
Hieracium pilosella 

Mendel va fer els seus descobriments amb Pisum sativum, estudiant 7 caràcters 

diferents, amb els quals va postular les seves dues lleis de la herència.  

En principi Mendel pensava que aquestes lleis es podien aplicar a qualsevol altre 

organisme, i va intentar realitzar els mateixos experiments amb Hieracium pilosella, una 

planta que li va suggerir Carl Nägeli per realitzar els seus experiments. 

Mendel va començar els seus experiments buscant una línia pura d’aquesta planta, per 

començar amb la F1. Un cop la va tenir, cuidadosament les va tractar, castrant-les per 

evitar la autofecundació, i les va fecundar.  

Els resultats obtinguts no van ser els esperats. Mendel buscava que a la F1 

apareguessin els híbrids que van aparèixer amb Pisum sativum, en comptes d’això, va 

obtenir totes les varietats que va trobar, inclosos algunes híbrides, però minoritàries. Les 

plantes amb moltes varietats eren semblants a la planta mare. Mendel va pensar que no 

va fer bé el procés de castració i es van autofecundar, havent-hi interferència. 

Mendel va tornar a intentar-ho, amb una línia pura, ara castrada quan era més petita va 

tornar a realitzar els experiments, però va obtenir els mateixos resultats, res concloent.  

Així successivament, castrant les plantes cada cop més joves, ho reintentava, però no 

obtenia la F1 totalment híbrida que obtenia sempre amb Pisum sativum. Sempre obtenia 

patrons no uniformes, entre els quals algun híbrid trobava.  

Al veure que no obtenia els resultats esperats en la F1, va intentar amb els pocs híbrids 

que va obtenir de la F1 fer un creuament per obtenir la F2. En aquest cas, la F2 resultant 

sí que donava un patró fenotípic uniforme, però tampoc era el que esperava de les 

proporcions descobertes amb Pisum sativum.  

Mendel no entenia el per què d’aquests resultats, moltes vegades no eren els esperats, 

però de vegades si que els eren. Mendel va arribar a pensar que les dues plantes tenien 

mètodes de reproducció diferents entre si (Pisum-type i Hieracium-type), i això era el 

que provocava les diferents proporcions.  

A causa de que no eren com els resultats obtinguts amb els seus primers experiments, 

Näegli va deixar de estar interessat en el treball de Mendel.  

Posteriorment, gràcies als avenços científics (lamentablement després de la mort de 

Mendel), ara se sap per què no Hieracium no segueix les lleis Mendelianes. Aquest tipus 

de planta pot originar llavors de manera asexual, mitjançant l’apomixis. L’apomixis és un 

tipus de reproducció asexual que permet que l’aparell reproductor femení d’aquesta 

planta pugui funcionar asexualment, originant una llavor amb el mateix material genètic 

que la planta mare (el nou individu s’originarà per mitosi d’una cèl·lula 2n que no es fruit 

de la fecundació) i que, al germinar, es generi un individu idèntic a la planta mare. Era 

per aquest motiu, que els resultats de Mendel no podien ser iguals als de Pisum, una 

planta que no pot fer la apomixis. A més, també era per això que moltes plantes de la 

descendència tenien un fenotip similar al de la planta mare.  

D’altra banda, les plantes que fan l’apomixis també poden fer la reproducció sexual 

normal i originar llavors per la fecundació de l’ovocèl·lula amb el pol·len. Per tant, aquest 

era el cas quan, en els experiments, si que obtenia els resultats esperats.  

Sabent això, podem dir que, en els experiments amb Hieracium, la F1 i la F2:  



• En la F1, la major part de les plantes eren originades per apomixis, per això no 

obteníem híbrids, i els pocs híbrids que si obteníem provenien de la reproducció 

sexual.  

• En la F2, totes les plantes eren uniformes, híbrides, ja que totes s’havien originat de 

la planta mare per apomixis, i eren idèntiques.  

 

 


