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CAPITOLUL I 

DATE GENERALE PRIVIND CULTURA GRÂULUI 
 

1.1 IMPORTANŢA ECONOMICĂ 
 

Grâul  este una din cele mai importante plante alimentare, cultivată în peste 45 de ţări, 

hrănind 35 - 40 % din populaţia globului. Utilizarea principală este în fabricarea pâinii 

dar şi a variatelor produse care se prepara din făină. În afară de pâine şi nenumărate 

produse de patiserie, grâul poate servi la fabricarea alcoolului, amidonului, dextrinei şi 

glucozei. 

În numeroase ţări grâul se utilizează şi în hrana animalelor (grâul furajer), prezentând 

faţă de porumb foarte multe avantaje de ordin nutritional. 
 

1.2 EFECTELE ÎNCOLŢIRII ÎN SPIC ASUPRA CALITĂŢII GRÂULUI ŞI  

      VALORII  SALE ECONOMICE 
 

 Precipitaţiile căzute  înaintea recoltării pot provoca încolţirea boabelor cât sunt încă 

în spic. Acest fenomen provoacă scăderea recoltei, reduce greutatea boabelor şi afectează 

negativ însuşirile de panificaţie ale făinii.  

Declanşarea fenomenului poate avea loc atunci când seminţele aflate în faza de 

maturizare sunt îmbibate cu apa provenită din precipitaţii înainte de a fi recoltate 

(NYACHIRO, 2002). Încolţirea grâului provoacă deprecieri cantitative şi calitative. 

Seminţele pot fi trecute în clase inferioare de calitate din cauza degradării unor însuşiri 

pentru panificaţie (KANSAS FARMER, 2006).  De asemenea, încolţirea în spic 

afectează anumite însuşiri agronomice ale grâului cum sunt masa hectolitrică şi producţia                 

(ROOZEBOOM, 1999).   

Prin urmare, în funcţie de proporţia încolţirii boabelor în spic, fermierul are de ales 

între amestecul de cereale încolţite cu cele neîncolţite sau, în cazuri extreme de 

deteriorare, să retrogradeze cerealele în hrană pentru animale. Oricare din cele două 

soluţii de mai sus implică costuri suplimentare sau scăderea preţului cu care fermierul îşi 

poate vinde marfa. 
 

CAPITOLUL II 

MATERIAL ŞI METODĂ 

 
2.1 MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

2.1.1 Motivaţia cercetării 

 

După cum indică numele, încoltirea în spic începe de regulă, la maturitatea 

fiziologică, înainte de recoltarea boabelor.  Procesul este pus în mişcare de precipitaţii 

când seminţele mature se imbibă cu apă. Acest proces fizic provoacă germinaţia 

seminţelor prin hidrolizarea amidonului din endosperm sub acţiunea amilazelor. 

Greutatea şi randamentul în făină la boabele încolţite sunt mai mici decât la boabele 

normale. Pâinea produsă din boabe încolţite are volumul mai scăzut, iar structura 

miezului nu este potrivită pentru comercializare. Datorită deprecierii calitãţii sale, grâul 

încolţit este valorificat ca furaj sau în industria alcoolului la un preţ mai mic. 
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Soiurile de grâu de toamnă cultivate în România prezintă în general rezistenţă 

ridicată la încolţirea în spic, totuşi sunt suficient de multe soiuri care prezintă rezistenţă 

mijlocie sau scăzută la încoltirea în spic, iar în anii ploioşi acestea încolţesc în proporţie 

destul de ridicată.  

Având în vedere efectele negative ale încolţiri în spic asupra valorii economice ale 

recoltei de grâu, dar mai ales a faptului că încă anumite soiuri au probleme cu rezistenţa 

la încolţit, scopul acestei lucrări constă în studiul fenomenului de încolţire a boabelor în 

spic, mai ales sub aspectul transmiterii ereditare a caracterului, cu  implicaţii directe în 

orientarea lucrărilor de creare de soiuri tolerante. 
 

2.1.2 Obiective 

 

Teza de doctorat abordează un fenomen extrem de complex, având în vedere 

mecanismele genetice implicate şi interacţiunea cu condiţiile climatice şi tehnologice. În 

acest sens, se urmăreşte  realizarea următoarelor obiective: 

 cercetări privind determinismul genetic pentru încoţirea în spic la încrucişări între 

genotipuri diferenţiate din punct de vedere al acestui caracter; 

 estimarea acţiunii genelor implicate în încolţirea în spic; 

 determinarea coeficientului de heritabilitate în sens larg şi în sens restrâns; 

 evaluarea ratei transgresiilor favorabile;  

 calculul corelaţiilor fenotipice şi genotipice între nota la încolţire şi indicele de 

cădere precum şi la unii parametrii de calitate; 

 stabilirea modului de selecţie privind obţinerea genotipurilor de grâu rezistente la 

încolţirea în spic. 

 

2.2 MATERIALUL BIOLOGIC UTILIZAT 

 

Alegerea materialului biologic utilizat în această experinţă s-a realizat în mare 

măsură pe baza datelor obţinute de Laboratotul de Ameliorare a Cerealor Paioase din 

cadrul  SCDA Turda, selecţia materialului folosit pentru încrucişări făcându-se pe baza 

testărilor anterioare timp de mai mulţi ani.  

Cultivarele folosite pentru această experienţă, au fost încadrate în felul următor: 

- rezistente (R): Bezostaia, T18-94, Fundulea 29; 

- mijlociu - rezistente (MR): Apullum, Lovrin 34; 

- mijlociu-sensibile ( MS ): Turda 2000, Fundulea 4; 

- sensibile (S): Lovrin 32, Turda 95. 

Combinaţiile hibride au urmărit creerea următoarelor tipuri de încrucişări ciclice:  

- R x R, R x MR, R x MS, R x S; 

- S x R, S x MR, S x MS, S x S; 

- MR x R, MR x MR, MR x MS, MR x S. 

Pentru evaluarea eredităţii extracromozomale s-au realizat următoarele hibridări 

reciproce:  

 Turda95/T18-94                                 *T18-94/Lovrin 32     

 T18-94/Turda95                                 *Lovrin 32/T18-94 

 Turda95/Lovrin 32                              *T18-94/Lovrin34 

 Lovrin 32/Turda 95                             *Lovrin 34/T18-94 
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Toate aceste forme parentale, datorită indicilor de calitate sau a potenţialului de 

producţie ridicat, sunt utilizate frecvent la SCDA Turda ca genitori în programele de 

ameliorare, prin urmare ar fi interesant de urmărit şi cum transmit aceste soiuri rezistenţa 

la încolţirea în spic.  
 

2.3 METODA DE LUCRU 

 

 Experienţa  a fost semănată pe rânduri de 1m lungime, distanţa între rânduri de 25 

cm. Seminţele au fost semănate manual, dupa metoda „bob cu bob” la o distanţă între 

seminţe de cca 4 cm.  La populaţiilor genetice F1, BC1 şi BC2, semnănatul s-a realizat pe 

câte 2 şi 4 rânduri, numărul acestora fiind determinat de cantitatea relativ mică de 

seminţe rezultate în urma hibridării artificiale. Generaţia F2 precum şi formele parentale 

au fost semănate însă pe 10 rânduri, datorită cantităţii mai mari de sămânţă disponibilă. 

În vederea prelucrări statistice a rezultatelor, analizele s-au efectuat în laborator, separat 

pentru fiecare din aceste repetiţii.  
 

2.3.1 Evaluarea notei la încolţire 

 

Aprecierea rezistenţei soiurilor la încolţirea în spic s-a făcut în laborator după ce 

timp de 10 zile spicele recoltate in faza de maturitate au fost ţinute într-un mediu cu 

umiditate ridicată. Aprecierea rezistenţei la încolţit s-a făcut prin examinarea vizuală a 

gradului de încolţire şi notarea pe o scară de la 1 la 9 în care 1 = foarte sensibil la 

încolţirea în spic (foarte încolţit), iar 9 = foarte rezistent la încolţirea în spic (foarte puţin 

încolţit). Notarea s-a făcut pentru fiecare spic în parte, iar nota înregistrată reprezintă 

media a 6 spice examinate.  
 

            2.3.2 Evaluarea indicelui de cădere şi a unor indici de calitate la grâu 

 

Determinarea proteinei şi glutenului s-a făcut folosind aparatul Instalab 600, iar 

indicele de cădere s-a obţinut folosind metoda Hagberg, utilizând aparatul ED 3000. 

Conform metodei, un indice de cădere redus reflectă un nivel ridicat al activităţii enzimei 

alfa-amilaza şi invers, un indice de cădere ridicat este asociat cu un nivel redus al alfa-

amilazei. Deteminarea acestor parametrii de panificaţie s-au făcut pentru fiecare repetiţie 

în parte. 

 

         2.4 METODE STATISTICE APLICATE ÎN PRELUCRAREA ŞI  

                    INTERPRETAREA REZULTATELOR 
 

Datele obţinute au fost analizate statistic pentru determinarea coeficientului de 

corelaţiei şi a regresiei în vederea stabilirii gradului de asociere între însuşiri. 

În vederea determinării mai precise a relaţiei dintre nota la încolţire şi indicele de 

cădere s-a recurs la analiza regresiilor, fiind testate ecuaţiile de regresie corespunzătoare 

polinoamelor de gradul 1. 

Corelaţiile fenotipice dintre caracterele studiate au fost calculate utilizând datele 

populaţiilor F2 după metoda descrisă de WEBER şi MOORTHY (1952) 

Corelaţiile genotipice au fost calculate folosind datele combinate din populaţiile 

generaţiilor F1 şi F2 conform metodei propusă de BURTON (1951),  
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Gradul de dominanţă (D) a fost dedus din raportul de potenţă (ROMERO şi 

FRAY, 1973) şi calculat ca valoare procentuală a raportului dintre media hibridului F1 şi 

media părintelui cu valoarea mai mare, din fiecare combinaţie hibridă. 

Coeficientul de heritabilitate în sens larg (H), care exprimă raportul dintre 

varianţa genetică totală şi varianţa fenotipică a fost calculat prin trei metode.  

Coeficientul de heritabilitate în sens restrâns (h
2
) care exprimă raportul dintre 

varianţa genetică aditivă şi varianţa fenotipică s-a calculat după relaţia propusă de         

(W A R NE R , 1952). 
Rata transgresiilor favorabile s-a calculat ca procent standard de indivizi din 

distribuţia normală a unei populaţii F2 care manifestă superioritate faţă de părintele cu 

valoarea mai mare din fiecare combinaţie hibridă, după modelul sugerat de                      

(E C H O C H A R D  şi  H U E T,  1961). 

Estimarea numărului de gene s-a făcut prin două metode de calcul, propuse de: 

a).  CASTLE (1921); 

b). COOKERHAM (1986). 

 

 Efectele acţiunilor genelor implicate în ereditatea caracterelor menţionate, au fost 

calculate după modelul de analiză genetică propus de (H A Y M A N , 1958) şi aplicat de    

(G A M B L E,  1962) 

 

CAPITOLUL III 

REZULTATE SI DISCUŢII 
 

3.1 REZULTATE PRIVIND EREDITATEA ÎNCOLŢIRII ÎN SPIC LA  

       POPULAŢIA  GENETICĂ F1 ŞI F2 

 

Studiul eredităţii reacţiei la încolţirea în spic s-a făcut prin analiza regresiei 

hibrizilor F1 şi F2, în raport cu părintele variabil din diferite combinaţii ciclice, după 

metoda propusă de (ECOCHARD şi HUET, 1961). Această metodă de analiză este 

recomandată pentru studiul efectelor ce guvernează  caracterele cantitative la plantele 

autogame şi se bazează pe modul în care hibrizii se grupează în jurul dreptei de regresie.  

 Studiul regresiilor scoate in evidenţă că atât în cazul regresiilor cu hibrizi F1 cât şi 

pentru cele cu hibrizii F2, se găsesc combinaţii care sunt grupate în jurul dreptei de 

regresie, acest lucru sugerând că în respectivele cazuri se manifestă mai mult gene cu 

efect aditiv, însă sunt prezente în cadrul încrucişărilor ciclice şi combinaţii care sunt 

îndepărtate de dreapta de regresie; explicaţia acestui fenomen este că în respectivele 

combinaţii probabil sunt implicate mai mult gene cu efect neaditiv sau chiar efectele de 

natură negenetică sunt de o importanţă ridicată in exprimarea fenotipică a caracterului.  
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3.2 REZULTATE PRIVIND EREDITATEA ÎNCOLŢIRII ÎN SPIC ŞI 

INDICELUI DE CĂDERE PRIN METODA MEDIEI POPULAŢIILOR 

GENETICE 

 

3.2.1 Rezultate privind ereditatea încolţirii în spic 

 

 În tabelul 1 sunt prezentate efectele acţiunilor genetice implicate în ereditatea 

rezistenţei la încolţirea în spic în combinaţiile ciclice cu părintele comun rezistent         

T18-94.  

În acest combinaţii în mod deosebit se remarcă contribuţia efectelor medii care 

sunt foarte semnificative şi superioare ca valoare în toate cazurile faţă de celelalte efecte 

genetice. Este de remarcat faptul că majoritatea efectelor sunt semnificative,  acest lucru 

a mai fost surprins şi de CĂBULEA şi colab. (1969) referitor la ereditatea reacţiei 

porumbului la Ustilago sp.. 

Prin urmare, în cazul combinaţiei cu părinte comun rezistent, aditivitatea şi 

dominanţa joacă un rol important în sporirea rezistenţei la încolţirea în spic, în timp ce 

interacţiunile genice  joacă un rol important în direcţia sporirii sensibilităţii la încolţire. 

La rezultate întrucâtva asemănătoare a ajuns şi SHARMA şi colab. (1994) care într-o 

experienţă în care a încrucişat un soi rezistent cu un altul sensibil, au remarcat că 

toleranţa la încolţirea în spic este dependentă de o singură genă cu efect de dominanţă.  

 
Tabelul 1 

Efectele actiunilor genice implicate în ereditatea încolţirii în spic în combinaţia cu părinte comun 

rezistent T18-94 

Combinaţia 

 Hibridă 

 

Tipul 

reacţiei 

formelor 

parentale  

Efectele genice 

 

m a d aa ad dd 

T18-94/Apullum R x MR 8.7*** 0.1 -0.4** -0.6*** -0.2 0.8*** 

T18-94/Turda2000 R x MS  8.1*** 0.2 3.15*** 1.6*** -1.65*** -4.7*** 

T18-94/Turda95 R x S 8*** 2.7*** 0.7*** -2.2*** -0.8** -0.6** 

T18-94/Lovrin 32 R x S 8.2*** 1.2*** 2*** 0 -1.6*** -4.8*** 

T18-94/Fundulea4 R x MS 8.5*** 0.7* 0.7*** -0.6*** -0.7* -0.6** 

T18-94/Lovrin 34 R x MR 8. 7*** 0.2 0.45*** -0.4*** -0.45** 0.3** 

 

Din analiza datelor din tabelul 2, în care s-a utilizat soiul Turda 95 ca părinte 

comun sensibil, putem observa valorile mari şi semnificative ale efectelor medii 

implicate în ereditatea la încolţirea în spic. Dintre tipurile de acţiuni genice, în aceată 

situaţie, efectele aditive, se pare, că au contribuţii mai importante asupra eredităţii 

încolţirii în spic, în comparaţie cu celelalte efecte, însă fiind negative, acţiunea lor este în 

direcţia sensibilităţii la încolţire. Efectele epistatice de tip aditiv x aditiv (aa) au valori 

comparabile cu cele ale genelor de tip aditiv (a), însă în această situaţie se remarcă două 

combinaţii Turda95/T18-94 şi Turda95/Fundulea29, la care, se pare, că interacţiunile 

interalelice se manifestă în direcţia creşterii rezistenţei la încolţirea în spic, pe când în 

celelalte situaţii acest tip de interacţiuni (aa) sugerează o intensificare a sensibilităţi la 

încolţire. De remarcat este rolul efectelor de dominanţă, în care se poate observa că în 

toate combinaţiile, acestea acţionează în direcţia sensibilităţii la încoltirea în spic, însă de 

asemenea, s-au determinat efecte epistatice de tip dominant x dominant semnificative,  
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pozitive şi cu valoare ridicată, şi care acţionează în direcţia creşterii rezistenţei la 

încolţirea în spic.  

Comparând efectele  combinaţiei T18-94/Turda95 din tabelul 5 cu efectele genice 

ale combinaţiei reciproce Turda95/T18-94 din tabelul 6 putem observa că acestea diferă 

mult, acest lucru ar putea sugera că o parte din acţiunile genelor cu efect asupra eredităţii 

încolţirii în spic ar putea să fie de origine citoplasmatică. În acest sens, DIXIT şi JOSHI 

(2002), într-o experienţă cu grâu durum, au arătat că în toate cele trei combinaţii hibride 

studiate se găsesc gene de origine extracromozomală cu efect asupra încolţirii în spic. 

 
Tabelul 2 

Efectele actiunilor genice implicate în ereditatea încolţirii în spic în combinaţia cu părinte comun 

sensibil Turda 95 

Combinaţia 

 Hibridă 

 

Tipul 

reacţiei 

formelor 

parentale  

Efectele genice 

 

m a d aa ad Dd 

Turda95/T18-94 S x R 7.8*** -3.6*** -1.2*** 3.6*** -0.1 2*** 

Turda95/Apullum S x MR 6.3*** -2. *** -4.6*** -3*** 0.9* -2.4*** 

Turda95/Bezostaia S x R 6.5*** -3*** -1.85*** -2.8*** 0.35 2.1*** 

Turda95/Fundulea29 S x R 4.9*** -4.6*** 2.35*** 1.2*** -1.15** 1.3*** 

Turda95/Lovrin 32 S x S 4* -1.1* -4.3*** -4.6*** -0.4 3.8*** 

Turda95/Turda2000 S x MS 3.9** -1.5** -0.65 0.6 0.15 -5.5*** 

 

           3.2.2 Rezultate privind ereditatea indicelui de cădere 

 

 În tabelul 3 sunt prezentate rezultate privind efectele acţiunilor genice implicate în 

ereditatea indicelui de cădere într-un set de combinaţii ciclice în care s-a folosit ca părinte 

comun linia T18-94, care este rezistentă la încolţirea în spic şi cu un indice de cădere 

ridicat.   

Pe baza valorilor acţiunilor genice se poate afirma că efectele de dominanţă (d) 

sunt superioare efectelor aditive (a), care după cum se poate observa, sunt de importanţă 

mai scăzută în ereditatea acestui caracter.  

 Efectele epistatice de tip aditiv x aditiv şi dominant x dominant, sunt foarte 

importante întrucât sunt mult mai mari decât efectele de dominanţă şi aditivitate, valoarea 

efectelor fiind comparabilă chiar cu efectele medii. Exceptând un hibrid (T18-

94/Turda2000), efectele epistatice de tip aditiv x aditiv (aa)  sunt semnificative şi cu 

valori pozitive, mărimea acestor efecte indicând că ele sunt de o importanţa ridicată 

pentru ereditatea acestui caracter. În ereditatea indicelui de cădere se pare că o importanţă 

ridicată o au efectele epistatice de tip dominant x dominant (dd), unde cu excepţia unei 

singure combinaţii, toate valorile efectelor sunt ridicate şi semnificative, iar valoarile 

acestui tip de interacţiune sunt comparabile ca mărime cu valorile efectelor medii. 
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Tabelul 3 

Efectele actiunilor genice implicate în ereditatea indicelui de cădere în combinaţia cu părinte 

comun rezistent T18-94 

Combinaţia 

 Hibridă 

 

Reacţia 

formelor 

parentale 

 

Efectele genice 

 

m a d aa ad dd 

T18-94/Apullum R x MR 208*** -38* 464*** 451*** -35* -559*** 

T18-94/Turda2000 R x MS  271*** -7 -124*** -126*** -21 257*** 

T18-94/Turda95 R x S 143*** 58** 100*** 86*** 8 222*** 

T18-94/Lovrin 32 R x S 207*** -55* 9* 50* -105*** -71** 

T18-94/Fundulea4 R x MS 155*** 67* 200*** 49** -15 391*** 

T18-94/Lovrin 34 R x MR 325*** -87*** 219*** 119*** -45* -29 

 

Din analiza setului de încrucişări ciclice cu părintele sensibil Turda 95, (tabelul 4) 

reiese ca efectele aditive (a) sunt de importanţă minoră în ereditatea indicelui de cădere. 

Similar cu combinaţia hibridă cu părintele rezistent T18-94, efectele de dominanţă 

sugerează că sunt mult mai importante în ereditatea caracterului studiat. Din cele şase 

combinaţii hibride, patru sunt semnificative cu valoari ridicate, dar negative, arătând că 

efectele de dominanţă acţionează în direcţia diminuării indicelui de cădere.  

 Efectele epistatice de tip aditiv x aditiv (aa),  cu excepţia unei singure combinaţii 

hibride (Turda95/Lovrin 32), sunt semnificative şi pozitive sugerând importanţa majoră a 

epistaziei cu efect de aditivitate  în creşterea indicelui de cădere.   

 Aproape la fel ca în cazul combinaţiei cu T18-94, efectele genice de tip dominant 

x dominant (dd) sunt semnificative; de asemenea valorile efectelor sunt comparabile cu 

efectele medii sugerând că acest tip de interacţiune prezintă o importanţă majoră în 

ereditatea indicelui de cădere; de asemenea, valorile negative ale efectelor epistatice 

indică faptul că acet tip de interacţiune acţionează în direcţia scăderii indicelui de cădere. 

 
Tabelul 4 

Table 4 

Efectele actiunilor genice implicate în ereditatea indicelui de cădere în combinaţia cu părinte 

comun sensibil Turda 95 

The effects of gene actions implied in heredity of falling number, in the hybrid combinations with 

sensitive common parent Turda 95  

Combinaţia 

 Hibridă 

(Hybrid 

 combination) 

 

Reacţia 

formelor 

parentale 

(reaction of 

the parents) 

Efectele genice 

(Gene effects) 

 

m a d aa ad Dd 

Turda95/T18-94 S x R 168***                -46* 19 97*** 3 -81*** 

Turda95/Apullum S x MR 209*** -78*** -119*** -1.7 -25* -117*** 

Turda95/Bezostaia S x R 178*** 1.5 -156*** -9 65** 7 

Turda95/Fundulea29 S x R 163*** 26 163*** 157*** 12 -266*** 

Turda95/Lovrin 32 S x S 249*** -49* -170*** -168*** -49* 82*** 

Turda95/Turda2000 S x MS 251*** -24 -35* 57*** 11 -422*** 
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3.3 REZULTATE PRIVIND PARAMETRII GENETICI IMPLICAŢI ÎN 

AMELIORAREA REZISTENŢEI LA ÎNCOLŢIREA ÎN SPIC  LA GRÂU 
 

   3.3.1 Coeficientul de heritabilitate şi rata transgresiilor favorabile 

 

Coeficientul de heritabilitate reprezintă după MUNTZING (citat de KRAUSS 

1975) acea parte a varianţei unui caracter cantitativ, care este determinată de cauza 

genetice.  În lucrările de ameliorare foarte important este coeficientul de heritabilitate în 

sens restrâns pentru că acesta indică în ce măsură variabilitatea genetică existentă este de 

natură aditivă şi prin urmare poate fi fixata în generaţiile următoare prin lucrări de 

selecţie.  

 Rata transgresiilor favorabile exprimă după ECOHARD şi HUET 1961) defineste 

probabilitatea de apariţie a unui procent standard de indivizi, care manifestă superioritate 

faţă de cel mai bun părinte din combinaţia respectivă şi deci prezintă un mare interes în 

evaluarea valorii de ameliorare a populatiilor hibride destinate pentru lucrările de 

selecţie.  

 

3.3.1.1 Coeficientul de heritabilitate şi rata transgresiilor favorabile în cazul  

            notei  la încolţire 

 

Analizând rezultatele prezentate în tabelul 5, se constată că, în general, valorile  

coeficientului de heritabilitate în sens larg sunt mari,  indicând contribuţia ridicată a 

genotipului în manifestarea rezistenţei la încolţirea in spic, însă coeficientul de 

heritabilitate în sens restrâns este sensibil mai mic, fiind situat între valorile 10.69 şi 

53.85. Acest lucru sugerează că în afara combinaţiilor Turda 95/T18-94 şî Turda 

95/Lovrin 32 unde efectele aditive ale genelor implicate în ereditatea caracterului studiat 

sunt foarte importante, în restul combinaţiilor aditivitatea se pare că are un rol mai puţin 

important în manifestarea rezistenţie la încolţire, iar varianţa neaditivă (dominanţa sau 

efectele epistatice)  are un efect mult mai marcant asupra eredităţii caracterului studiat. 

Menţionăm că rezultate asemănătoare cu  ale noastre, a obţinut şi RIGOR (2008)  într-o 

experienţă cu privire la rezistenţa la încoltirea în spic făcută asupra unui număr de opt 

linii recombinante. Astfel, el a obţinut pentru coeficientul de heritabilitate în sens larg 

valori situate între 67 şi 86, iar pentru coeficientul de heritabilitate în sens restrâns între 

50 şi 76.  

 Rata transgresiilor favorabile în acest set de combinaţii arată că doar în 

combinaţiile dintre părintele comun Turda 95 cu T18-94 şi respectiv cu Lovrin 32 se pot 

găsi relativ uşor forme transgresive faţă de părintele cel mai bun.  
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Tabelul 5 

Parametrii eredităţii estimaţi pentru nota la încolţire 

în sistemul de încrucişări cu părintele comun Turda 95 

 

 

Combinaţia hibridă 

 

Coeficientul de heritabilitate  

 

Rata 

transgresiilor 

favorabile 

 
În sens larg 

 

În sens restrâns 

 

* ** *** **** 

Turda95/T18-94 86.70 81.56 74.14 53.85 99 

Turda95/Apullum 86.71 86.54 67.85 21.81 5 

Turda95/Bezostaia 83.38 82.20 59.22 11.81 0.07 

Turda95/Fundulea29 96.62 89.54 66.47 24.27 6 

Turda95/Lovrin 32 75.77 73.09 42.18 42.10 140 

Turda95/Turda2000 84.74 84.62 50.91 10.89 4 

* H după după MAHMOUD şi KRAMER (1951)      *** H după LAWRENCE şi JINKS ( 1973) 

** H după BRIGGS şi KNOWLES (1967)                **** h
2
 după WARNER (1952) 

 

În studiul heritabilitaţii în combinaţiile în care s-a folosit ca părinte comun linia 

rezistentă T18-94 (tabelul 6), coeficientul de heritabilitate în sens restrâns are valori puţin 

mai apropiate de coeficintul de heritabilitate în sens larg, în comparaţie cu rezultatele 

obţinute în setul de încrucişări cu părintele comun sensibil Turda 95 (tabelul 5). Acest 

lucru poate fi pus pe seama faptului că, în acest set de combinaţii ciclice, aditivitatea are 

un rol mult mai important în ereditatea rezistenţei la încolţirea în spic, în comparaţie cu 

setul de încrucişări în care s-a folosit ca părinte comun soiul sensibil Turda 95 (tabelul5), 

unde se pare că dominanţa şi/sau efectele epistatice au un rol mai important în ereditatea 

caracterului studiat.  

Rata transgresiilor favorabile sugerează faptul că pentru a selecta linii cu rezistenţă 

mai ridicată decât părintele cel mai rezistent, încrucişarea cu un soi sau linie rezistentă 

oferă cea mai mare şansă pentru a îndeplinii scopul propus. Se poate observa că în 

încrucişarea liniei rezistente T18-94 cu soiurile mijlociu rezistente Apullum şi Lovrin 34 

rata transgresiilor este cea mai ridicată.  
 

Tabelul 6 

Parametrii eredităţii estimaţi pentru nota la încolţire 

în sistemul de încrucişări cu părintele comun T18-94  

 

Combinaţia hibridă 

 

Coeficientul de heritabilitate  

 

Rata 

transgresiilor 

favorabile 

 
În sens larg 

 

În sens restrâns 

 

* ** *** **** 

T18-94/Apullum 45.82 15.47 47.61 44.04 74 

T18-94/Turda2000 69.03 52.80 46.22 35.43 36 

T18-94/Turda95 70.75 59.43 78.58 26.79 7 

T18-94/Lovrin 32 87.02 74.00 78.28 20.88 13 

T18-94/Fundulea4 59.25 32.09 60.90 26.74 31 

T18-94/Lovrin 34 38.50 29.34 59.23 14.13 54 

* H după după MAHMOUD şi KRAMER (1951)      *** H după LAWRENCE şi JINKS ( 1973) 

** H după BRIGGS şi KNOWLES (1967)                **** h
2
 după WARNER (1952) 
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3.3.1.2 Coeficientul de heritabilitate şi rata transgresiilor favorabile în  

             cazul  indicelui de cădere 

 

Pentru indicele de cădere heritabilitatea în sens restrâns prezintă valori foarte mari, 

uneori apropiate chiar de valorile heritabilitaţii în sens larg. Valori ridicate ale 

coeficientului de heritabilitate pentru indicele de cadere  au fost  semnalate si se alti 

autori. Astfel ZANETTI si colab. (2000) au gasit o valoare ridicată (h
2
 =85), sugerând că 

acesta ar fi un motiv în plus, ca amelioratorii sa utilizeze indicele de cădere drept criteriu 

de selecţie pentru îmbunătăţirea rezistenţei la încolţirea în spic a grâului.  

Cercetările din prezenta lucrare arată că atât în combinaţiile ciclice în care s-a 

folosit părintele comun sensibil Turda 95 (tabel 7), dar şi în combinaţiile cu părintele 

comun rezistent T18-94 (tabel 8) coeficientul de heritabilitate în sens restrâns prezintă 

valori ridicate, apropiate de valorile heritabilităţii în sens larg .Aceste valori ridicate 

sugerează că în privinţa eredităţii indicelui de cădere acţionează cu preponderenţă gene 

cu efect aditiv.  De asemenea, heritabilitatea în sens larg, prezintă valori mai scăzute  

probabil din cauză că pentru indicele de cădere pe lângă genotip acţionează şi alte efecte, 

de origine negenetică, cum ar fi cele datorate interacţiunilor cu mediul, care influenţează 

manifestarea caracterului studiat.  

Rata transgresiilor favorabile sugerează că în acest set de combinaţii doar în 

încrucişările soiului sensibil Turda 95, cu soiul sensibil Lovrin 32, cu soiul mijlociu 

sensibil Turda 2000 şi cu soiul rezistent Fundulea 29 se pot obţine forme segregante 

transgresive faţă de cel mai bun părinte.  
Tabelul 7 

Parametrii eredităţii estimaţi pentru indicele de cădere, 

în sistemul de încrucişări cu părintele comun Turda 95 

 

 

Combinaţia hibridă 

 

Coeficientul de heritabilitate 

 

Rata 

transgresiilor 

favorabile 

 
În sens larg  

 

În sens restrâns 

 

* ** *** **** 

Turda95/T18-94 68.05 68.04 71.10 33.37 0.1 

Turda95/Apullum 66.05 65.79 65.32 59.28 0.6 

Turda95/Bezostaia 68.69 67.81 76.73 48.43 0.1 

Turda95/Fundulea29 79.06 78.91 69.00 54.33 151 

Turda95/Lovrin 32 62.45 61.22 44.30 42.56 448 

Turda95/Turda2000 76.68 76.55 85.89 24.20 192 

* H după după MAHMOUD şi KRAMER (1951)      *** H după LAWRENCE şi JINKS ( 1973) 

** H după BRIGGS şi KNOWLES (1967)                **** h
2
 după WARNER (1952) 
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Tabelul 8 

Parametrii eredităţii estimaţi pentru indicele de cădere, 

în sistemul de încrucişări cu părintele comun Turda 18-94 

 

 

Combinaţia hibridă] 

 

Coeficientul de heritabilitate 

 (Coefficient of heritability) 

Rata 

trasgresiilor 

favorabile 

 
În sens larg  

 

În sens restrâns 

 

* ** *** **** 

T18-94/Apullum 74.55 74.27 64.47 45.42 0.5 

T18-94/Turda2000 71.89 71.65 63.00 58.29 28 

T18-94/Turda95 60.89 60.88 74.22 50.03 0.002 

T18-94/Lovrin 32 81.60 81.12 63.90 51.97 88 

T18-94/Fundulea4 51.18 49.00 32.97 44.41 0.00003 

T18-94/Lovrin 34 78.78 78.55 80.89 52.56 52 

* H după după MAHMOUD şi KRAMER (1951)      *** H după LAWRENCE şi JINKS ( 1973) 

** H după BRIGGS şi KNOWLES (1967)                **** h
2
 după WARNER (1952) 

 

3.3.2 Studiul heterozisului şi a gradului de dominanţă pentru caracterele  

           studiate la combinaţiile hibride cu părinte comun în anul 2010 şi 2011 

 

Heterozisul a fost calculat în două modalităţi, faţă de media părinţilor şi faţă de cel 

mai bun părinte.  De asemenea a fost calculată şi dominanţa pe baza raportului de potenţă 

care presupune raportarea valorilor F1 la valorile celui mai bun părinte. Pentru a observa 

cum este influenţată comportarea  hibrizilor F1 în funcţie de condiţiile climatice,  

heterozisul şi dominanţa au fost calculate pe baza datelor experimentale obţinute pe doi 

ani.  

 

      3.3.2.1 Studiul heterozisului şi a gradului de dominanţă pentru pentru nota  

                   la încolţire la combinaţiile hibride cu părinte comun în anul 2010 şi 2011 

 

 În combinaţiile ciclice în care s-a folosit ca părinte comun soiul sensibil Turda 95 

(tabelul 9) studiind heterozisul pe cei doi ani se observă ca valorile acestuia cresc în anul 

2011 în comparaţie cu anul 2010, excepţie făcând doar combinaţiile în care s-au folosit ca 

părinte variabil soiurile Apullum şi Turda 2000. În toate celelalte combinaţii valoarea 

heterozisului în anul 2011 este mult mai ridicată în comparaţie cu anul 2010. Din datele 

din tabelul 9 se observă că atunci când nu se manifestă dominanţa, valorile heterozisului 

scad, având de cele mai multe ori valoare negativă. În schimb, atunci când se manifestă 

dominanţa, valoarea heterozisului este ridicată. Spre exemplu, în combinaţia 

Turda95/T18-94 se poate constata cum prin creşterea dominanţei în anul 2011, în 

comparaţie cu anul 2010 şi valoarea heterozisului faţă de media părinţilor, cât şi faţă de 

cel mai bun părinte, cresc.  
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Tabelul 9 

Studiul heterozisului şi a dominanţei (D) pentru nota la încolţire 

 în anul 2010 şi 2011 

 

Nr. 

Crt. 

 

Combinaţia cu 

parintele comun  

Turda 95 

 

2010 2011 2010 2011 

Heterozis 

 

D 

 

Heterozis  D  

X P 

 

F1 

 

X P 

 

F1 

X P 

(%) 

PMax 

(%) 
X P 

(%) 

PMax 

(%)  

1 Turda95/T18-94 9.09 -20 80 45.2 -12 87.5 5.5 6 5.3 7.7 

2 Turda95/Apullum -16.6 -41 58 -32 -58 41.4 6 5 5 3.4 

3 Turda95/Bezostaia -18.1 -40 60 18.4 -28 71.7 5.5 4.5 5.15 6.1 

4 Turda95/Fundulea29 -4 -33 66.7 21.9 -26 73.5 6.2 6 5.25 6.4 

5 Turda95/Lovrin 32 -33 -42 57.1 12 -12 87.5 3 2 2.5 2.8 

6 Turda95/Turda2000 29.4 10 110 -36 -56 43.1 4.2 5.5 3.45 2.2 

 

Studiul heterozisului din combinaţia ciclică cu părintele comun rezistent T18-94 

(tabelul 10)  arată că în anul 2011 heterozisul în cazul notei la încolţire  are valori mai 

ridicate în majoritatea combinaţiilor în comparaţie cu anul 2010. Excepţie fac 

combinaţiile T18-94/Apullum şi T18-94/Turda 2000 la care se pare că heterozisul în anul 

2011 are valori mai scăzute în comparaţie cu anul 2010. Este de remarcat că în acest set 

de combinaţii, în privinţa heterozisului faţă de cel mai bun părinte, majoritatea hibrizilor 

prezintă valori aproapiate de zero, ceea ce ar putea însemna că părintele rezistent T18-94 

este un bun genitor pentru rezistenţa la încolţirea în spic întrucât aduce hibrizii rezultaţi 

în urma încrucişarilor aproape de valoarea lui pentru nota la încolţire.  

În privinţa legaturii între dominanţă şi rezistenţa la încolţirea în spic la hibrizii F1 

se poate observa cum creşterea dominanţei duce la creşterea rezistenţei la încolţirea în 

spic. Spre exemplu, în combinaţiile T18-94/Lovrin 32, T18-94/Fundulea4 şi T18-

94/Lovrin 34 din anul 2010 se manifestă doar dominanţă parţială cu tendinţă spre 

dominanţă completă, iar valorile heterozisului sunt foarte mici. În schimb, în anul 2011 

pentru aceleaşi combinaţii prin creşterea dominanţei rezultă un heterozis puternic în 

privinţa rezistenţei la încolţirea în spic, în combinaţia T18-94 obţinându-se, spre 

exemplu,  heterozis faţă de cel mai bun părinte.  
Tabelul 10 

Studiul heterozisului şi a dominanţei (D) pentru nota la încolţire 

 în anul 2010 şi 2011 

 

Nr. 

Crt. 

 

Combinaţia cu 

parintele comun  

T18-94 

 

2010 2011 2010 2011 

Heterozis 

 

D Heterozis 

 

D  

F1 

 

X P 

 

F1 

 

X P 
X P 

(%) 

PMax 

(%) 

X P 

(%) 

PMax 

(%) 

1 T18-94/Apullum 6.25 0 100 2.3 -1.1 98.8 8.5 8 8.5 8.7 

2 T18-94/Turda2000 28 6.7 106 22.3 -3.4 96.5 8 6.2 6.95 8.5 

3 T18-94/Turda95 36.3 0 100 54.7 -6.8 93.1 7.5 5.5 5.3 8.2 

4 T18-94/Lovrin 32 20 -20 80 33.3 -9.0 90.9 6 5 6 8 

5 T18-94/Fundulea4 -6.7 -20 80 17.5 -1.1 98.8 6 6.5 7.4 8.7 

6 T18-94/Lovrin 34 -17 -20 80 10.4 2.2 102 6 7.2 8.15 9 
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3.3.2.2 Studiul heterozisului şi a gradului de dominanţă pentru indicele  

           de cădere la combinaţiile hibride cu părinte comun în anul 2010 şi 2011 

 

Trebuie precizat că indicele de cădere exprimat în secunde este un parametru 

obţinut în urma analizei făcute pe făina din grâu şi măsoară în mod indirect activitatea α-

amilazei. Astfel, un indice de cădere ridicat presupune o activitate enzimatică redusă, iar 

o valoare a indicelui de cădere scăzută indică o activitate a α-amilazei ridicată. În cazul în 

care valoarea heterozisului este negativă se presupune că avem de-a face cu un heterozis 

al intensificării activităţii α-amilazei.  Spre exemplu, în combinaţia Turda95/Apullum 

(tabelul 11) în anul 2010 valoarea heterozisului pentru indicele de cădere faţă de media 

părinţilor este -39.25, iar faţă de cel mai bun părinte -44.68. Această situaţie presupune 

de fapt un heterozis pentru intensificarea activităţii enzimatice de 39.25% respectiv 

44.68%. Din acest punct de vedere, pentru ameliorarea în sensul sporirii rezistenţei la 

încolţirea în spic avem nevoie de genotipuri cu indice de cădere ridicat, deci o activitate 

enzimatică redusă,  prin urmare atunci când valoarea heterozisului prezintă valori 

negative, prezintă de fapt intensificarea activităţii α-amilazei, acest lucru poate presupune 

o sporire a susceptibilităţii la încoltirea în spic.  

 Studiul dominanţei în acest set de încrucişări  scoate în evidenţă faptul că pentru 

indicele de cădere în majoritatea combinaţiilor în cei doi ani de analiză nu se manifestă 

dominanţa. Totuşi la hibrizii F1 în care s-au obţinut heterozis pentru indicele de cădere se 

manifestă dominanţă completă, dominaţă parţială sau dominanţă completă cu tendinţă 

spre supradominanţă cum ar fi combinaţia Turda95/Fundulea29. 
Tabelul 11 

Studiul heterozisului şi a dominanţei (D)  pentru indicele de cădere 

 în anul 2010 şi 2011 

 

Nr. 

Crt. 

 

Combinaţia cu 

parintele comun  

Turda 95 

 

2010 2011 2010 2011 

Heterozis 

 

D Heterozis 

 

D  

X P 

 

F1 

 

X P 

 

F1 

X P 

(%) 

PMax 

(%) 
X P 

(%) 

PMax 

(%)  

1 Turda95/T18-94 -54 -63 36.5 -33 -44 55.4 261 120 235 158 

2 Turda95/Apullum -39.2 -44 55.3 -49 -58 41.5 214 130 238 121 

3 Turda95/Bezostaia -54 -58 41.8 -59 -67 32.5 213 98 249 102 

4 Turda95/Fundulea29 3.4 -3.2 96.8 3.18 11.9 111 207 214 172 178 

5 Turda95/Lovrin 32 -16.4 -24 75.8 -1.3 -1.6 98.3 173 145 186 184 

6 Turda95/Turda2000 -2.76 -8.8 91.2 -42. -50 49.8 181 176 221 128 

 

În tabelul 12 sunt prezentate rezultatele privind heterozisul şi dominanţa într-un 

set de combinaţii ciclice în care s-a folosit ca părinte comun linia rezistentă T18-94. La 

acest set de combinaţii după cum se poate constata, sunt diferenţe foarte mari în ceea ce 

priveste heterozisul în cei doi ani de studiu. Daca în tabelul precedent (tabelul 11) în cei 

doi ani de studiu între valorile heterozisului pentru indicele de cădere existau similitudini, 

în acest set de combinaţii majoritatea combinaţiilor diferă foarte mult ca reacţie a 

heterozisului indicelui de cădere de la un an de studiu la altul.  În combinaţiile liniei 

rezistente T18-94 cu cele două soiuri mijlociu rezistente Apullum şi Lovrin 34 în anul 

2010 se observă că valorile heterozisului sunt foarte scăzute, acest lucru presupunând că 

se produce un efect heterozis dar în sensul creşterii intensităţii activităţii alfa amilazei. 
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Însă în anul 2011 în aceste două combinaţii se manifestă heterozis atât faţă de media 

părinţilor, cât şi faţă de cel mai bun părinte; spre exemplu în combinaţia T18-94/Lovrin 

34 valoarea heterozisului este foarte ridicată, în comparaţie cu cel mai bun părinte fiind 

de 15.6%.  
Tabelul 12 

Studiul heterozisului şi a dominanţei (D) pentru indicele de cădere 

 în anul 2010 şi 2011 

 

Nr. 

Crt. 

 

Combinaţia cu 

parintele comun 

T18-94 

 

2010 2011 2010 2011 

Heterozis 

 

D Heterozis 

 

D  

X P 

 

F1 

 

X P 

 

F1 

X P 

(%) 

PMax 

(%) 
X P 

(%) 

PMax 

(%)  

1 T18-94/Apullum -49.4 -56 43.1 4.5 3.4 103 282 142 288 301 

2 T18-94/Turda2000 -31.7 -48 51.6 1.1 -3.8 96 249 170 271 274 

3 T18-94/Turda95 -39.4 -51 48 5.7 -12 87 261 158 235 249 

4 T18-94/Lovrin 32 -6 -31 68.9 -17 -31 68 241 227 236 194 

5 T18-94/Fundulea4 -39.6 -53 46.2 74.3 24.2 124 252 152 203 354 

6 T18-94/Lovrin 34 -12.8 -19 80.5 30.6 15.6 115 304 265 327 428 

 

  

3.3.3  NUMĂRUL DE GENE IMPLICATE ÎN EREDITATEA ÎNCOLŢIRII   

           ÎN SPIC 

 

ULLRICH şi colab. (1993)  citat de ZANETTI  (2000) au găsit 10 gene cu efect 

asupra repausului seminal  într-o populaţie de 150 linii de orz. Mai recent, ZANETTI şi 

colab. (2000) au pus în evidenţă 16 regiuni genomice care sunt asociate cu rezistenţa la 

încolţirea în spic într-o experienţă în care au utilizat încrucişări de tipul grau comun × 

spelta.  

Numărul genelor în majoritatea studiilor, fie că acestea s-au bazat pe metode ale 

geneticii moleculare cum ar fi QTL, fie au avut la bază unele metode de calcul specifice 

geneticii cantitative, variază foarte mult de la un autor la altul. În prezenta lucrare 

estimarea numărului de gene s-a efectuat pe baza unor modele matematice, iar numărul 

genelor care au rezultat ca fiind responsabile în ceea ce priveşte ereditatea încolţirii în 

spic sunt foarte apropiate de cele citate în lucrările de specialitate.  

În combinaţia în care s-a folosit ca părinte comun soiul sensibil Turda 95 (Tabelul 

13), se poate observa că numărul de gene diferă în funcţie de fiecare combinaţie. 

Numărul cel mai ridicat de gene s-a găsit în combinaţia de tipul sensibil-rezistent, 

Turda95/T18-94, unde se pare că sunt implicate în ereditatea fenomenului studiat 16 

gene, iar numărul de gene cel mai scăzut s-a găsit în combinaţia dintre două soiuri 

sensibile, Turda 95/Lovrin 32, unde doar o singură genă se pare că este implicată în 

ereditatea încolţirii în spic.  
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Tabelul 13 

Numărul de gene implicate în ereditatea rezistenţei la încolţirea în spic  în combinaţiile cu 

părinte comun Turda 95 

Combinaţia hibridă 

 

Numărul de gene* 

 

N1 N2 

Turda95/T18-94 16 16 

Turda95/Apullum 5 5 

Turda95/Bezostaia 14 14 

Turda95/Fundulea29 11 11 

Turda95/Lovrin 32 1 - 

Turda95/Turda2000 2 2 

*N1,  după CASTLE and WRIGHT (1921)           

  N2, după COOKERHAM (1986)  

 

La combinaţiile în care s-a folosit ca părinte comun matern, soiul rezistent T18-94, 

după cum se poate observa în tabelul 14, numărul genelor implicate în ereditatea încolţirii 

în spic este mult mai ridicat în comparaţie cu hibrizii rezultaţi în urma încrucişării cu 

soiul sensibil Turda 95( tabelul 13).  De asemenea ar fi de remarcat faptul că în 

combinaţiile în care linia rezistentă T18-94 este încrucişată cu părinţi variabili 

reprezentaţi de soiurile sensibile, numărul genelor implicate în ereditatea încolţirii în spic 

este mai ridicat în comparaţie cu hibrizii rezultaţi în urma încrucişarii cu soiuri rezistente 

sau chiar mijlocii sensibile. Spre exemplu în încrucişarea cu soiul mijlociu rezistent 

Lovrin 34 numărul genelor implicate în ereditatea caracterului studiat este de aproximativ 

4-5, iar atunci când linia rezistentă T18-94 este încrucişată cu soiurile sensibile Turda 95 

şi Lovrin 32, numărul genelor implicate în ereditatea fenomenului creşte la 30-31 gene.  

Referitor la  combinaţia reciprocă T18-95/Turda 95 din tabelul 29 şi 30 se observă 

că atunci când soiul sensibil Turda95 este forma maternă atunci numărul genelor 

implicate în ereditatea încolţirii în spic este de 16 gene, iar când linia rezistentă T18-94 

este forma maternă din prezenta combinaţie, atunci numărul genelor implicate în 

fenomenul studiat este de 30-31 gene, ceea ce presupune că în ereditatea încoltitii în spic 

în această combinaţie se regăsesc şi gene cu origine extranucleară ce sunt implicate în 

ereditatea încolţirii în spic.  
 

Tabelul 14 

Numărul de gene implicate în ereditatea rezistenţei la încolţirea în spic, la combinaţiile cu părinte 

comun Turda 18-94 

Combinaţia hibridă 

 

Numărul de gene* 

 

N1 N2 

T18-94/Apullum 1 - 

T18-94/Turda2000 12 12 

T18-94/Turda95 31 30 

T18-94/Lovrin 32 31 31 

T18-94/Fundulea4 7 7 

T18-94/Lovrin 34 5 4 

*N1,  după CASTLE and WRIGHT (1921)           

  N2, după COOKERHAM (1986)  
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3.4 IMPLICAŢIILE ÎNCOLŢIRII ÎN SPIC ASUPRA UNOR PARAMETRII  

      AI CALITĂŢII DE PANIFICAŢIE 
 

3.4.1 Corelaţia între nota la încolţire şi indicele de cădere 

 

Relaţia între nota la încolţire şi indicele de cădere la 105 genotipuri (figura 1), care 

sunt constituite din hibrizii F1, F2, BC1, BC2 şi cele 9 forme parentale de grâu de 

toamnă, scoate în evidenţă un coeficient de corelaţie foarte semnificativ (r = 0.38***).  

Rezultate asemănătoare a  comunicat FLINTHAM, (2004) care a arătat că între nota la 

încolţire şi indicele de cădere valoarea coeficientului de determinaţie este de r
2
= 0.34 **.  

y = 14.48x + 151.75

R
2
 = 0.145

r = 0.38***
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Figura 28 Studiul corelaţiei între nota la încolţire şi indicele de cădere 

 
3.4.2 CORELAŢIA ÎNTRE NOTA LA ÎNCOLŢIRE ŞI PROTEINĂ 

 

 Din studiul relaţiei între conţinutul de proteină şi rezistanţa la încolţirea în spic 

(figura 29) reiese că există o corelaţie pozitivă semnificativă între cele două caractere 

studiate ( r = 0.36***).  Se cunoaşte faptul că între cantitatea de proteină şi sticlozitate, 

respectiv duritatea bobului, există o corelaţie pozitivă puternică. Această corelaţie se 

bazează probabil pe faptul că la seminţele cu sticlozitate ridicată şi cu bobul dur absorbţia 

apei în se face mai greu. Rezultate asemănătoare au fost obţinute şi comunicate de 

BARNARD şi  colab. (2005), care într-o experienţă privind caracteristicile bobului, 

precum şi a efectelor acestora asupra încolţirii, au identificat corelaţia pozitivă existentă 

între rezistenţa la încolţire şi conţinutul în proteină a bobului, respectiv duritatea acestuia. 

De asemenea, MAREŞ, (1993) a arătat că între absorbţia apei în bob şi încolţirea în spic 

există o corelaţie pozitivă şi a precizat că această legătură este influenţată mai mult 

genetic decât de către mediu.  
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y = 0.1441x + 9.1614
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Figura 29 Studiul corelaţiei între nota la încolţire şi conţinutul de proteină 

 

 

3.5  IMPLICAŢII ALE PARAMETRILOR GENETICI ÎN AMELIORAREA        

REZISTENTEI GRÂULUI DE TOAMNĂ LA ÎNCOLŢIREA ÎN SPIC 

 

Amelioratorii  trebuie sa posede o imagine cât mai clară a fenotipului pe care trebuie 

să-l posede un soi de grâu astfel încât pe de o parte să satisfacă cerinţele în cea ce 

priveşte capacitatea de producţie şi calitatea recoltei, iar pe de altă parte cultivarul nou 

creat să prezintă rezistenţă la factorii de mediu biotici sau abiotici. Pe lângă fenotip, am       

eliorarea plantelor se bazează pe valorificarea cunoştinţelor cu privire la genotipul 

cultivarului studiat şi în special, referitor la tipul predominant de acţiune a genelor 

implicate în ereditatea respectivului caracter.  

O primă informaţie utilă însă în orientarea programului de ameliorare o reprezintă 

cunoaşterea cotei cu care caracterul studiat este determinat de mediu sau de către genotip, 

iar acestă înformaţie se poate obţine cu ajutorul coeficientului de ereditate în sens larg. 

Cu privire la acest aspect, în cazul notei la încolţire, se poate observa că în marea 

majoritatea a hibrizilor obţinuţi coeficientul de heritabilitate în sens larg prezintă valori 

ridicate, semn că pentru acest caracter genotipul are un rol important în manifestarea 

fenotipică a rezistenţei la încolţirea în spic.   

 La plantele autogame, cum este cazul grâului, în lucrările de ameliorare este 

preferabil să fie utilizat coeficientul de heritabilitate în sens restrâns, calculat pe baza 

varianţei aditive, întrucât efectele aditive sunt singurele care pot fi fixabile la descendenţi 

în generaţiile următoare.   

 Atunci când heritabilitatea în sens restrâns prezintă valori ridicate, de regulă mai 

mari de 50, se recomandă ca selecţia să fie începută în generaţia F2; de asemenea în 

această situaţie se poate folosi cu succes metoda selecţiei în masă.  

Pentru eficientizarea lucrărilor de ameliorare de foarte mare importanţă este 

cunoaşterea valorilor varianţelor aditive şi neaditive, deoarece în funcţie de raportul 
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acestora se pot lua o serie de decizii fundamentate privind strategiile si tehniciile de 

urmat. 

Efectele genetice rezultate în urma prelucrării şi analizei datelor privind indicele 

de cădere şi a notei la încolţire  nu fac decât sa accentueze şi mai mult asupra faptului că 

fenomenul de încolţire în spic este foarte complex. Astfel, fiecare set de combinaţii 

ciclice îşi are specificitatea lui; de asemenea, în fiecare set de combinaţii se regăsesc 

abateri de la anumite reguli, de care ar trebui să se ţină seama.  Prin urmare, atât pentru 

nota la încolţire cât şi pentru indicele de cădere, decizia privind metoda de ameliorare ar 

trebui luată individual, în funcţie de fiecare combinaţie în parte, cu toate că între anumite 

seturi de combinaţii sau în interiorul fiecărui set există anumite similitudini privind 

ereditatea caracterelor studiate. 

 

CAPITOLUL IV 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
4.1 CONCLUZII 

 

Rezultatele prezentate ne permit formularea unor concluzii privind descifrarea 

complexităţii fenomenului de încolţire a boabelor în spic la grâul de toamnă, precum şi 

precizarea mecanismelor genetice implicate în ereditatea acestui caracter, după cum 

urmează: 

1) Din punct de vedere genetic fenomenul de încolţire a boabelor în spic poate fi 

abordat ca un caracter cantitativ complex, la realizarea căruia concură o serie 

de însuşiri morfo-fiziologice, între care durata repausului seminal şi activitatea 

enzimatică a alfa-amilazei joacă un rol esenţial. 

2) Calculul heterozisului faţă de media părinţilor şi faţă de cel mai bun părinte 

confirmă prezenţa heterozisului negativ (în direcţia reducerii indicelui de 

cădere, deci a creşterii activităţii amilolitice) în cele mai multe combinaţii. 

3) Estimarea gradului de dominanţă prin calculul raportului de potenţă, arată că  

în ereditatea indicelui de cădere la hibrizii rezultaţi din cele 4 combinaţii 

ciclice, sunt implicate efecte genice asociate cu o dominanţă parţială cu 

tendinţă spre dominanţă completă pentru valorile apropiate de 100 sau chiar 

supradominanţă.  

4) La unii din hibrizii reciproci determinismul genetic al indicelui de cădere pare 

a fi sub influenţa efectelor materne, lucru ce pare a fi confirmat de cercetările 

noastre anterioare.  

5)  Un foarte bun genitor în ceea ce priveşte indicele de cădere ar părea să fie 

Lovrin 34. În toate combinaţile hibride din setul de combinaţii ciclice în care el 

este părinte comun, aditivitatea acţionează puternic în sensul creşterii indicelui, 

iar în cazul efectelor epistatice de tipul aditiv ×aditiv doar în combinaţia 

Lovrin 34/Bezostaia ar părea că  acestea acţionează marcant în direcţia scăderii 

acestuia. 
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4.2 RECOMANDĂRI 

 

1. Există o gama amplă de variabilitate genetică privind reacţia grâului la încolţirea 

în spic, care oferă posibilitatea ameliorării acestui caracter. Dintre genotipurile 

studiate, soiul Lovrin 34 s-a remarcat ca un bun genitor în vederea îmbunătăţirii 

indicelui de cădere, dar şi pentru creşterea rezistenţei la încolţire în spic. 

2. Acţiunile genice de natură aditivă, ca si efectele epistatice de tip aa , sugerează 

posibilitatea imbunătăţirii caracterului „ rezistenţă la incolţirea in spic”prin metoda 

de ameliorare genealogică. Atât pentru indicele de cădere, cât şi pentru nota la 

încoltirea se poate face selecţie în vederea îmbunătăţirii respectivelor caractere 

încă din generaţia F2. 

3. Având în vedere rezultatele privind heterozisul, se evidenţiază posibilitatea 

valorificării acestui tip de variabilitate în direcţia creerii de hibrizi comerciali de 

grâu (grâul hibrid).Se  recomandă ca în cazul ameliorării în vederea obţinerii de 

hibrizi F1, să se acorde o atenţie specială a direcţiei în  care acţionează heterozisul 

pentru cele două caractere studiate. 

4. Rezultatele pe doi ani, privind heterozisul sugerează că cercetarile asupra 

hibrizilor F1 comerciali, să fie efectuate în mai multe condiţii climatice pentru a 

observa stabilitatea manifestării celor două caractere legate de  încolţirea în spic. 

5. Existenţa transgresiilor favorabile pentru rezistenţa la încolţirea în spic, reprezintă 

o garanţie privind ameliorarea acestui caracter la grâu. In acest sens, alegerea 

segregantelor transgresive poate fi facută în testări artificiale care simuleaza 

condiţiile de umiditate din perioada maturităţii grâului. 
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