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Mendel i Hieracium pilosela 

Actualment, Mendel és conegut com el pare de la genètica degut a les seves troballes 

amb l’herència qualitativa. Segons les seves lleis, que segueixen els caràcters 

qualitatius, tenim que en una F1 provinent d’una generació parental amb dues 

característiques diferents d’un mateix caràcter mostrarà en la seva totalitat un fenotip 

igual. Quan es creua aquesta F1 i s’obté la F2, llavors s’observa, fenotípicament, una 

proporció de 1:3.  

L’explicació d’aquest fenomen rau en la linealitat dels gens i la transmissió a la 

descendència que segueixen tal i com Mendel va escriure. Així doncs, sabem que en la 

F1 prèviament mencionada hi ha individus que tenen un genotip Aa. No obstant, quan 

es creuen entre ells, s’obté una F2 amb proporció fenotípica d’1:3 degut a que hi ha els 

genotips AA, Aa i aa, sent AA i Aa el mateix fenotípicament. Genotípicament les 

proporcions són 1:2:1. Malgrat aquesta explicació, Mendel no coneixia de gens ni va 

parlar d’al·lels, de manera que es va concentrar en el fenotip. 

Mendel va comentar les seves troballes al famós botànic Carl Nägeli. Davant aquests 

resultats, Carl li va proposar a Mendel que tractés de provar les seves hipòtesis amb una 

planta força estranya, i Carl ho sabia: la Hieracium Pilosela. 

Mendel va estar força temps experimentant amb aquella planta, però de cap de les 

maneres va poder trobar les proporcions que ell estava tant feliç d’haver descobert. 

Actualment, sabem que el motiu d’aquest fracàs és que aquesta planta pot fer l’apomixi, 

reproducció que permet aconseguir llavors sense la necessitat de cap meiosi ni 

fecundació d’un òvul, de manera que no es compleixen les lleis de Mendel per 

l’herència. 

No obstant, cal dir que actualment sí s’han observat descendències que segueixen les 

proporcions de Mendel. No obstant, això es deu a una reproducció meiòtica esporàdica, 

de manera que Hieracium Pilosela és una planta complexa. 
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