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Abstract. The biological material that has been taken into our study was 

consisted of 18 green pea local land races collected from the West part of 
Romania (Arad, Timis and Bihor). For the considered genotypes, we have 
performed biometrical measurements for different characters that have direct 
and indirect influence on grain yield: plant height, first pod height, number of 
flower nodes/ plant, pod number/ plant, pod length, grain number/ pod, grain 
weight/ pod and grain weight/ plant. For the grain weight variability per plant 
the major contribution is brought by pod length, number of flower nodes along 
with the grain number. From the studies concerning the simple and multiple 
correlations it has been assessed that selection for larger plant height 
determined a direct increase of the flower nodes per plant and subsequently the 
use of this character may determine an increase of grain number and grain 
weight per plant. 

 
Studiul corelaţiilor dintre caracterele cantitative care contribuie la 

realizarea producţiei pe plantă, prezintă importanţă atât pentru stabilirea celor mai 
eficiente mijloace de apreciere a producţiei, cât şi pentru alegerea corespunzătoare 
a genitorilor şi a modului de prelucrare a acestora în procesul de ameliorare.  
 Elementul morfologic hotărâtor în realizarea producţiei la mazăre este 
numărul păstăilor fertile pe plantă (Cousin R., 1992). Acesta depinde de numărul 
nodurilor florifere şi de numărul florilor la un nod. Optimizarea acestor elemente, 
alături de optimizarea unor însuşiri fiziologice, pot soluţiona obţinerea unor 
producţii mai mari la această cultură (Alcalde A.J., 2000). În ameliorarea capacităţii 
de producţie trebuie avută în vedere şi influenţa activităţii simbiozei cu bacteriile 
fixatoare de azot. Formele cu foliaj normal mai productive prezintă şi o activitate 
superioară în fixarea azotului atmosferic, deci există o corelaţie directă (Madoşă E., 
2004). Genitorii pentru creşterea capacităţii de producţie trebuie să fie caracterizaţi 
prin cel puţin 10-12 păstăi pe plantă, cu minim 7-8 boabe în păstaie şi o masă a 
1000 boabe în jur de 300 g (Lonnig W.E., 1980; 1981). 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Materialul biologic care face obiectul acestui studiu a fost reprezentat prin 18 
populaţii locale de mazăre, colectate din zona de vest a României (Arad, Timiş, 
Bihor). Asupra genotipurilor studiate s-au efectuat măsurători biometrice pentru 
diferite caractere cu influenţă directă şi indirectă asupra producţiei: înălţimea plantei, 
înălţimea de inserţie a păstăilor inferioare, numărul nodurilor florifere pe plantă, 



 368

numărul de păstăi pe plantă, lungimea păstăii, numărul de boabe din păstaie, 
greutatea boabelor din păstaie şi greutatea boabelor pe plantă. Datele experimentale 
obţinute au fost utilizate pentru stabilirea contribuţiei fiecărui caracter la realizarea 
producţiei pe plantă, prin intermediul analizei varianţei pentru regresia multiplă şi a 
regresiilor parţiale (Ciulca S., 2002). 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Înălţimea plantei este corelată pozitiv cu înălţimea de inserţie a păstăilor 

inferioare şi numărul nodurilor florifere şi corelată negativ cu numărul boabelor din 
păstaie. Ca atare, aplicarea selecţiei în direcţia unei talii înalte a plantei determină o 
reducere semnificativă a numărului boabelor din păstaie.  

Numărul de păstăi pe plantă prezintă o corelaţie negativă cu lungimea păstăii şi o 
corelaţie pozitivă cu numărul boabelor în păstaie şi numărul nodurilor florifere pe 
plantă. Numărul boabelor pe plantă este corelat pozitiv cu masa boabelor pe plantă şi 
numărul de noduri florifere.  

Pe baza legăturilor corelative prezentate, se poate afirma că aplicarea unei selecţii 
în vederea obţinerii unor plante cu o talie înaltă produce o creştere directă a numărului 
de noduri florifere pe plantă, iar ulterior prin intermediul acestui caracter poate avea loc 
şi o sporire a numărului de păstai, respectiv a numărului şi greutăţii boabelor pe plantă. 

Tabelul 1 

Valorile coeficienţilor de corelaţie dintre caracterele studiate 

 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Înălţimea pl (1) 0.940xxx 0.367 -0.128 -0.507o 0.130 0.628xx 0.035 

Înălţimea inser. (2)  0.202 -0.090 -0.505o -0.046 0.436 -0.179 

Nr. păstăi (3)   -0.523o -0.258 0.885xxx 0.791xxx 0.479 

Lung. păstăi (4)    0.071 -0.522o -0.387 0.347 

Nr.boabe/păstaie (5)     0.203 -0.326 0.134 

Nr. boabe / pl (6)      0.648xx 0.535x

Nr. nod florifere (7)       0.353 

Greutatea boabe/pl (8)        

Regresia multiplă pentru greutatea boabelor pe plantă în funcţie de celelalte 
caractere studiate oferă posibilitatea stabilirii participării acestora la realizarea producţiei 
pe plantă, ulterior aceste informaţii sunt utilizate în vederea orientării lucrărilor de 
selecţie pentru obţinerea unor genotipuri cu potenţial de producţie superior. Valorile 
indicelui de determinare (R2 = 0,916) atestă faptul că   modelul regresiei prezentat 
exprimă 91,60 % din variabilitatea greutăţii boabelor pe plantă, respectiv 86,30 % dacă 
luăm în considerare şi numărul de observaţii pe baza cărora s-au efectuat determinările 
conform indicelui de determinare ajustat (R2a = 0,863). Valorile distinct semnificative ale 
regresiei multiple atestă faptul că ecuaţia regresiei poate fi utilizată în proiectarea 
ideotipului viitoarelor genotipuri folosind ca material iniţial populaţiile locale studiate. 



Tabelul 2 
Analiza varianţei pentru regresia multiplă şi regresiile parţiale  

ale greutăţii boabelor pe plantă 
Sursa variabilităţii  SP GL S2 Testul F 

Înălţimea plantei (x1) 0,411 1 0,411 F=2,43 
Înălţimea inserţie păstăi inferioare (x2) 0,259 1 0,259 F=1,53 
Numărul de păstăi/plantă (x3) 0,023 1 0,023 F=0,14 
Lungimea păstăi (x4) 6,652 1 6,652 F=39,36** 
Număr boabe/păstaie (x5) 2,272 1 2,272 F=13,44** 
Număr boabe/plantă (x6) 0,007 1 0,007 F=0,04 
Număr noduri florifere (x7) 4,521 1 4,521 F=26,73** 
Regresie 14,146 7 2,021 F=11,95** 
Alte surse 1,860 11 0,169  
          

Y= -4,009 + 0,047x1 - 0,082x2 + 0,496x3 + 0,836x4 + 0,149x5 + 0,049x6 - 0,028x7
 

Analiza varianţei regresiilor parţiale prezentate în tabelul 2 atestă că cea 
mai mare contribuţie la variabilitatea greutăţii boabelor pe plantă o are lungimea 
păstăii (47,02 %), urmată de numărul nodurilor florifere (31,96 %) şi numărul de 
boabe în păstaie (16,06 %), aceste trei caractere având o influenţă distinct 
semnificativă asupra greutăţii boabelor pe plantă. 

4,91

8,16

y = -0,1382x2 + 2,253x - 4,2688

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8
Lungimea păstăi  (cm)

G
re

ut
at

ea
 b

oa
be

lo
r/p

la
nt
ă 

(g
)

10

 
Fig. 1 - Regresia greutăţii boabelor pe plantă în funcţie de lungimea păstăii. 

 

Regresia dintre greutatea boabelor şi lungimea păstăii (fig. 1) indică faptul că 
genotipurile cu potenţial de producţie superior au o lungime a păstăi de aproximativ 
8,16 cm. 
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Fig. 2 - Regresia greutăţii boabelor pe plantă în funcţie de numărul nodurilor florifere. 
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Din figurile 2 şi 3 se observă că genotipurile cu o producţie superioară de 
boabe trebuie să aibă peste patru noduri florifere pe plantă, respectiv peste cinci 
boabe în păstaie. 
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Fig. 3 - Regresia greutăţii boabelor pe plantă în funcţie de numărul boabelor în păstaie. 

CONCLUZII 
1. Înălţimea plantei este corelată pozitiv cu înălţimea de inserţie a păstăilor 

inferioare şi numărul nodurilor florifere şi corelată negativ cu numărul boabelor din 
păstaie. Ca atare, aplicarea selecţiei în direcţia unei talii înalte a plantei determină o 
reducere semnificativă a numărului boabelor din păstaie. 

2. Numărul de păstăi pe plantă prezintă o corelaţie negativă cu lungimea păstăii 
şi o corelaţie pozitivă cu numărul boabelor în păstaie şi numărul nodurilor florifere pe 
plantă. 

3. Efecte mari şi asigurate statistic asupra variabilităţii greutăţii boabelor pe 
plantă o au lungimea păstăii (47,02 %), urmată de numărul nodurilor florifere (31,96 %) 
şi numărul de boabe în păstaie (16,06 %). 

4. Orientarea selecţiei în vederea obţinerii unor plante cu o talie înaltă produce o 
creştere directă a numărului de noduri florifere pe plantă, iar ulterior prin intermediul 
acestui caracter poate avea loc şi o sporire a numărului de păstai, respectiv a numărului 
şi greutăţii boabelor pe plantă. 

5. Luând în considerare populaţiile locale studiate, genotipurile cu o producţie 
ridicată de boabe trebuie să prezinte minim patru noduri florifere pe plantă, păstăi de 
minim 8 cm, respective un număr de cinci boabe în păstaie. 
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