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Abstract 
 

The hybridological study performed at five chickpea parents and their direct F1 hybrids 
allowed the elucidation of some aspects regarding the genetic control of total number of 
pods per plant. The experimental results showed that in genetic control of this trait, both 
additivity (gi) and dominance (l, li, lij) effects of genes with role into this quantitative trait’s 
heredity were involved, acting based on „partial dominance” genetic mechanism: 

(H1/D)1/2 = 0.97 and Vr/Wr = 0.95, confirmed also by graphical analysis.  
The frequency of recessive genes was in excess vs. that of dominant ones. 
The dominant and recessive genes were symmetrically distributed among parents, 

dominant and recessive alleles as well (H2/4H1 = 0.21). 
For the tested genitors, there is no evidence in existing a dominant gene or a group of 

genes closely associated, which influence the trait heredity (h2/H2 = 0.0023). The heredity 
coefficients for the tested trait had values of 0.73 in narrow sense and 0.99 in broad one. 
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INTRODUCERE 

 
Numărul total de păstăi pe plantă la năut este un obiectiv de ameliorare ma-

jor, cu importanţă în determinarea producţiei de seminţe. Numeroşi cercetători 
au căutat să identifice şi să explice manifestarea mecanismelor genetice care gu-
vernează acest caracter cantitativ la năut. 

S i n g h  şi  S i n g h, în 1992,  au studiat ereditatea unor caracteristici morfo-
logice la năut, printre care numărul de păstăi pe plantă, şi au găsit că efectele 
genelor aditive şi neaditive au influenţat în egală măsură acest caracter, întoc-
mai cum au raportat şi  S i n g h şi colaboratorii, în 1977, B h a t t  şi  S i n g h, în 
1980 şi  S a l i m a t h  şi  B a h l, în 1988. 

Rezultate similare au raportat S i n g h şi colaboratorii în 1992 şi 1993, în ur-
ma studiului caracterelor agronomice la năut prin metoda analizei dialele, care 
au indicat un control genetic aditiv cât şi neaditiv. 
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M i s r a (1991) găseşte valori mari ale coeficientului de ereditate (h2) şi pro-
gresul genetic al caracterului numărul de păstăi pe plantă la năut. V i j a y k u -
m a r şi colaboratorii (1991) au constatat că acest caracter poate fi îmbunătăţit 
prin selecţie directă, iar K u m a r  şi  B a h l (1992) recomandă utilizarea selecţi-
ei indirecte. 

Y a d a v (1990), C h a v a n  şi colaboratorii (1994), B h a m b o t a  şi colabo-
ratorii (1994), S i n g h  şi colaboratorii (1995), S t u r z u  şi colaboratorii (2004), 
analizând corelaţiile dintre numărul de păstăi pe plantă şi alte caracteristici can-
titative, au constatat că acest caracter este corelat pozitiv cu producţia de sămân-
ţă pe plantă şi alte elemente de productivitate, ceea ce a dovedit că poate fi utili-
zat drept criteriu de selecţie pentru ameliorarea producţiei la năut. 

Prezenta lucrare şi-a propus elucidarea unor aspecte ale eredităţii numărului 
total de păstăi la năut, prin utilizarea unei germoplasme foarte diverse pentru 
acest caracter.  
 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
 

În perioada 2005-2006, la S.C.D.A. Teleorman s-a organizat o serie de expe-
rienţe care au cuprins 5 genotipuri parentale de năut cu provenienţă geografică 
diferită: P.I. 451628 (Iran), P.I. 107128 (Italia), P.I. 462196 (India), Bărbuţa (Ro-
mânia) şi Stepnovoi (Bulgaria), împreună cu hibrizii lor direcţi în generaţia F1, 
obţinuţi prin încrucişări dialele p(p-1)/2. Experienţele au fost semănate în câmp 
după metoda blocurilor randomizate. 

Numărul total de păstăi pe plantă a fost determinat în câmp prin numărători 
efectuate la maturitate, la câte 10 plante de năut din fiecare variantă experimen-
tală. 

Rezultatele experimentale au fost analizate statistic în următoarea succesi-
une: analiza varianţei pentru grupe de experienţe (C e a p o i u, 1968), analiza va-
rianţei tabelului ½ dialel (W a l t e r s  şi  M o r t o n, 1978), analiza covarianţei şi 
varianţei şirurilor de hibrizi cu un părinte comun (J i n k s  şi  H a y m a n, 1954; 
H a y m a n, 1954 a), estimarea componentelor varianţei genetice şi a coeficien-
ţilor de ereditate (J i n k s, 1954; H a y m a n, 1954 b; M a t h e r  şi  J i n k s, 1974), 
părinţii teoretici cu număr maxim de gene dominante şi recesive (J o s h i, 1961), 
corelaţia dintre valorile medii parentale şi suma covarianţei şi varianţei cores-
punzătoare (M a t h e r  şi  J i n k s, 1974). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Numărul total de păstăi pe plantă la formele parentale de năut studiate a vari-

at între 19,87 la soiul P.I. 107128 şi 64,93 la soiul Bărbuţa (tabelul 1). 
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Tabelul 1 
Numărul total de păstăi pe plantă la genotipurile de năut studiate 

(Total number of pods/plant at tested chickpea genotypes) 
 

Nr. crt. Genotipul Numărul total de păstăi/plantă 
1. P.I. 451628 31,27 
2. P.I. 107128 19,87 
3. P.I. 462196 47,33
4. Bărbuţa 64,93 
5. Stepnovoi 55,37 

Media 43,75 
DL    5% 4,50 
DL    1% 6,55 
DL 0,1% 9,83 

 
Rezultatele obţinute evidenţiază faptul că cele 15 genotipuri analizate sunt 

foarte puternic diferenţiate, ceea ce s-a manifestat şi la hibrizii obţinuţi, numărul 
total de păstăi pe plantă înregistrând valori de la 15,93 la hibridul P.I. 451628/ 
P.I. 107128 şi până la 81,36 la hibridul P.I. 462196/ Bărbuţa (tabelul 2). 

Analiza varianţei pentru grupe de experienţe (C e a p o i u, 1968) a evidenţiat 
diferenţe distinct semnificative între genotipurile luate în studiu (tabelul 3). 

Diferenţele foarte distinct semnificative dintre genotipuri au permis conti-
nuarea descompunerii şi studiul detaliat al varianţei acestui caracter, cu ajutorul 
metodelor statistice amintite anterior. 

 
Tabelul 2 

Valorile medii ale numărului total de păstăi pe plantă la cele 5 genotipuri parentale 
 şi hibrizii lor direcţi în generaţia F1 

(Average values of total number of pods/plant at the five parents and their direct F1 hybrids) 
 

Nr. crt. Genotipul Numărul total de păstăi pe plantă 
1.  P.I. 451628 31,27 
2.  P.I. 451628/ P.I. 107128 15,93 
3.  P.I. 451628/ P.I. 462196 53,26 
4.  P.I. 451628/ Bărbuţa 38,66 
5.  P.I. 451628/ Stepnovoi 32,93 
6.  P.I. 107128 19,87 
7.  P.I. 107128/ P.I. 462196 34,30 
8.  P.I. 107128/ Bărbuţa 25,36 
9.  P.I. 107128/ Stepnovoi 43,46 

10.  P.I. 462196 47,33 
11.  P.I. 462196/ Bărbuţa 81,36 
12.  P.I. 462196/ Stepnovoi 52,66 
13.  Bărbuţa 64,93 
14.  Bărbuţa/ Stepnovoi 55,06 
15.  Stepnovoi 55,37 

Media 43,45 
DL    5% 2,74 
DL    1% 3,70 
DL 0,1% 4,92 



Rodica Sturzu 66

Tabelul 3 
Analiza varianţei pentru numărul total de păstăi pe plantă la năut 

(ANOVA for total number of pods/plant in chickpea) 
 

Cauza variabilităţii 
Numărul total de păstăi/ plantă 

SP GL s2 F 
Blocuri  0,3094 2 0,1547 0,0774 NS 
Genotipuri  13135,6300 14 938,2593 348,2601*** 

Eroare  75,4357 28 2,6941  
Coeficient de variabilitate (%) 3,7777 
*** Semnificativ pentru 0,1% 

 
Analiza varianţei tabelului ½ dialel 

Pentru stabilirea genelor implicate în controlul eredităţii caracterului numă-
rul total de păstăi pe plantă, varianţa genetică a fost descompusă în componen-
tele sale: varianţa genetică pentru aditivitate (gi) şi varianţa genetică de domi-
nanţă (l, li şi lij), după modelul propus de W a l t e r s  şi  M o r t o n (1978). 

Pentru caracterul numărul total de păstăi pe plantă la năut, atât efectele de 
aditivitate, cât şi cele de dominanţă au fost distinct semnificative, în testul F (ta-
belul 4). 

 
Tabelul 4 

Analiza varianţei 1/2 dialelă pentru numărul total de păstăi pe plantă la năut 
(½ diallel ANOVA for total number of pods/plant) 

 

Cauza variabilităţii Numărul total de păstăi/ plantă 
SP GL s2 F 

Contribuţia aditivă a genotipului i (gi) 3968,30 4 992,08 368,16** 

Deviaţia medie datorată dominanţei (l) 2,03 1 2,03 0,75 

Deviaţia medie datorată genotipului i (li) 1391,90 4 347,97 129,13** 

Deviaţia medie datorată încrucişării ixj (lij) 1979,54 5 395,91 146,92** 

Eroare  75,45 28 2,69  
** Semnificativ pentru 1% 
Modelul matematic: Yij= m+gi+gj+l+li+lij  (Walters şi Morton, 1978) 

 
Rezultatele obţinute sugerează faptul că, în controlul genetic al numărului to-

tal de păstăi pe plantă la năut, sunt implicate atât componentele genetice de adi-
tivitate (gi), cât şi cele de dominanţă (l, li, lij). 

Deşi aditivitatea este implicată în ereditatea numărului total de păstăi pe 
plantă la năut, datele relevă o importanţă mai mare a efectelor de dominanţă a 
genelor în ereditatea acestui caracter, având o pondere mai însemnată în vari-
anţa genetică totală. 

Semnificaţia celor trei tipuri de efecte de dominanţă evidenţiază următoarele 
aspecte: 

 dominanţa numărului total de păstăi pe plantă la năut este ambidirecţiona-
lă (componenta l); 

 alelele pozitive şi negative care controlează acest caracter sunt relativ egal 
repartizate între părinţi (componenta li); 



Determinismul genetic al numărului total de păstăi pe plantă la năut 67

 pentru acest set de genitori şi pentru caracterul studiat, se semnalează pre-
zenţa unei dominanţe reziduale, datorate existenţei unor hibrizi cu reacţie speci-
fică (componenta lij). 

Deoarece acest model permite o detaliere la nivelul fiecărui genotip parental 
atât a efectelor de aditivitate cât şi a celor de dominanţă, el face posibilă o apre-
ciere din acest punct de vedere a tuturor celor cinci genotipuri parentale. 

Astfel, din punct de vedere al efectelor de aditivitate (gi), genotipurile de nă-
ut Bărbuţa, Stepnovoi şi P.I. 462196 au contribuit la creşterea numărului total 
de păstăi pe plantă, iar genotipurile P.I. 107128 şi P.I. 451628 au determinat 
scăderea acestuia (tabelul 5). 

    
Tabelul 5 

Efectele de aditivitate ale genotipurilor parentale (gi) 
pentru numărul total de păstăi pe plantă la năut 

(Additivity effects of parents (gi) for total number of pods/plant) 
 

Nr. crt. Genotipul Numărul total de păstăi/ plantă 
1. P.I. 451628 - 6,2433 ± 0,1796 
2. P.I. 107128                     - 11,9433 ± 0,1796 
3. P.I. 462196    1,7900 ± 0,1796 
4.                      Bărbuţa  10,5900 ± 0,1796 
5.                      Stepnovoi   5,8067 ± 0,1796
 Σgi    0 

 
Analizând efectele de dominanţă, pentru caracterul studiat, s-a constatat că 

soiul P.I. 462196 a generat deviaţii pozitive de dominanţă suplimentară (li), iar 
soiurile P.I. 107128, P.I. 451628, Stepnovoi şi Bărbuţa, deviaţii negative de do-
minanţă suplimentară. Ambele tipuri de deviaţii de dominanţă suplimentară, po-
zitivă sau negativă, s-au datorat genotipului i (li) (tabelul 6). 

 
Tabelul 6 

Deviaţiile dominanţei suplimentare datorate genotipului i (li) 
pentru numărul total de păstăi pe plantă la genotipurile parentale de năut 

(Deviations of supplementary dominance due to genotype I (li) 
for total number of pods/plant in chickpea parents) 

 
Nr. crt. Genotipul Numărul total de păstăi pe plantă 

1. P.I. 451628 - 4,56 ± 0,4192 
2. P.I. 107128 - 6,11 ± 0,4192 
3. P.I. 462196  14,34 ± 0,4192 
4.                  Bărbuţa  - 1,51 ± 0,4192 
5.                  Stepnovoi  - 2,17 ± 0,4192 
 li                         - 0,45 ± 0,27 
 

Combinaţiile hibride cu reacţie specifică pozitivă pentru numărul total de 
păstăi pe plantă la năut (deviaţii ale dominanţei datorate încrucişării i x j = lij) au 
fost P.I. 107128/Stepnovoi, P.I. 462196/Bărbuţa, P.I. 451628/P.I. 462196 şi P.I. 
451628/P.I. 107128, iar combinaţiile hibride cu reacţie specifică negativă pentru 
acest caracter au fost P.I. 462196/Stepnovoi, P.I. 107128/Bărbuţa, P.I. 107128/ 



Rodica Sturzu 68

P.I. 462196, P.I. 451628/Stepnovoi, P.I. 451628/Bărbuţa şi Bărbuţa/Stepnovoi 
(tabelul 7). 

 
Tabelul 7 

Deviaţia de dominanţă (lij) datorată încrucişării i x j pentru 
numărul total de păstăi pe plantă la năut 

(Dominance deviation (lij) due to ixj crossing for total number of pods/plant in chickpea) 
 

Nr. 
crt. Genotipul matern Genotipul patern 

2 3 4 5 
1. P.I. 451628 1,4833 4,6389 - 2,9167 - 3,2056 
2. P.I. 107128  - 7,0833 - 8,9722 14,5722 
3. P.I. 462196   12,8500 - 10,4056 
4.         Bărbuţa    - 0,9611 
5.         Stepnovoi     
Var (lij) = 0,4491 

 
Analiza grafică a covarianţei (Wr) şi varianţei (Vr) 

pentru numărul total de păstăi pe plantă la năut  
 

Etapa următoare a procesului de descompunere şi studiul detaliat al varianţei 
genetice totale pentru caracterul studiat, a constituit-o analiza grafică a covari-
anţei (Wr) şi varianţei (Vr), precum şi determinarea componentelor varianţei lor 
genetice.  

Prima fază a acestei analize este reprezentată de analiza varianţei diferenţei 
dintre covarianţa şi varianţa (Wr-Vr) celor cinci şiruri de genotipuri parentale, 
ca test de omogenitate al valorilor covarianţei (Wr) şi varianţei (Vr) acestora 
(tabelul 8). 
 

Tabelul 8 
Analiza varianţei Wr-Vr pentru numărul total de păstăi pe plantă la năut 

. (ANOVA Wr-Vr for total number of pods/plant in chickpea) 
 

Cauza variabilităţii Numărul total de păstăi pe plantă 
SP GL S2 F 

Repetiţii  2781,9500 2 1390,98 5,48* 
Genotipuri (şiruri) 3840,3288 4 960,0822 3,78 NS 

Eroare  2031,9200 8 253,99 - 
Totală  8654,1988 14 - - 
* Semnificativ pentru 5%;  
NS - nesemnificativ 

 
Rezultatele acestei analize au demonstrat că, pentru caracterul studiat, valori-

le diferenţei dintre covarianţă şi varianţa şirurilor de hibrizi cu un părinte comun 
(Wr-Vr) sunt relativ omogene şi nesemnificativ diferite. Aceasta presupune că 
interacţiunile nealelice implicate în controlul genetic al numărului total de păs-
tăi pe plantă (pentru acest set de genotipuri) nu au un nivel care să complice ma-
nifestarea lor, confirmând faptul că modelul de aditivitate x dominanţă, propus 
pentru explicarea eredităţii acestui caracter genetic, este adecvat. Acelaşi lucru 



Determinismul genetic al numărului total de păstăi pe plantă la năut 69

este confirmat de lipsa de semnificaţie faţă de unitate a pantei dreptei de regre-
sie (figura 1). 
 

 
 

Fig. 1 – Analiza grafică a covarianţei (Wr) şi varianţei (Vr) pentru numărul total de păstăi pe 
plantă la năut. S.C.D.A. Teleorman, media 2005-2006 

(Graphical analysis of covariance (Wr) and variance (Vr) for total number of pods/plants in 
chickpea, ARDS Teleorman, 2005-2006 average) 

 
Analiza grafică a covarianţei şi varianţei şirurilor de hibrizi cu un părinte co-

mun a scos în evidenţă următoarele: 
 intersectarea ordonatei Wr, de către dreapta de regresie, deasupra punctu-

lui de origine, indică un determinism genetic de tip „dominanţă parţială”; 
 depărtarea parabolei şi a punctelor faţă de linia de regresie arată că atât e-

fectele de dominanţă, cât şi cele de aditivitate, au rol în determinismul genetic al 
caracterului; 

 din distribuţia genotipurilor parentale, de-a lungul dreptei de regresie, se 
deduce felul genelor (dominante şi/sau recesive), implicate în controlul număru-
lui total de păstăi pe plantă printre cele cinci genotipuri parentale. Astfel, geno-
tipul cu cel mai mare cumul de gene dominante este Stepnovoi, iar genotipul cu 
cel mai mare cumul de gene recesive este Bărbuţa, celelalte genotipuri situându-
se intermediar; 

 niciunul dintre genotipurile parentale studiate nu se apropie de părintele 
teoretic cu un cumul maxim de gene dominante sau recesive. 

 
Estimarea componentelor varianţei genetice şi a coeficienţilor de ereditate  

 
Pe baza covarianţei (Wr) şi varianţei (Vr) şirurilor de hibrizi cu un părinte 

comun, s-au determinat o serie de componente ale varianţei genetice, obţinân-



Rodica Sturzu 70

du-se următorii parametri genetici: D, H1, H2, F şi h2, precum şi o serie de valori 
proporţionale dintre aceştia, care au o anumită semnificaţie genetică (tabelul 9). 

Datele evidenţiază faptul că valorile parametrilor genetici, care caracterizea-
ză numărul total de păstăi pe plantă, sunt semnificative, dovedind că, din punct 
de vedere al determinismului său genetic, acest caracter nu a fost influenţat prea 
mult de condiţiile de mediu. 

 
Tabelul 9 

Valorile componentelor varianţei genetice pentru numărul total de păstăi pe plantă  la năut 
(Values of genetic variance components for total number of pods/plant in chickpea) 

 
Nr.  
crt. 

Parametrii genetici Numărul total de păstăi/ plantă 

1. D 431,6382 ± 21,2850 
2. H1 421,6101 ± 57,4827 
3. H2 394,1247 ± 52,1374 
4. F 369,6325 ± 53,1699 
5. h2                    0,9146 ± 35,2004 

Valori proporţionale 
6. ( H1/ D)1/2 0,9768 
7. Vr/Wr 0,9532 
8. H2/4H1 0,2004 
9. ( )

( ) FDH
FDH

−
+

2/1
1

2/1
1

4
4

 
 

0,7472 

10. 

( )[ ] 2/1
21

2/1
HHD
F

−
 

 
0,3250 

11. h2/H2 0,0023 
12. Coeficienţii de ereditate: 

- în sens restrâns 
 

0,7295 
 - în sens larg 0,9928 

  
 
Valorile foarte semnificative, atât ale parametrului D (care estimează efecte-

le de aditivitate), cât şi ale parametrilor H1 şi H2 (care estimează efectele de do-
minanţă), confirmă faptul că ambele tipuri de efecte au un rol important în ere-
ditatea acestui caracter, efectele de dominanţă având un rol preponderent. 

Valoarea pozitivă şi semnificativă a parametrului F sugerează faptul că frec-
venţa genelor dominante este în exces faţă de cea a genelor recesive. 

Rapoartele (H1/D)1/2 şi Vr/Wr cu valori subunitare evidenţiază faptul că de-
terminismul genetic al acestui caracter este de tip „dominanţă parţială”, confir-
mând rezultatele analizei grafice. 

Raportul numărului total de gene dominante şi recesive din cadrul geno-
tipurilor parentale studiate [(4DH1)1/2 + F / (4DH1)1/2 - F] subunitar şi diferit de 1 
(unu) evidenţiază simetria distribuţiei genelor dominante şi recesive care con-
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trolează caracterul respectiv printre părinţi. Acest aspect este confirmat şi de ra-
portul H2/4H1, care are o valoare mai mică decât valoarea teoretică de 0,25 (care 
apare atunci când aceste alele au o frecvenţă egală). 

Valoarea subunitară, mai îndepărtată de 1 (unu) şi pozitivă a raportului ½ 
F/[D(H1-H2)]1/2, care apreciază gradul mediu de variaţie al dominanţei la nivelul 
diferiţilor loci, arată că dominanţa nu este variabilă de la un locus la altul. 

Din valoarea raportului h2/H2 (care estimează numărul de gene strâns aso-
ciate), rezultă că, pentru acest set de genitori, nu există o genă sau un grup de 
gene dominante bine determinat, care să influenţeze ereditatea acestui caracter. 

Coeficienţii de ereditate pentru caracterul numărul total de păstăi pe plantă la 
năut au un nivel ridicat, valoarea acestora fiind de 0,7295 în sens restrâns şi 
0,9928 în sens larg.   

 
Părinţii teoretici cu număr maxim de gene dominante şi recesive, corelaţia 
dintre valorile medii parentale şi suma covarianţei şi varianţei şirului de 

hibrizi cu un părinte comun şi ordinea dominanţei  
 

Din compararea sumei covarianţei şi varianţei (Wr + Vr) şirurilor de hibrizi 
cu un părinte comun cu valorile părinţilor teoretici cu maximum de gene domi-
nante (Wr‛ + Vr‛) sau recesive (Wr“ + Vr“), pentru caracterul analizat este evi-
dent că niciun soi genitor parental nu se apropie de aceştia (tabelul 10). 

Ordinea de dominanţă pentru numărul total de păstăi pe plantă la năut este 
următoarea: Stepnovoi, P.I. 107128, P.I. 451628, P.I. 462196 şi Bărbuţa. 

Corelaţia pozitivă şi nesemnificativă (0,6524) dintre fenotipul părinţilor (Yr) 
şi suma covarianţei şi varianţei şirului de hibrizi cu un părinte comun (Wr + Vr) 
indică faptul că valorile mari ale numărului total de păstăi pe plantă sunt deter-
minate de gene recesive.  

 
Tabelul 10 

Suma covarianţei şi varianţei şirurilor de hibrizi cu un părinte comun (Wr + Vr), valorile 
părinţilor teoretici cu maximum de gene dominante (Wr’ + Vr’) şi recesive (Wr” + Vr”), 

corelaţiile dintre valorile medii parentale (Yr) şi (Wr + Vr) şi ordinea dominanţei 
(Sum of covariance and variance of hybrid rows with a common parent (Wr +  Vr), value of 
theoretical parents with maximum dominant (Wr’ + Vr’) and recessive ones (Wr” + Vr”), 

correlations between parent average values (Yr) and (Wr + Vr) and dominance order)) 
 

Nr. 
crt. 

Genotipul parental 
Numărul total de păstăi/ plantă 

Yr Wr + Vr Wr‛ + Vr‛ Wr” + Vr” 
1. P.I. 451628 31,27 338,31   
2. P.I. 107128 19,87 248,19   
3. P.I. 462196 47,33 552,58   
4. Bărbuţa 64,93 789,32  1611,3766 
5. Stepnovoi 55,37 232,68 115,4472  

Corelaţia dintre Yr şi Wr+Vr 
(r) 

0,6524 NS   

Ordinea dominanţei 5, 2, 1, 3, 4 
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Corelaţiile dintre numărul total de păstăi pe plantă şi alte caractere 
cantitative la năut 

 
Valorile coeficienţilor de corelaţie între numărul total de păstăi pe plantă şi 

celelalte caractere cantitative analizate la genotipurile utilizate în studiu arată e-
xistenţa unor corelaţii pozitive semnificative (tabelul 11). 

 
Tabelul 11 

Corelaţia dintre numărul total de păstăi pe plantă şi alte caractere cantitative la năut 
(Correlation between total number of pods/plant and other quantitative traits in chickpea) 

 
Nr. 
crt. Caracterul analizat Coeficientul de corelaţie (r) 

1. Talia plantei (cm)                  +0,626** 
2. Înălţimea de inserţie a primei păstăi bazale (cm)                  +0,040 
3. Numărul de păstăi fertile pe plantă  +0,950*** 
4. Numărul de seminţe pe plantă +0,949*** 
5. Greutatea seminţelor pe plantă (g) +0,919*** 
6. M.M.B. (g)                 +0,452* 
7. Numărul de seminţe în păstaie                  -0,185 

 
Astfel, valorile coeficienţilor de corelaţie dintre numărul total de păstăi pe 

plantă şi numărul de păstăi fertile pe plantă (+0,950***), numărul de seminţe pe 
plantă (+0,949***) şi greutatea seminţelor pe plantă (+0,919***), pozitivi şi 
foarte semnificativi, atestă legătura strânsă între caracterele amintite, fapt care 
trebuie avut în vedere în procesul de selecţie şi ameliorare a năutului. 

Caracterul numărul total de păstăi pe plantă se corelează pozitiv distinct 
semnificativ cu talia plantei, valoarea coeficientului de corelaţie fiind de 
+0,626**, ceea ce conduce la concluzia că selecţia pentru numărul total de păs-
tăi pe plantă poate fi eficientă şi pentru creşterea taliei plantei, şi invers. 

Valoarea pozitivă semnificativă a coeficientului de corelaţie (+0,452*) dintre 
numărul total de păstăi pe plantă şi M.M.B. arată că există o legătură mai puţin 
strânsă între cele două caractere, care poate fi utilă în procesul de ameliorare a 
năutului.  
 

CONCLUZII 
 

 Diferenţele dintre cele 15 genotipuri de năut analizate în privinţa număru-
lui de păstăi pe plantă au fost foarte semnificative. 

 În ereditatea numărului total de păstăi la năut au fost implicate atât efecte-
le de aditivitate, cât şi efectele de dominanţă ale genelor, rol preponderent având 
efectele de dominanţă. 

 Determinismul genetic al numărului total de păstăi la năut a fost de tip 
„dominanţă parţială”, confirmat şi de rezultatul analizei grafice. 

 Frecvenţa genelor recesive a fost în exces faţă de cea a genelor dominan-
te.  

 Genele dominante şi recesive au fost simetric distribuite printre părinţi. 
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 Dominanţa nu a fost variabilă de la un locus la altul. 
 Numărul total de păstăi la năut este un caracter genetic cantitativ, cu un 

coeficient de ereditate ridicat, în sens restrâns fiind de 0,73, iar în sens larg de 
0,99. 

 Numărul total de păstăi la năut s-a corelat pozitiv foarte semnificativ cu 
talia plantei şi cu celelalte  elemente de productivitate. 
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