus híbrids havien de protegir-se de l’acció de tot el pol·len 

d’altres individus o protegir-se fàcilment.

3. Els híbrids i la seva descendència a les generacions posteriors no han de patir cap molèstia 

perceptible en la fertilitat.


	 Al principi, el gènere Leguminosae va tenir una atenció especial i va ser una contendent 
contundent per als experiments, però finalment van decidir que Pisum era el millor gènere per a la 
tasca actual..


Arrangement and order of the experiments 


a) Si dues plantes constantment diferents en un o més 

caràcters s’uneixen a través de la fecundació, els 
caràcters en comú es transmeten sense canvis als 
híbrids i la seva descendència.


b) Cada parell de caràcters diferents, s’uneixen a 
l’híbrid per formar un nou personatge que 
generalment està subjecte a variacions en la 
descendència.


	 Les plantes que es van utilitzar en l'experiment van mostrar set caràcters que seguien les 
lleis de Mendel. Aquests caràcters havien d’aparèixer de manera clara i decidida a les plantes. 
Cada parella de diferents caràcters al·ludits aquí es van unir mitjançant la fecundació.


	 Els caràcters que es transmeten totalment o gairebé sense canvis en l’associació híbrida, 
que ells mateixos representen els caràcters híbrids, es defineixen com a dominants, i els que es 
tornen latents en l’associació es defineixen com a recessius.


The first generation of hybrids 
	 En aquesta generació, juntament amb els caràcters 
dominants, els caràcters recessius reapareixen en tota la 
individualitat i fer-ho en la relació mitjana determinada i 
pronunciada de 3: 1, de manera que cada 4 plantes 
d’aquesta generació, tres produeixen la dominant i una la. 
caràcter recessiu.
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The second generation of the hybrids 
	 Aquelles formes que preserven el caràcter recessiu de la primera generació no varien en la 
segona generació en relació amb aquest personatge; romanen constants en la seva 
descendència. A cada un dels experiments, un nom particular amb el caràcter dominant és 
constant.


	 La relació 3: 1, que es tradueix en la distribució dels caràcters dominants i recessius de la 
primera generació, es resol aleshores per a tots els experiments en la proporció 2: 1: 1, si es 
distingeix alhora el caràcter dominant en la seva significació com a caràcter híbrid. i com a 
caràcter parental original.


	 Els híbrids de cada parell de caràcters diferents formen llavors, dels quals la meitat torna a 
desenvolupar la forma híbrida, mentre que l’altra produeix plantes que es mantenen constants i 
produeixen a parts iguals el caràcter dominant i el recessiu.


The progeny of the hybrids in which several differing 
characters are combined 



	 Per obtenir una visió 
general d'aquests 
experiments, els 
diferents caràcters de la 
planta de llavors es 
designen amb A, B i C; els de la planta de pol·len amb a, b i c; i les 
formes híbrides d’aquests caràcters amb Aa, Bb i Cc:


	 Totes les formes es poden incloure en tres divisions essencialment diferents. El primer 
inclou els que es designen AB, Ab, aB, ab; només posseeixen caràcters constants i no varien més 
en les generacions posteriors. El segon grup inclou les formes ABb, aBb, AbB, Aab; aquests són 
constants en un caràcter, híbrids en l'altre i varien en la següent generació només per al caràcter 
híbrid. El nombre total de classes de la sèrie es produeix combinant els termes:



	 L’experiment es va dur a terme d’una manera força similar a l’anterior. 
Les combinacions constants que s’hi produeixen corresponen a totes les 
combinacions que són possibles entre els caràcters A, B, C, a, b, c; dos 
d’ells, ABC i abc, s’assemblen a les dues plantes paternes originals.


	 Si “n” representa el nombre de diferències característiques de les dues plantes parelles 
originals, llavors 3n produeix el nombre de classes de la sèrie de combinacions, 4n el nombre 
d’individus que pertanyen a la sèrie i 2n el nombre de combinacions que es mantenen 
constants. .


	 Totes les combinacions constants que són possibles a Pisum mitjançant la combinació 
dels set caràcters al·ludits anteriorment es van produir realment mitjançant creus repetides.


	 Podem concloure que la meitat de la descendència dels híbrids per a cada parell de 
caràcters diferents també és híbrida, mentre que l’altra meitat és constant en proporcions iguals 
per als caràcters de les plantes de llavors i pol·len. Si diversos caràcters diferents estan units en 
un híbrid per mitjà de la fecundació, la descendència constitueix els membres d'una sèrie de 
combinacions en la qual s'uneixen les sèries de desenvolupament de totes les parelles de 
caràcters diferents.


The fertilising cells of the hybrids 
	 A través de l’experiència, trobem que es confirma invariablement que la descendència 
constant només es pot formar quan les cèl·lules germinals i el pol·len fertilitzant són iguals, ja que 
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ambdues estan dotades de la capacitat de crear individus perfectament iguals, com és el cas de 
la fecundació normal. d'espècies pures.


	 Es tracta d’atzar que els tipus de pol·len s’uneixen amb cada cèl·lula germinal individual. 
D’acord amb les regles de probabilitat, en la mitjana de molts casos, cada pol·len forma A i 
s’uneix igualment sovint amb una cèl·lula germinal per formar A i a; així una de les dues cèl·lules 
pol·lenques A convergirà amb una cèl·lula germinal A durant la fecundació i l’altra amb una 
cèl·lula germinal a i, de la mateixa manera, una cèl·lula pol·lenica unirà amb una cèl·lula germinal 
A i l’altra amb una .


	 La llei de la combinació dels diferents caràcters, per la qual resulta el desenvolupament 
dels híbrids, troba el seu fonament i explicació en conseqüència en el principi concloent que els 
híbrids produeixen cèl·lules de germen i pol·len que corresponen en nombre igual a totes les 
formes constants que sorgeixen de la combinació dels caràcters. units mitjançant la fecundació.


Experiment amb híbrids d’altres espècies vegetals 
	 L’experiment es va dur a terme també amb Phaseolus vulgaris durant dues generacions 
addicionals en condicions desfavorables, ja que, fins i tot entre la descendència de plantes més 
aviat fèrtils, algunes van ser, sobretot, menys fèrtils o completament estèrils. No van aparèixer 
altres colors flors i de llavors que els anotats. Les formes que van produir un o més dels caràcters 
recessius de la primera generació es van mantenir constants per a aquests caràcters sense 
excepció. De les plantes que van adquirir flors violetes i llavors marrons o negres, algunes van 
mostrar cap canvi en el color de les flors i les llavors en les properes generacions; però la majoria, 
a més de descendència completament similar, en produïren algunes amb flors blanques. Les 
plantes amb flors vermelles es van mantenir tan inèrtils que no es pot dir res en particular sobre el 
seu nou desenvolupament.


	 Aquest experiment demostra almenys que el desenvolupament d’híbrids segueix la 
mateixa llei que a Pisum en relació amb aquells caràcters corresponents a la forma de la planta. 
Respecte als caràcters de colors, sembla difícil trobar una concordança suficient.


Concluding remarks 
	 Per regla general, la majoria dels individus d’una fecundació conserven la forma híbrida, 
mentre que uns quants altres s’assemblen més a la planta de llavors i un o un altre individu 
sembla més proper a la planta del pol·len. Per a alguns individus, la descendència s’aproxima 
més a la primera part i, a l’altra, a la planta parental, o tots tendeixen més a un costat o a l’altre; 
alguns, però, romanen perfectament semblants a l’híbrid i continuen sense canvis.


	 Amb Pisum, els experiments van demostrar que els híbrids formen diferents cèl·lules de 
germen i pol·len i que aquí hi ha el motiu de la variabilitat de la seva descendència. Així mateix, 
amb altres híbrids la descendència de la qual es comporta de manera semblant, podem suposar 
la mateixa causa; tanmateix, per a aquells que es mantenen constants, sembla que sigui 
admissible que les seves cèl·lules fertilitzants siguin iguals i siguin idèntiques a la cèl·lula 
fundacional de l’híbrid.


	 L’híbrid forma tantes classes de cèl·lules germinals com admissibles donades les 
constants combinacions dels seus caràcters agregats, i una d’aquestes és sempre la mateixa que 
les cèl·lules fertilitzants del pol·len. Així, és possible en tots aquests experiments que des de la 
segona fecundació s’adquireixi una forma constant semblant a la planta del pol·len. Tanmateix, si 
això es produeix realment, depèn en cada cas individual del nombre de plantes experimentals i 
del nombre de caràcters diferents que s'uneixen a través de la fecundació.
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Qüestions 
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? 

	 L'anàlisi de les creus genètiques depèn de la comprensió de les dues lleis de Mendel:


- El principi de segregació (Primera Llei): Els dos membres d’una parella de gens (al·lels) es 
segreguen (se separen) els uns dels altres en la formació de gàmetes. La meitat dels gàmetes 
porta un al·lel i l’altra meitat l’altre al·lel.


- El principi de l’assortiment independent (segona llei): els gens de diferents trets s’assorteixen 
independentment els uns dels altres en la formació de gàmetes.


	 A la pràctica, la manifestació de les lleis de Mendel és vista per les proporcions 
característiques de les classes fenotípiques, com ara 3: 1 i 9: 3: 3: 1. A més, els principis 
mendelians acabats d’afirmar inclouen la simple suposició que un al·lel és dominant a l’altre al·lel.


	 La llei de la dominància diu: Un al·lel dominant es farà càrrec d'un al·lel recessiu i el 
"emmascara". L’única manera com es poden veure els al·lels recessius és si un individu posseeix 
dues còpies de l’al·lel recessiu. El motiu pel qual la dominància no es pot considerar una llei de 
transmissió és perquè alguns trets presentaven una mena de combinació, on la descendència 
d’organismes amb dos trets diferents no tenia una o altra forma dels pares, tenien una cosa que 
tenia al mig. Això implica que certs al·lels no són dominants sobre els altres.


Font: Pearson


2. Per què la planta Hieracium pilosella que el botànic Nägeli va sugerí a Mendel d'estudiar no 
seguia les lleis de Mendel?


	 Pisum és el paradigma d’una planta amb una reproducció sexual normal: els embrions es 
deriven, després de la fecundació, de cèl·lules d’ou reduïdes formades de forma meiòtica amb n 
cromosomes. 


	 Hieracium, en canvi, és una de les comparativament poques angiospermes en què els 
embrions es desenvolupen de manera asexual; és a dir, deriven del desenvolupament 
partenogenètic d’òvuls no produïts formats per apomeiòticament amb cromosomes 2n. Les 
llavors amb aquests embrions donen lloc a clons, és a dir, còpies exactes de les seves 
respectives plantes mare. La reproducció asexual per llavors, avui anomenada apomixis (sinònim 
anterior: apogamia), es produeix en la majoria d'espècies de Hieracium que utilitza Mendel, i 
aquest fet senzill explica la segona de les contradiccions esmentades anteriorment. L’altra 
contradicció als resultats que Mendel havia esperat es deu al fet que els apomictes poden 
produir, excepcionalment, també cèl·lules d’ou reduïdes. Si, en un d’aquests casos rars, la cèl·lula 
de l’ou és fecundada, l’apomict en qüestió es reprodueix per una vegada sexualment, i la 
descendència híbrida es segregarà segons la llei de Mendel.


3. Proporcions trobades per Mendel. Massa bones?


	 La proporció de 3:1 que va trobar Mendel no és exacta, ha estat arrodonida de 2,98. No 
obstant, la proporció si sembla molt perfecta. El que passa es que Mendel va fer els seus 
experiments amb caràcters mendelians, s’ha vist que no tots els caràcters s’hereten d’aquesta 
manera i que la dominància no sempre és completa.


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


	 El color del revestiment de la flor no és del tot correcte. La explicació està en què el color 
del revestiment de la llavor està relacionada directament amb el color de la flor. Així doncs, una 
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planta amb revestiment de llavors blanca tindrà flors blanques i una planta amb revestiment de 
llavors grises, gris brú, marró amb o sense taques violeta tindrà flors de color violeta.


5. Tots els 7 caràcters segreguen independent. Casualitat? 


	 Gregor Mendel va veure que els diferents gens s’hereten de forma independent els uns 
dels altres, seguint el que s’anomena llei de distribució independent. La distribució independent 
es dóna a la meiosis de la reproducció sexual. Concretament, es dóna a la meiosis I de la 
formació dels gàmetes, quan parells homòlegs s’alineen en orientacions a l’atzar en el centre de 
la cèl·lula mentre es preparen per separar-se. Podem obtindre gàmetes amb diferents 
combinacions d’homòlegs (dels progenitors) perquè l’orientació de cada parell és aleatòria.


El pecat de Mendel 
	 Cada caràcter genètic s'hereta pel "seu compte" i no és que vagin els caràcters del pare i 
de la mare per un costat i per un altre. Mendel va establir les lleis en un Jardí a la República Txeca 
on tenia un petit hivernacle. Va emprar diferents caràcters genètics com el color de la flor, la 
forma de la tija o llavor i el pigment.


	 Alguns científics com Weldon i Fisher sospitaren sobre si Mendel havia maquillat els seus 
resultats per ajustar-se a les proporcions que va publicar, les consideraven massa perfectes. Una 
altra sospita és el fet que hi ha caràcters que no s'hereten com va predir Mendel sinó què van 
lligats al sexe. Justament, els 7 que va triar Mendel no estan lligats al sexe per tant varen sortir les 
mateixes proporcions als 7 caràcters.


	 Personalment, crec que és de mal gust suposar que un científic ha maquillat els resultats 
amb la finalitat d'obtenir uns resultats determinats. Molts dels grans descobriments científics 
varen ser per pura casualitat, per què han de dubtar sobre els experiments de Mendel. En 
resposta a l'article del País Semanal, és irrespectuós que es qüestioni la validesa dels estudis 
mendelians.
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