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Despres de molts assaigs per for ressaltar, per la tincio,

el nucli generatht i el vegetatitt dels grans de pollen, final-
ment harem aconseguit el nostre intent adhuc amb es-
plendidesa , per be que per ara en un sol objecte, en Liliuni
candiduin . El colorant usat es la mescla de verd do metil
i fucsina, usada per altres autors ; pero per tant Iaconics
com son els dits autors moltes vegades sobre les circums-
tancies practiques que el metode exigeix, obliguen massa
sovint a comenSar fent provatures.

El reactiu colorant es preparat per Babes i Strasburger
en solucio alcoholica, bo i servint-se, per a aixo, d'alcohol
de 500; per Guinard, en solucio aquosa (i). No diii Stras-
burger, en el Iloc esmentat en la nota, quina mena do fuc-
sina es la que entra on la mescla, si lacida o la basica.
Aixo ens ha obligat a for proves assaigs amb totes dues.

( i) Conf. STRASBCRGER : Das Botan ische 1'ra1tikuna , p. 674 (1902).
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EI resultat diu palesament que ha d'esser la basica. El

reactiu, el prepai'tn aixf.

Primer, fern a ull. una solucio de verd de metil en aigua

destit lada o en alcoht>fi de 50o que no arribara a i per ioo.

Afegim a aquesta soluci6 de mica en mica quantitat

d'una solucio aquosa o alcoholica (alcohol do 500) al i per

zoo de fucsina basica, tanta com sigui neccssaria perque

]a mescla prengui un color violeta. Despres d'aixo, tirem

en ci fiasco que conte la mescla algunes gotes d'acid acetic.

Quant al metode practir, al temps de la tincio, dife-

renciacio i muntatge de les preparations, el nostre proce-

diment es el seguent:

z er Abar_s que tot,, fixem les an teal es de Lilium can-

didum (assutzena), on i'assaig dona molt bon resultat,

en alcohol de goo 0 950 durant 24 hores. Es clar quo no cal

tot aquest temps.

2.°° Despres obrim una antena sobre el portaobjectes,
tot ajudant-nos, per a major perfeccio, amb el microscopi
simple i fem caure el pollen.

3.eL Do seguida, tenyim la preparacio tot tirant sobre

els grans do pollen unes quantes gotes del colorant filtrat,

de manera que aquells quedin ben coberts. Despres de

20-30 minuts, decantem amb compte el colorant: els grans

do pollen queden adherits al portaobjectes, almenys en

part. Podem rentar-los, encara quo no es necessari, amb

unes quantes gotes d'aigua, tot decantant-la despres amb

compte, com abans.

4.t Amb aquest lavatge previ, o sense, tircm damunt

dels grans do pollen una gota de glicerina, que els dife-

rencia i aclareix molt, podent procedir despres a 1'examen

microscopic, bo i cobrint la preparacio amb la lamineta

tapaobjectes. Els grans de pollen aparcixen vermells en

general, per tenyir-se do vermell la massa protoplasmica

i la formosa xarxa d'espessiments centrffugs de 1'exina,
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encara que aquesta cs groga. Dins de cada gra hom veu
amb gran perfeccio dos nuclis: l'un tenyit de blau i I'altre
de rosa o rosa pallid; aquell es el nucli generatiu i es
troba mes o menys aproximat a la paret del gra de
pollen; 1'altre es el nucli vegetatiu i es troba situat mes
centricament.

5.` La preparacio es pot muntar en balsam del Ca-

nada o reina damar . En aquest cas, no cal acudir a la
glicerina, encara quo ajuda a donar claredat; sing que des-
pres de traure per decantacio el colorant (que aqui parti-

cularment pot esser alcoholic), cs diferencia i deshidrata
en alcohol de 950; ve despres alguna essencia, etc. (Vegeu

nostra Citologia, part practica, n.° 68, 1918.)

Muntar en glicerina no es conduent, ja que aquest
reactiu segueix on la preparacio muntada, descolorint; de
manera quo al cap de poc temps ja no es distingeixen els
nuclis en I'interior del gra de pollen.

SS egons he indicat al principi, nomcs en Lilium candi-

durn ha estat el resultat molt satisfactori (fig.); en altres
plantes, no. Aixo seinbla qu" ens vulgui dir que la natu-

rale,a quimica de les substancies nuclears dista molt
d'csser igual en tots els vegetals, encara que siguiri proxims
o afins, sistematicament considerats.

Conve, domes, cridar l'atencio sobre la diferencia de
coloracio dels dos nuclis. Aquesta diferencia no neix

de tenir tal vegacla el nucli vegetatiu cromatina de natu-
ralesa quimica distinta, sing de la pobresa de cromatina,

comparat amb el nuch generatiu: la cromatina, tant en
l'un nucli com en l'altre, es tenyeix metacromicament de
blaze. Pero la cromatina es escassa en el vegetatiu; i domes,

el restant de la soya massa es tenyeix de vermell: d'aquf

el color rosa pallid que pren en general.

Tambe es oportu fer Constar aqui quo ni adhuc en
Lilium candidum ens ha estat possible, ni de ]luny, distin-
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gir les esferes directrius de Guignard, ni cesa que se li as-

sembli; a pesar que, segons Bel zung, aquest es el reactiu, pel

qual es poden posar clarament en evidencia les Bites esferes

directrius (i). Aquesta circumstancia no fa sing confir-

mar-me en la idea que no existeix o no esta demostrat en

cel•lules de plantes superiors el centrosonta (que no son

altra cosa les esferes directrius); i amb rao esperen els bio-

legs que es confirmi la troballa de Guignard, per a admetre

les seves esferes directrius.

Laboratori Biologic de Sarrid.

(i) BELZUNG: Aoatorimie et I'hysiolo,ie, veales, p. 843-1


