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Abstract: There are analysed the modifications of some branches having 

various ages, at a number of 32 hybrids of Prunus cerasifera Ehrh. These 
hybrids are obtained as results of the natural pollination, in the Botanical 
Garden of Chişinău – Republic of Moldova. This study is aimed to put into 
evidence the deviations from the normal structure of the branches, depending 
on the number of chromosomes (2x, 3x, 4x).  

 
Cercetările de xilotomie efectuate până în prezent, arată că fiecare gen sau 

specie are o structură a lemnului atât de caracteristică, încât pe această bază se 
poate identifica mai precis o anumită specie [1, 2, 3, 4]. 

Din păcate, în determinatoarele existente, chiar în cele mai renumite [3, 4] 
nu apar acele forme hibride sau soiuri cu care pomicultorul sau specialistul în 
ameliorarea plantelor lemnoase lucrează zi de zi în munca de selecţie; singurul 
ajutor este dat doar de caracterele morfologice. 

Numărul relativ mare al varietăţilor şi hibrizilor de Prunus greu de 
recunoscut chiar şi după caracterele morfologice, ne-au determinat să facem un 
studiu comparativ al structurii lor, pentru evidenţierea caracterelor comune şi a 
celor specifice, valoroase din punct de vedere taxonomic. Interesul nostru s-a 
îndreptat către cunoaşterea variabilităţii structurale, în funcţie de numărul de 
cromozomi, şi mai puţin în funcţie de condiţiile de mediu sau anumite măsuri 
agrotehnice (de cultură). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Materialul de lucru, reprezentat de ramuri cu vârste cuprinse între 1-5 ani şi 
chiar mai înaintate (la unele forme), recoltat din colecţia de hibrizi alopoliploizi (32) din 
Chişinău, a fost fixat (înmuiat) în amestec de alcool etilic şi glicerină, în părţi egale (în 
etuvă). Lemnul astfel pregătit a fost secţionat transversal, longitudinal radial şi 
longitudinal tangenţial cu ajutorul briciului botanic, la microtomul de mână. După 
clarificare (javelizare), secţiunile au fost colorate cu verde iod şi carmin alaunat, iar 
apoi incluse în glicero-gelatina. 
 Hibrizii analizaţi sunt împărţiţi după numărul de cromozomi în:  

- diploizi (2x), reprezentaţi de formele (F.) marcate cu numerele: 
52, 60, 64, 71, 75, 79, 95, 96, 97, 105, 108, 113, 121, 124, 215, 
222, 51/5, 53/2, 52/4, toate cu 2x = 16. 
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- triploizi (3x) – 54, 56, 57, 87, 101, 145, 146, 201, 223, forma 
maternă (F♀), toate cu 3x = 24. 

- tetraploizi – 61, 62, 86, toate cu 4x = 32. 
 Secţiunile microscopice au fost analizate la microscopul Amplival, iar 
fotografiile s-au realizat la microscopul Olimpus. 
 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

 În urma cercetării lăstarului de 1 an, la cei 32 de hibrizi de Prunus 
cerasifera, rezultă că zonele anatomice şi ţesuturile care intră în alcătuirea lor sunt 
aceleaşi (Pl. I, mf.1 - mf.7). 
 Acest studiu, din cauza cantităţii mari de informaţie, punctează doar 
variabilitatea formelor obţinute prin hibridare naturală, la nivel de specie; multe 
aspecte sunt neîntâlnite în literatura de care am dispus. 
 Structura comparativă a lăstarului de 1 an (Pl. I, mf.1 - mf.7) 
 Cuticula este groasă şi pătrunde în marea majoritate a cazurilor între 
celulele epidermice (ca o pană), de cele mai multe ori ajunge până la baza lor (Pl. 
I: mf.1, mf.2). 
 Perii tectori apar doar la unele forme (îndeosebi la formele care au 
numeroşi peri pe frunze). 
 Suberul lipseşte, el apare către anul al doilea, fiind generat de un felogen 
diferenţiat în poziţie hipodermică (Pl. I, mf1). În majoritatea cazurilor este gros şi 
alcătuit din număr variabil de straturi: 11 la F.121 (2x) şi 17 la F.61 (4x). 
 Scoarţa este alcătuită dintr-un număr variabil de straturi; deosebirile sunt 
date de prezenţa (la unele forme) lacunelor aerifere (Pl. I, mf.1, mf.3) sau absenţa 
lor la altele (Pl. I, mf.2, mf.4). În structura lăstarului de 1 an apar uneori lacune 
aerifere corticale (Pl. I, mf.3). 
 Periciclul poate fi fragmentat (Pl.I: mf.2, mf.3, mf.4) sau aproape compact 
(Pl. I: mf.1, mf.5), aşa încât pachetele de fibre sclerenchimatice sunt separate doar 
de 1-2 celule parenchimatice în dreptul razelor medulare. 
 Numărul celulelor oxalifere este diferit; ele conţin ursini de oxalat de calciu 
sub formă de rozetă şi sunt prezenţi în scoarţă, liber şi măduvă (Pl.I: mf.2, mf.3, 
mf.4, mf.5). 
 Vasele de lemn sunt în număr mediu de 244/mm2, uneori mai multe la 
formele triploide (F.54, F. 57, F.87) şi tetraploide; iar razele medulare, de obicei 
unicelulare, se lăţesc la nivelul liberului (Pl. I: mf.3, mf.4, mf5). 
 

Structura lemnului matur (Pl. II) 
 Deşi este încadrat de literatura de specialitate [3] în categoria speciilor cu 
porii distribuiţi difuz, noi am observat o trecere de la lemnul difuz-poros (Pl. I, 
mf.6) la cel semiinelar (P.I, mf. 7), iar apoi printr-un tip intermediar, la care 
scăderea diametrelor porilor este trepatată, se face trecerea la tipul inelar (Pl. II, 
mf.8, mf.9, mf.9'). 
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 Distribuţia porilor (vaselor) în cuprinsul inelului anual este diferită: 
întâlnim lemn cu porii aşezaţi inelar (Pl. II, mf.8, mf.9, mf.9') sau împrăştiaţi 
(Pl. I, mf.6). 
 Pe secţiuni transversale vasele apar rareori solitare (Pl.II, mf. 8), cu contur 
rotunjit; uneori câte 2-3 vase (pori multipli) sunt dispuse sub formă de cuiburi (Pl. 
I, mf. 7), alteori ca şiruri scurte (3-5) sau lungi (6-9 celule) – Pl. I, mf. 6. Gruparea 
porilor este vizibilă nu numai la structurile difuze, cât şi la cele semiinelare şi 
inelare (mf.9, mf. 9'). 
 Numărul porilor pe unitatea de suprafaţă este variabil. 
 Din literatură reiese că deşi diametrul vaselor variază în funcţie de poziţia 
ramurii şi condiţiile de creştere, el păstrează o bună valoare diagnostică care 
permite separarea speciilor considerate ca foarte apropiate din punct de vedere 
sistematic. Măsurătorile efectuate de noi, la ramurile cu vârstă cuprinsă între 1-5 
ani, indică o variabilitate mai mică la ramurile de 1 an, cuprinsă între 25,74 – 33, 
88 μm (s-au măsurat 50 vase pentru fiecare formă). Pe măsura maturizării şi 
formării ramurilor de diferite ordine, indicele de variabilitate devine foarte mare şi 
reprezintă rezultanta interacţiunii dintre genotip şi condiţiile de mediu. Am 
constatat că nu există corelaţie între diametrul vaselor şi gradul de ploidie, tocmai 
de aceea în această lucrare nu am trecut şi tabelul cu cele 50 vase măsurate la 
fiecare formă în parte, la ramuri de vârste diferite. 
 Densitatea razelor medulare, observată în plan tangenţial este diferiă: apar 
atât raze medulare uniseriate cât şi pluriseriate, în general, în raport de 4:1. Apar 2 
tipuri de raze medulare: tipul IIA la F.86, F.52, F. 201, F. 215, F. 64 (Pl. II, mf. 
10) şi II B (Pl. II, mf. 11) la toate celelalte. 
 Razele medulare, pe secţiune radială, sunt alcătuite din celule orizontale 
alungite sau nu în sens radial, având la bordura lor celule înalte. 
 Perforaţiile [2, 3] caracteristice speciei sunt simple: pe lângă acestea, noi 
am găsit (în mod surprinzător) şi perforaţii scalariforme, cu număr diferit de trepte 
(Pl. II, mf.12), la F 62 (4x) şi la F. 52 (2x). În funcţie de numărul de trepte am 
evidenţiat două tipuri de perforaţii scalariforme: joase (cu 4-16 trepte la F.62) şi 
mijlocii (7-10 trepte la F.95 şi F. 52). 
 Ornamentaţia elementelor vaselor, care afectează peretele secundar variază 
atât în plan tangenţial cât şi radial. Se pot urmări diferite tipuri de punctuaţii 
intervasculare: la unele forme F. 215 şi F. 95 (Pl. II, mf. 13) apare şi punctuaţia 
scalariformă lungă, iar la altele se găsesc doar punctuaţii areolate dispuse ca un 
fagure. În elementele de vase, la toate formele analizate, se individualizează 
îngroşări spiralate ± înclinate, localizate pe faţa internă a pereţilor secundari (Pl. 
II, mf.13). 
 Studiile statistice făcute la un număr mare de specii prezintă punctuaţiile 
scalariforme ca fiind primitive şi arată că există o corelaţie între tipul de punctuaţii 
intervasculare şi lungimea elementelor de vase (ele regresează în cursul evoluţiei). Astfel 
dacă la forma F. 95 (2x), afirmaţia e bună întrucât ea are: structură difuză, vase de 
lungime egală cu 355 μm, perforaţie scalariformă primitivă, la forma F. 62 (4x) apare 
regula nu se păstrează; aceasta este evaluată ca structură, dar primitivă ca tip de perforaţie. 
 



 
Abrevieri: cb - cambiu,col - colenchim, ep - epidermă, f.sc - fibre de sclerenchim, l - 
lacună, lb - liber, lm - lemn, m - măduva, mf. - microfotografie, par. cort. - parenchim 

cortical, p.m. - pete medulare, p.sc - perforaţie scalariformă, p. sca - punctuaţie 
scalariformă, r.p - raze pluriseriate, r.u - raze uniseriate, u - ursin, v.lm - vase de lemn. 

 
 

Secţiuni transversale prin lăstarul de 1 an      Planşa I 
 

mf. 3 – F. 96 (oc. 
2,5; ob.10) mf.2 – F.51/5 

(oc.2, 5; ob. 20) 
mf.1 – F.96 (oc. 2,5; 

ob.40)

mf. 4 – F. 215 (oc. 2,5; ob.10)
mf. 5 – F.61 (oc.2,5; ob.10) 

mf.6 – F.215 (oc. 2,5; ob.10) mf.7 – F.♀ (oc. 2,5; 

Sectoare de lemn matur, în secţiune transversală 
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 Sectoare de lemn matur, în secţiune transversală    Planşa II 

 
 
 

 

 

mf.8 – F.62 (oc. 10; 

mf.9' – F.62 (oc. 2,5; 
ob.10) 

mf.9 – F.64 (oc. 2,5; 
ob.10) 

mf.10 – F.64 (oc. 2,5; ob.20) mf.11 – F.96 (oc. 2,5; ob.40)

mf.12 – F.62 (oc. 2,5; ob.40) 
mf.13 – F.95 (oc. 2,5; ob.40) 

Sectoare de lemn matur în secţiune radială (mf.12, mf.13) 

Sectoare de lemn matur în secţiune 
tangenţială 



 262

 
P  secţiuni transversale printr-o ramură tânără (4 ani), doar la 2 forme (F. 

Specia Prunus cerasifera o variabilitate largă atât între 
hibriz

dispo
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145 şi F. 62) se observă pete mici, rare, mate, semicirculare (Pl. II, mf. 9'), 
alungite tangenţial, descrise în literatură doar la P. spinosa L., P. mahaleb L. şi P. 
cerasus L.; interesant că până la 5 ani, ele nu apar la celelalte forme analizate, ci 
doar la o vârstă mai înaintată, lucru confirmat de noi prin secţiunile efectuate şi la 
alte organe vegetative (rădăcina tânără şi matură). Acest aspect este tot o 
consecinţă a hibridării interspecifice. 
 Celulele cu cristale de oxalat de calciu sunt repartizate în număr diferit, atât 
în scoarţă (Pl. II, mf.9'), liber, cât şi în măduvă. 
 La toate formele suberul are originea într-un felogen subepidermic; cu toate 
cesteaa  la F. 86 (4x) originea felogenului este mult mai profundă (stratul 6-7 al 

scoarţei). Acest aspect este legat tot de fenomenul de hibridare. 
 

CONCLUZII 
 

 Ehrh. prezintă 
ii cu acelaşi număr de cromozomi, cât şi între cei cu numere diferite (2x, 3x, 

4x). 
Sunt prezente trei tipuri de lemn: difuz-poros, semiinelar şi inelar. 
Pe lângă vasele solitare, apar şi grupe de 2-3 vase (pori multiplii) de 
ziţie diferită. 
Diametrul vaselor nu are valoare diagnostică, iar razele medulare sunt de 

două tipuri IIB şi IIA. 
Ornamentaţia elementelor de vase, suberul generat şi în alte zone 

anatomice, perforaţia scalariformă (joasă sau mijlocie) încadrează lemnul 
hibrizilor în 2 tipuri de structură: primitivă şi evoluată; aceste aspecte considerăm 
că sunt legate de fenomenul de hibridare. 
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