
AN. I.N.C.D.A. FUNDULEA, VOL. LXXIX, nr. l, 2011                           
Electronic (Online) ISSN 2067–7758 

GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR                                        www.incda-fundulea.ro 
 
 

STUDIUL EREDITĂŢII TALIEI PLANTEI LA NĂUT  
(Cicer arietinum L.) 

 
GENETIC CONTROL OF PLANT HEIGHT IN CHICKPEA (Cicer arietinum L.)  

 
RODICA STURZU1 

                                                                                             
Abstract 

 
The hybridological study of five chickpea parental genotypes and their direct hybrids in 

F1 generation elucidated some aspects regarding the genetic control of high plant. 
The experimental results shown that into genetic control of the plant height, both 

additive (gi) and dominance (l, li, lij) effects of genes, with role into heredity of this 
genetically quantitative trait, have been involved. They acted as “supradominance” genetic 
mechanism (H1/D)1/2 = 1.40 and Vr/Wr = 1.88, confirmed by the result of graphical analysis, 
too. 

The frequency of dominance genes was in excess vs. that of recessive ones. 
The dominant and recessive genes as well as the dominant and recessive alleles (H2/4H1 = 

0.15) were symmetrically distributed among parents. 
The set of tested genitors did not emphasize the presence of a gene or a group of them 

closely associated, which obviously influence the tested trait (h2/H2 = 0.32). 
The heredity coefficients for the tested trait had values of 0.57, in narrow sense and 0.97, 

in large one. 
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INTRODUCERE 

 
Năutul este o leguminoasă pentru boabe cu importanţă alimentară deosebită 

datorită conţinutului ridicat în proteine şi a calităţilor terapeutice. 
Talia plantelor este considerat un obiectiv de ameliorare important la năut, 

având în vedere avantajele care decurg din realizarea acestui deziderat: 
recoltarea mecanizată cu pierderi minime de producţie. 

Talia plantei la năut este un caracter cu o mare variabilitate (în privinţa 
înălţimii efective), controlată predominant de gene aditive şi neaditive, fapt 
constatat de numeroşi cercetători, precum S i n g h  şi colab. (1977), B h a t t  şi 
S i n g h  (1980), S a l i m a t h  şi B a h l  (1988), care au constatat că înălţimea 
plantei este un caracter genetic controlat în egală măsură de componentele 
varianţei aditive şi varianţei neaditive, şi confirmat şi de către M i s r a  (1991), 
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B e j i g a  şi colab. (1992), S i n g h  şi colab. (1992), R a o  şi colab. (1994), 
C h a v a n  şi colab. (1994). 

În consecinţă, selecţia pentru caracterul înălţimea plantei poate fi efectuată în 
generaţii avansate, ţinând seama de reducerea dominanţei, interacţiunea 
aditivitate x dominanţă şi dominanţă x dominanţă.   

Studiul îşi propune elucidarea unor aspecte ale eredităţii taliei plantei la năut, 
prin utilizarea unui sistem dialel de încrucişare a cinci genotipuri.  

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
În scopul stabilirii determinismului genetic al taliei plantei la năut, s-au 

organizat, la S.C.D.A. Teleorman, în pedrioada 2009-2010, experienţe care au 
cuprins cinci genotipuri parentale de năut de provenienţă geografică diferită: 
P.I. 451628 (Iran), P.I. 107128 (Italia), P.I. 462196 (India), Bărbuţa (România) 
şi Stepnovoi (Bulgaria), alături de hibrizii lor direcţi în generaţia F1, obţinuţi 
prin încrucişare dialelă directă. Materialul biologic a fost semănat în câmp după 
metoda blocurilor randomizate, în trei repetiţii. Talia plantei a fost determinată 
în câmp prin măsurători efectuate la maturitate, la 10 plante de năut recoltate 
din fiecare repetiţie. 

Rezultatele experimentale au fost analizate statistic în următoarea 
succesiune: analiza varianţei pentru grupe de experienţe (C e a p o i u , 1968), 
analiza varianţei 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 coeficienţilor 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, corelaţia dintre valorile medii parentale şi suma 
covarianţei şi varianţei corespunzătoare (M a t h e r  şi J i n k s , 1974). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Talia plantei la năut este un caracter cantitativ cu importanţă în determinarea 

perioadei de vegetaţie şi a producţiei, având un rol major în recoltarea 
mecanizată. 

Talia plantei la formele parentale de năut studiate a variat între 35,00 cm la 
soiul P.I. 451628 şi 51,97 cm la soiul Stepnovoi (tabelul 1). 

Rezultatele obţinute evidenţiază faptul că genotipurile analizate sunt foarte 
puternic diferenţiate, ceea ce s-a manifestat şi la hibrizii obţinuţi, talia plantei 
înregistrând valori de la 33,73 cm la genotipul hibrid P.I. 107128/Stepnovoi şi 
până la 48,20 cm la genotipul hibrid P.I. 462196/ Bărbuţa (tabelul 2). 

 
 
 



Studiul eredităţii taliei plantei la năut (Cicer arietinum L.)  

 

81

                                                                         Tabelul 1 

Talia plantei la genotipurile parentale de năut studiate 
(The plant height of tested chickpea parental genotypes) 

     
Nr. crt. Genotipul Talia plantei (cm) 

1 P.I. 451628 35,00 
2 P.I. 107128 38,00 
3 P.I. 462196 43,87 
4 Bărbuţa 44,37 
5 Stepnovoi 51,97 

Media 42,64 
DL    5% 2,21 
DL    1% 3,21 
DL 0,1% 4,82 

 
Tabelul 2 

Valorile medii ale taliei plantei la genotipurile parentale şi hibrizii lor direcţi în generaţia F1 

(Average values of plant height in five chickpea parental genotypes and their direct hybrids  
in F1 generation) 

 
Nr. crt. Genotipul Talia plantei (cm) 

1 P.I. 451628 35,00 
2 P.I. 451628/ P.I. 107128 35,17 
3 P.I. 451628/ P.I. 462196 41,20 
4 P.I. 451628/ Bărbuţa 40,13 
5 P.I. 451628 33,87 
6 P.I. 107128 38,00 
7 P.I. 107128/ P.I. 462196 45,00 
8 P.I. 107128/ Bărbuţa 43,17 
9 P.I. 107128/ Stepnovoi 33,73 

10 P.I. 462196 43,87 
11 P.I. 462196/ Bărbuţa 48,20 
12 P.I. 462196 41,03 
13 Bărbuţa 44,37 
14 Bărbuţa/ Stepnovoi 44,10 
15 Stepnovoi 51,97 

Media 41,25 
DL    5% 1,61 
DL    1% 2,17 
DL 0,1% 2,88 

 
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 distinct semnificative dintre genotipuri au facilitat studiul 

detaliat al varianţei acestui caracter, cu ajutorul metodelor statistice amintite 
anterior. 
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 Tabelul 3 

Analiza varianţei pentru talia plantei la năut 
(ANOVA for plant height in chickpea) 

 

Cauza variabilităţii 
Talia plantei (cm) 

SP GL s2 F 

Blocuri 0,6375 2 0,32 0,34 

Genotipuri 12135260 14 86,6804 93,2341** 

Eroare 26,0318 28 0,9297  

Coeficient de variabilitate (%) 2,3369 

** Semnificativ pentru 1% 

 
Analiza varianţei tabelului ½ dialel 
 
Pentru stabilirea genelor implicate în controlul eredităţii caracterului talia 

plantei, varianţa genetică a fost descompusă în componentele sale: varianţa 
genetică pentru aditivitate (gi) şi varianţa genetică de dominanţă (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 talia plantei la năut, atât efectele de aditivitate (gi), cât şi 
cele de dominanţă (l, li, lij) au fost distinct semnificative în testul F (tabelul 4). 

 
Tabelul 4 

Analiza varianţei 1/2 dialelă pentru talia plantei la năut 
(Half diallel analysis of variance for plant height in chickpea) 

 

Cauza variabilităţii 
Talia plantei (cm) 

SP GL s2 F 

Contribuţia aditivă a genotipului i (gi) 514,12 4 128,53 138,29** 

Deviaţia medie datorată dominanţei (l) 43,26 1 43,26 46,55** 

Deviaţia medie datorată genotipului i (li) 457,34 4 114,34 123,02** 

Deviaţia medie datorată încrucişării  l x j (lij) 45,48 5 9,10 9,79** 

Eroare 26,02 28 0,93  

** Semnificativ pentru 1% 

 
Rezultatele obţinute sugerează faptul că în controlul genetic al taliei plantei 

la năut sunt implicate atât componentele genetice de aditivitate (gi), cât şi cele 
de dominanţă (l, li, lij). 

Deşi dominanţa este implicată în ereditatea taliei plantei la năut, datele 
relevă o importanţă mai mare a efectelor de aditivitate a genelor în ereditatea 
acestui caracter, având o pondere mai însemnată în varianţa genetică totală. 

Semnificaţia tuturor celor trei tipuri de efecte de dominanţă evidenţiază 
următoarele aspecte: 
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- dominanţa taliei plantei la năut este unidirecţională (componenta l); 
- alelele pozitive şi negative care controlează aceste caractere sunt 

relativ inegal repartizate între părinţi (componenta li); 
- pentru acest set de genitori şi pentru caracterul urmărit este de 

semnalat prezenţa unei dominanţe reziduale semnificative, datorată 
probabil reacţiei specifice a unora dintre hibrizi (componenta lij). 

Modelul matematic: Yij= m+gi+gj+l+li+lij  (W a l t e r s  şi M o r t o n , 1978) 
Acest model permite detalierea la nivelul fiecărui genotip parental, atât a 

efectelor de aditivitate, cât şi a celor de dominanţă, făcând posibilă o apreciere 
din acest punct de vedere a tuturor celor cinci genotipuri parentale. 

Astfel, din punctul de vedere al efectelor de aditivitate (gi), genotipurile de 
năut Stepnovoi, Bărbuţa şi P.I. 462196 au contribuit la creşterea taliei plantei, 
iar genotipurile P.I. 451628 şi P.I. 107128 au condus la scăderea acesteia 
(tabelul 5). 

Tabelul 5 

Efectele de aditivitate ale genotipurilor parentale (gi) pentru talia plantei la năut 
[Additivity effects of parental genotypes (gi) for plant height in chickpea)] 

 
Nr. crt. Genotipul Talia plantei (cm) 

1 P.I. 451628 -3,8200 ± 0,0620 

2 P.I. 107128 -2,3200 ± 0,0620 

3 P.I. 462196 0,6133 ± 0,0620 

4 Bărbuţa 0,8633 ± 0,0620 

5 Stepnovoi 4,6633 ± 0,0620 

 Σgi 0 

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

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

Tabelul 6 

Deviaţiile dominanţei suplimentare datorate genotipului i (li) pentru talia plantei 
(Deviations of supplementary dominance due to genotype i (li) for plant height in chickpea)  

 
Nr. crt. Genotipul Talia plantei (cm) 

1 P.I. 451628 -0,1400 ± 0,1446 

2 P.I. 107128 0,6000 ± 0,1446 

3 P.I. 462196 3,7800 ± 0,1446 

4 Bărbuţa 3,5900 ± 0,1446 

5 Stepnovoi -7,8300 ± 0,1446 

 li - 2,08 ± 0,09 
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Combinaţiile hibride cu reacţie specifică pozitivă pentru talia plantei la năut 
(deviaţii ale dominanţei datorate încrucişării i x j = lij) au fost: 
Bărbuţa/Stepnovoi, P.I. 107128/P.I. 462196 şi P.I. 451628/Stepnovoi, iar 
combinaţiile hibride cu reacţie specifică negativă pentru acest caracter au fost: 
P.I. 107128/Stepnovoi, P.I. 462196/Bărbuţa, P.I. 451628/Bărbuţa şi P.I. 
462196/Stepnovoi (tabelul 7). 

   Tabelul 7 

Deviaţia de dominanţă (lij) datorată încrucişării i x j pentru talia plantei la năut 
(Domination deviation (lij) due to l x j crossing for plant height in chickpea) 

 
Nr. 
crt. Genotipul matern 

Genotipul patern 
2 3 4 5 

1 P.I. 451628 0,2889 0,2000 -0,9222 0,4333 
2 P.I. 107128  1,7667 -0,1222 -1,9333 
3 P.I. 462196   -1,2111 -0,7556 
4 Bărbuţa    2,2556 
5 Stepnovoi     
Var (lij) = 0,1549 

 
Analiza grafică a covarianţei (Wr) şi varianţei (Vr)  
Studiul varianţei genetice totale pentru caracterul studiat s-a bazat pe 

analiza grafică a covarianţei (Wr) şi varianţei (Vr), precum şi pe 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 ale varianţei 
(Vr) acestora (tabelul 8). 

 Tabelul 8 

Analiza varianţei Wr-Vr pentru talia plantei la năut 
(ANOVA Wr-Vr for plant height in chickpea) 

NS – nesemnificativ 

 
Rezultatele acestei analize au demonstrat că pentru caracterul studiat valorile 

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 taliei plantei (pentru 
acest set de genotipuri) nu au un nivel care să complice manifestarea lor, 
confirmând faptul că modelul de aditivitate x dominanţă propus pentru 
explicarea eredităţii acestui caracter genetic este adecvat. Acelaşi lucru este 

Cauza variabilităţii 
Talia plantei (cm) 

SP GL s2 F 
Repetiţii  47,44 2 23,720 1,76 NS 
Genotipuri (şiruri) 655,56 4 163,890 2,15 NS 

Eroare  608,12 8 76,015  
Total  1311,12 14 -  
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confirmat de lipsa de semnificaţie faţă de unitate a pantei dreptei de regresie 
(figura 1). 
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Fig. 1.  Analiza grafică a covarianţei (Wr) şi varianţei (Vr) pentru talia plantei la năut.  

(Graphycal analysis of covariance (Wr) and variance (Vr) for plant height in chickpea) 
Teleorman, 2010 

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

comun scoate în evidenţă următoarele: 
- intersectarea ordonatei Wr sub punctul de origine, având valoare 

negativă, indică un determinism genetic de tip „supradominanţă”; 
- depărtarea parabolei şi a punctelor faţă de linia de regresie arată că 

atât efectele 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 tipul genelor (dominante şi/sau recesive), implicate în 
controlul taliei plantei la cele cinci genotipuri parentale. Astfel, 
genotipul cu cel mai mare cumul de gene dominante este P.I. 462196, 
iar genotipul cu cel mai mare cumul de gene recesive este Stepnovoi; 

- 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, obţinându-
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. 
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Rezultatele au evidenţiat faptul că valorile parametrilor genetici, care 
caracterizează talia plantei, sunt semnificative, acest caracter nefiind influenţat 
prea mult de condiţiile de mediu. 

Valorile foarte semnificative, atât ale parametrului D (care estimează 
efectele de aditivitate), cât şi ale parametrilor H1 şi H2 (care estimează efectele 
de dominanţă), confirmă faptul că ambele tipuri de efecte au un rol important în 
ereditatea acestui caracter. 

Valoarea pozitivă a parametrului F sugerează faptul că frecvenţa genelor 
dominante este în exces faţă de cea a genelor recesive.  

Rapoartele (H1/D)1/2 şi Vr/Wr cu valori supraunitare evidenţiază faptul că 
determinismul genetic al acestui caracter este de tip „supradominanţă”, 
confirmând rezultatele analizei grafice. 

Raportul numărului total de gene dominante şi recesive din cadrul 
genotipurilor parentale studiate [(4DH1)

1/2 + F / (4DH1)
1/2 - F] supraunitar şi 

diferit de 1 (unu) evidenţiază asimetria distribuţiei genelor dominante şi 
recesive care controlează acest caracter printre părinţi, lucru confirmat şi de 
raportul H2/4H1 (care estimează repartizarea relativă a alelelor dominante şi 
recesive printre părinţi), care are o valoare mai mică decât valoarea teoretică de 
0,25 (care apare atunci când aceste alele au o frecvenţă egală). 

 
  

Tabelul 9 

Valorile componentelor varianţei genetice pentru talia plantei la năut 
(Values of genetical variance components for plant height in chickpea) 

 
Nr. crt. Parametrii genetici Talia plantei (cm) 

1 D 42,8312 ± 2,3551 
2 H1 83,9701 ± 6,3603 
3 H2 52,0575 ± 5,7688 
4 F 38,1977 ± 5,8831 
5 h2 16,7107 ± 3,8948 

Valori proporţionale 
6 ( H1/ D)1/2 1,4002 
7 Vr/Wr 1,8842 
8 H2/4H1 0,1550 

9 
 F)(4DH

 F)(4DH
1/2

1

1/2
1




 
 

1,9346 

10 
1/2

21 )]H[D(H

1/2F


 0,5166 

11 h2/H2 0,3210
12 Coeficienţii de ereditate: 

- în sens restrâns 
- în sens larg 

 
0,5672 
0,9712 
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    Valoarea intermediară (0,51) între 0 (zero) şi 1 (unu) 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 
asociate) 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 talia plantei la năut au un nivel 
relativ ridicat, valoarea acestora fiind de 0,5672 în sens restrâns şi 0,9712 în 
sens larg (tabelul 9). 

 
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 
dominante (Wr‛ + Vr‛) sau recesive (Wr“ + Vr“), pentru caracterul analizat, este 
evident că niciunul dintre genotipurile parentale utilizate în acest studiu nu se 
apropie de valoarea părintelui teoretic cu număr maxim de gene recesive, cu 
excepţia soiului Stepnovoi. 

Ordinea de dominanţă pentru caracterul talia plantei la năut este următoarea: 
P.I. 462196, P.I. 451628, Bărbuţa, P.I. 107128, Stepnovoi. 

Corelaţia pozitivă şi nesemnificativă (0,7729) dintre fenotipul părinţilor (Yr) 
şi suma covarianţei şi varianţei şirului de hibrizi cu un părinte comun (Wr+Vr) 
indică faptul că valorile mari ale taliei plantei sunt determinate de gene recesive 
(tabelul 10). 

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 rank with a common parent (Wr+Vr), values of 

theoretical parents with maximum dominant genes (Wr’ + Vr’) and recesive ones (Wr” + Vr”), 
correlations between average parental values (Yr) and (Wr+Vr) and dominance order  

for plant height in chickpea)  
 

Nr. 
crt. 

Genotipul 
parental 

Talia plantei (cm) 

Yr Wr + Vr Wr‛ + Vr‛ 
Wr” + 

Vr” 
1 P.I. 451628 35,00 13,06   

2 P.I. 107128 38,00 24,70   

3 P.I. 462196 43,87 8,65 -6,1047  

4 Bărbuţa 44,37 19,66   

5 Stepnovoi 51,97 107,74  127,02 
Corelaţia dintre Yr şi 

Wr+Vr (r) 
 

0,7729 NS 
  

Ordinea dominanţei 3, 1, 4, 2, 5 
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CONCLUZII 
 
 Diferenţele dintre cele 15 genotipuri de năut analizate, în privinţa taliei 

plantei, au fost foarte semnificative. 
 În ereditatea taliei plantei la năut au fost implicate atât efectele de 

aditivitate, cât şi efectele de dominanţă ale genelor, rol preponderent având 
efectele de dominanţă. 

 Determinismul genetic al taliei plantei la năut este de tip 
„supradominanţă”, confirmat şi de rezultatul analizei grafice. 

 Frecvenţa genelor dominante a fost în exces faţă de cea a genelor recesive. 
 Genele dominante şi recesive au fost asimetric distribuite printre părinţi. 
 Dominanţa nu a fost variabilă de la un locus la altul. 
 Talia plantei la năut este un caracter genetic cantitativ cu un coeficient de 

ereditate în sens restrâns de 0,57, iar în sens larg de 0,97. 
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