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Abstract: The paper falows 3 geneticaly related varieties ’M.me A. 

Meilland’, ’Rose Gaujard’, ’Laminuette’. Their histo-anatomical studies, 
highlights some structural characters having diagnosis value. These may be 
used in variety identification when the flower is absent, also bringing 
information with tehnological importance. 

 
Cele mai multe soiuri de trandafir sunt de origine hibridă, provenind în 

urma unor hibridări simple sau complexe, din alte soiuri. Aceasta în încercarea de 
a îmbina unele caractere valoroase din zestrea parentală, într-o combinaţie nouă. 
O serie de caractere concretizate în diverse însuşiri morfologice divulgă pentru un 
ochi experimentat, cel puţin unul dintre părinţi. Pe lângă acestea se evidenţiază şi 
o serie de caractere structurale comune soiurilor înrudite genetic. 

In acest sens, studiul întreprins şi-a propus facilitarea activităţii de 
diagnosticare a taxonilor şi observarea asemanarilor morfo-anatomice la soiuri 
înrudite genetic. 

MATERIAL ŞI METODA 
S-au analizat trei soiuri valoroase pentru zona Moldovei: ’M.me A. Meillan’ (F. 

Meilland, 1954), soi care a primit numeroase distrincţii internaţionale şi doi dintre 
descendenţii săi: ’Rose Gaujard’ (Gaujard, 1957) syn GAVmo şi ’Laminuette’ 
(Lammerts, 1969). 

Materialul luat în studiu provine din colecţia Grădinii Botanice ’Anastasie Fătu’ 
din Iaşi. Acesta a fost recoltat în stadiu de anteză din zona mediană a lăstarului anual 
şi s-au analizat, pe secţiuni transversale şi superficiale, organele vegetative aeriene 
(tulpină, frunză). 

Materialul a fost prelucrat potrivit metodei clasice de tehnică histologică 
utilizată în studiile de histo-anatomie vegetală. S-a utilizat coloraţia dublă cu verde iod 
şi carmin alaunat. 

Microfotografiile s-au executat la microscopul Olympus cu aparatul de 
fotografiat BH-2 japan, având ocularul 2,5, iar obiectivul este menţionat la fiecare 
microfotografie în parte ; schemele s-au efectuat la lupă 160 WD 25 înglobată în 
acelaşi aparat mentionat mai sus, cu ocularul Nicon 4, obiectivul fiind menţionat la 
fiecare microfotografie. 

 
 
 



REZULTATE OŢINUTE 
Tulpina în secţiune transversală are contur circular (’M. me A. 

Meilland’, ’Laminuette’) sau eliptic (’Rose Gaujard’), pe alocuri modificat de 
spini. 

Spinii sunt drepţi, cu baza lătită şi uniform distribuiţi pe suprafaţa tulpinii ; 
frecvenţa acestora este relativ rară la toate cele 3 soiuri. In ontogeneză spinii 
provin atât din celule epidermice, cât şi din celule hipodermice, care se 
organizează în coloane înalte de celule parenchimatice suprapuse şi care se divid 
până la edificarea spinului. 

Epiderma prezintă celule mari, cu pereţii externi mult îngroşaţi şi puternic 
cutinizaţi, uneori cuticula trimiţând lame intercelulare (’Laminuette’). 

Stomatele sunt situate deasupra nivelului celulelor epidermice, în toate 
cazurile ; camera substomatică este foarte mare la ’Laminuette ’ şi de marime 
medie în celelalte cazuri. 

Colenchimul hipodermic este de tip tangenţial şi se prezintă sub forma unei 
zone aproape continuie, dar de grosime diferită la ’Laminuette’ sau a unor insule 
de colenchim, separate de insule de parenchim asimilator, aşa cum se observă 
la ’M.me A. Meilland’, ’Rose Gaujard’. 

Zona internă de parenchim cortical, de tip meatic, este formată din celule 
ale căror dimensiuni cresc dinspre epidermă spre cilindrul central. 

Cilindrul central este relativ gros. 
 

  
 
   ’Rose Gaujard’ – tulpină în secţiune     ’Laminuette’- secţiune transversală 
         transversală –  x 0,10          prin tulpină – x 0,10 
 

Ţesutul conducător este format din 30-35 fascicule conducătoare de tip 
colateral deschis, dispuse pe un cerc aproape perfect la ’M.me A. Meilland ’, 
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sinuos la ‘Rose Gaujard’ şi sinuos cu unele fascicule detaşate de cilindrul central 

cu localizare diferită, aşa cum se observă la ‘Lamunuette’. 
 
 

 
 

’M.me Meilland’ – Secţiune transversală prin tulpină- x 20 
 
 

Fasciculele sunt separate de raze medulare relativ înguste formate din 2-
3şiruri de celule, cu pereţii parenchimatic-celulozici la nivelul liberului şi moderat 
sclerificaţi şi lignificaţi la nivelul lemnului. 

Mărimea fasciculelor este diferită. 
Structura fasciculelor conducătoare este atât primară cât si secundară, 

vasele de lemn secundar fiind dispuse neregulat în masa de libriform. 
Cantitatea de fibre libriforme în lemnul secundar este redusă. 
Cordoanele sclerenchimatice perifloemice sunt relativ groase, pereţii 

fibrelor fiind foarte îngroşaţi, în întregime lignificaţi la ’Laminuette ’ , ’Rose 

Gaujard’ sau parţial lignificat – ’M.me A. Meilland’. In toate cazurile lumenul este 
punctiform. 

Parenchimul medular, relativ gros, este format din celule foarte mari şi 
celule foarte mici, ce alternează formând o reţea caracteristică. Natura pereţilor 
celulari este celulozică, dar apar şi celule  cu pereţii lignificaţi de tipul hidrocitelor. 

Celulele oxalifere sunt localizate în diverse ţesuturi ceva mai frecvente în 
scoarţa ; aceste soiuri sunt relativ sărace în depuneri de oxalaţi la nivelul tulpinii. 

Frunza este imparipenat-compusă, 5-7 foliolată, cu foliole ovat-eliptice ; 
coriacee. Morfologia frunzei este foarte asemănătoare la cele 3 soiuri ; atât în ceea 
ce priveşte suprafaţa foliolelor, cât şi marginea limbului. 

Perii secretori apar la marginea stipelelor ; ca structură sunt formaţi dintr-
un pedicel pluricelular, pluriseriat şi o formaţiune terminală clavată, pluricelulară, 
având celule de formă poligonală, cu pereţii subţiri, celulozici. 
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Frunza. Peţiolul, la nivelul stipelelor prezintă conturul secţiunii 
transversale semicircular (’Laminuette’, ’M.me Meilland’) sau semieliptic (’Rose 
Gaujard’). Epiderma prezintă celule izodiametrice cu peretele extern îngroşat şi 
puternic cutinizat. 

 
 

   
 
 
    ’M.me Meilland’ – secţiune transversală     ’Rose Gaujard’ – secţiune transversală prin 
    prin peţiol la nivelul stipelelor,  x 0,10  peţiol la nivelul stipelelor , x 0,10 

 
 
 

 
 

’M.me Meilland’ – secţiune transversală prin rahisul frunzei, x 0,10 
 
Colenchimul hipodermic format din 3-4 straturi de celule remarcându-se 

cel angular la ‘Rose Gaujard’ ; la celelalte soiuri este tangenţial, asa cum este în 
cele mai multe cazuri la rozacee. 
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Parenchimul fundamental redus, mai abundent la faţa superioară, unde este 
format din celule asemănătoare cu cele din măduvă. 

In ceea ce priveşte numărul fasciculelor conducătoare se individualizează 2 
cazuri distincte, cu valoare taxonomică şi anume : un fascicul mare, central şi 2-3 
laterale cu tendinţa de unire (’Laminuette’ şi ’M.me Meilland’) şi 3 fascicule 
centrale de aceeaşi mărime cu 1-2 fascicule laterale mult mai mici (’Rose 
Gaujard’), fapt care se menţine pe toată lungimea peţiolului şi rahisului. Structura 
fasciculelor este atât primară, cât şi secundară. 

Sclerenchimul perifloemic este bine structurat, prezintă celule cu pereţii 
foarte groşi şi lignificaţi şi lumenul redus, întrerupt de raze medulare ± înguste. 

La nivelul limbului foliolei, fasciculul conducător din nervura mediană 
prezintă structură primară şi fibre de sclerenchim. 

Epiderma superioara prezintă peretele extern îngroşat şi puternic cutinizat. 
La toate soiurile celulele epidermice sunt foarte mari comparativ cu cele din 
epiderma inferioară. 

Celulele epidermice sunt de contur poligonal, cu pereţii laterali unor 
ondulaţi în epiderma superioara şi de contur neregulat, cu pereţii laterali  sinuoşi 
în epiderma inferioară. 

Stomatele sunt localizate numai în epiderma inferioară situate la nivelul 
celulelor epidermice; mai numeroase prezintă soiul ’M.me A. Meilland ’. Este 
prezent fenomenul de grupare a stomatelor în axila nervurilor. 

Limbul foliolelor are structură bifacială-heterofacială. Ţesutul palisadic 
este bistratificat, cu celule înalte. 

Ţesutul lacunos este format din 3-5 straturi de celule, remarcându-se 
cavităţile aerifere relativ mari la ’Laminuette’ şi foarte mari la ’Rose Gaujard’. 

 

  
 

’M.me Meilland’ – epidermă inferioară     ’Laminuette’ secţiune transversală  prin frunză: 
 grupare de stomate în  axila   cristale mari de oxalaţi de Ca, ursini , 

nervurilor, x 40     macle, x 40 
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Celulele oxalifere sunt repartizate diferenţiat în funcţie de soi. Relevantă 
este dispoziţia acestora la nivelul peţiolului şi al rahisului frunzei.  Astfel, 
la ’M.me Meilland ’  în peţiol se întâlnesc rare celule oxalifere la nivelul 
colenchimului şi al limbului, în timp ce la celelalte soiuri acestea sunt frecvente, 
dar distribuite cu preponderenţa în parenchimul fundamental. La acest nivel 
predomină cristalele simple, ursinii fiind ceva mai rari. 

In rahisul frunzei, situaţia se înversează celulele oxalifere fiind mai 
frecvente la ’M.me Meilland’ distribuite în special imediat sub colenchim şi în 
liber sub formă de ursini şi mai rar cristale simple. La acest nivel cel mai sărac în 
celule oxalifere este ’Rose Gaujard’. 

In foliole, celulele oxalifere se găsesc cu preponderenţă de-a lungul 
nervurii mediane şi a nervurilor secundare, către cele 2 epiderme. Oxalaţii sunt 
depuşi în principal sub formă de ursini la ’M.me A. Meilland’ şi ’Rose Gaujard’ şi 
cristale simple la ’Laminuette’. 

CONCLUZII 
Cele 3 soiuri se aseamănă în ceea ce priveşte morfologia tulpinii şi a 

frunzei. 
In absenţa florii pot fi identificate efectuând secţiuni transversale prin 

tulpină în zona mediană sau prin peţiolul frunzei la nivelul stipelelor şi al 
rahisului în zona mediană. 

Numarul şi dispoziţia fasciculelor conducătoare în tulpină, dar şi în peţolul 
şi rahisul frunzei au valoare de diagnoză. 
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