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Abstract. The main objective of our study was to establish the value 
of some genotypes as parental forms for plant height. In order to determine 
the combining ability, we have studied the F1 hybrids resulting from the 
diallel crosses and the parental forms according to Griffing model. 
According to this method, we selected parental forms with different origins: 
3 varieties from Romania, and one variety from Germany, Hungary, Serbia 
and Muntenegru. From the performed studies, it has been observed that for 
the general combining ability, the effect amplitude was between 3,43 cm in 
GK Kobe variety and 4,07 cm for Greiff variety. As for the specific 
combining ability, it has been noticed that each combination produced 
different outcomes, most values registered being positive. Great importance 
has been given to the negative effects registered by the following 
combinations Greiff x Turda 95, Greiff x Maxima, Delia x Turda 95. 
Regarding the value of the additive effects, these proved to be significant in 
case of reduced plant height as it is the case of Delia and GK Kobe wheat 
varieties.   

 
Începuturile ameliorării grâului sunt legate de începuturile cultivării acestei 

plante, această etapă a ameliorării putând fi denumită "etapa ameliorării populare" 
(SĂULESCU N.N., 1984). Înălţimea plantelor este un caracter care prezintă o 
influenţă majoră asupra rezistenţei la cădere şi indirect asupra producţiei. Studiul 
acestui caracter reprezintă totodată un mijloc eficient de estimare prealabilă a 
rezistenţei la cădere pentru materialul genetic aflat la începutul procesului de 
ameliorare (POTLOG şi colab.1989). Studiul capacităţii combinative este un 
element important în alegerea judicioasă a genitorilor în programele de ameliorare 
(LAZAROV SEBASTIANA şi NEDELEA, 2005). Este cunoscut faptul că 
rezultatele valoroase în direcţia îmbunătaţirii unor caractere sau însuşiri sunt 
strâns legate de valoarea genitorilor folosiţi în hibridare, dar mai ales de 
capacitatea lor de combinare. (NEDELEA G.1975 ).  Capacitatea combinativă 
diferă de la un caracter la altul şi de la un genotip la altul. Din stidiile efectuate s-a 
ajuns la concluzia că părinţii cu o bună capacitate combinativă generală vor da 
soiuri valoroase în generaţiile mai avansate, iar o bună capacitate combinativă 
este exprimată prin manifestarea heterozisului într-un mare număr de cazuri 
(LUPTON (1961), MAYO (1980)) 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Matertialul biologic a fost alcătuit din 7 genitori şi hibrizii F1 rezulţati din 

încrucişarea dialelă a acestora. Genitorii au prezentat o mare diversitate genetică 
provenind din România, Ungaria,, Germania şi Serbia şi Muntenegru. Asupra 
genotipurilor parentale şi hibride s-au efectuat măsurători biometrice la câte 25 de 
plante. 

Asupra materialului biologic reprezentat prin formele parentale şi hibrizii F1 au 
fost efectuate măsurători biometrice pe un număr total de 25 de plante în trei repetiţii 
sub aspectul caracterului înălţimii plantei 

Datele experimentale obţinute au fost prelucrate statistic calculându-se: X, 
SX, S%. După care datele au fost prelucrate în vederea stabilirii capacităţii 
combinative generale şi specifice. 

Ulterior prin metoda lui (GRIFFING B. 1956) au fost calculate capacitatea 
combinativă generală şi specifică folosind metoda experimentală II care cuprinde 
părinţii şi hibrizii. Acest sistem de încrucişare dialelă dă naştere la genotipuri diferite 
p(p+1)/2. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Pe baza datelor din tabelul 1  rezultă că diferenţele dintre hibrizii F1 

în ceea ce priveşte înălţimea plantelor se datorează, într-o măsură distinct 
semnificativă, atât capacităţii combinative generale cât şi capacităţii 
combinative specifice, ca atare atât efectele genice aditive cât şi cele 
neaditive dominante sau epistatice au un rol important în determinismul 
genetic al acestui caracter la genitorii studiaţi . 

Pe baza raportului dintre capacitatea combinativă generală şi cea 
specifică, rezultă că în cazul acestui set de genitori, pentru caracterul 
respectiv efectele neaditive ale genelor au o contribuţie mai mare decât 
cele aditive. 

 
Tabelul 1. 

Analiza varianţei capacităţii combinative pentru înălţimea plantelor la hibrizii F1 
 

Cauza 
variabilităţii SP GL S2 Proba F 

Capacitate 
comb. 

generală 
311,72 6 51,95 11,92** 

(F1%=3,04) 

Capacitate 
comb. 

specifică 
3140,90 21 149,56 34,34** 

(F1%=2,11) 

Eroare 352,75 81 4,35  
                CCG/CCS                                                                 0,34 
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Amplitudinea maximă a diferenţelor dintre efectele capacităţii 
combinative generale  a fost de 7,50 cm, de la –3,43 cm la soiul GK Kobe 
până la 4,07 cm la soiul Greiff. Efectele medii ale capacităţii combinative 
generale prezintă deosebiri semnificative pentru trei soiuri, fiind parţial 
corelate cu talia plantelor la formele parentale chiar dacă valorile 
coeficientului de corelaţie nu atinge nivelul semnificaţiei statistice (r = 
0,678).  

Din punct de vedere al efectelor capacităţii combinative specifice 
pentru talia plantelor (tab.2), se observă că fiecare cuplu evidenţiază o 
reacţie diferită majoritatea acestora (82 %) având valori pozitive 
(amplitudinea acestora a fost de 29.54 cm).  Cele   mai   mari   efecte   
pozitive   s-au   întâlnit   la  hibrizii: Greiff x Delia (22,00***), Greiff x 
Fundulea 4 (16,35***), Delia x Maxima (13,47***) etc.,  în timp ce 
efectele negative cele mai  mari  s-au constatat la hibrizii: Greiff x Turda 
95 (-7,54000), Greiff x Maxima (-7,32000), Delia x Turda 95 (-7,41000) .  

Valorile  efectelor  capacităţii  combinative specifice  au  fost 
corelate  (r = 0,947**) cu talia plantelor la hibrizii F1, fapt ce confirmă 
posibilitatea stabilirii cuplurilor de hibridare pe baza valorilor capacităţii 
combinative specifice.  

 
Tabelul 2. 

Efectele capacităţii combinative generale şi specifice pentru înălţimea plantelor la 
hibrizii F1 

 

Efectele capacităţii combinative specifice 
Genitorii 

Efectele 
capaci. 
combi. 

generale Alex Delia Fundulea4 Turda 95 GK Gobe Maxima 

Greiff 4,07*** 5,38** 22,00*** 16,35*** -7,54000 -1,96 -7,32000

Alex 0,66  -4,380 8,86*** 4,15* 11,76*** 7,99*** 

Delia -2,1900   0,12 -7,41ooo -2,53 13,47*** 

Fundulea 
4 0,53    3,80* 5,82** 0,67 

Turda 95 0,75     2,58 12,89*** 

GK Gobe -3,43000      8,05*** 

Maxima -0,38       

 
DL5% =1,38  DL1% =1,83  DL0,1% =2,37                  DL5% = 3,66          DL1% = 4,85       DL0,1% = 6,27 
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CONCLUZII 

 
1. În urma studiilor realizate s-a remarcat că pentru capacitatea 

combinativă generală, amplitudinea efectelor a fost cuprinsă între –3,43 cm la 
soiul GK Kobe şi 4,07 cm la soiul Greiff. 

2. In privinţa efectelor capacităţii combinative specifice, se constată că 
fiecare cuplu evidenţiază o reacţie diferită, majoritatea având valori pozitive.  

3. Importante sunt însă efectele negative înregistrate la combinaţiile 
Greiff x Turda 95, Greiff x Maxima, Delia x Turda 95.  

4. Studiind valoarea efectelor aditive se constată că acestea sunt 
semnificative pentru o talie a plantelor redusă în cazul soiurilor Delia şi GK Gobe, 
caracter important pentru rezistenţa la cădere. 
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