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Rezumat
  S-a contatat că componenții de hibridare influențează capacitatea de prindere a 
boabelor în cadrul încrucișărilor simple și retroîncrucișărilor la grâul comun. Analiza de 
regresie multiplă a stabilit că numărul boabelor per spic și greutatea unui bob dețin cea 
mai mare contribuție în formarea masei bobului per spic, iar genitorul matern și patern 
influențează semnificativ aportul acestor subcomponenți în productivitatea spicului. 
Părintele matern are un rol decisiv pentru greutatea bobului. Combinațiile aflate în studiu 
s-au diferențiat în ceea ce privește aportul formelor parentale pentru numărul de boabe și 
masa boabelor per spic, însă în cadrul combinațiilor particulare părintele decisiv pentru 
ambele caractere a fost comun. S-a constatat că factorul parental influențează nivelul 
și capacitatea de transmitere ereditară a caracterelor analizate, dar și rata de obținere a 
segreganților valoroși.
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 Introducere
Necesitatea sporirii potenţialului genetic al soiurilor contemporane de grâu 

este considerată o problemă deosebit de actuală pentru multe ţări cultivatoare [7]. 
Productivitatea grâului este o însuşire complexă care depinde de un şir de factori 
genetici, de mediu şi de interacţiunea acestora [1, 10]. Factorii menţionaţi influenţează 
caracterele ce determină roada grâului – înălţimea plantei, numărul de tulpini productive, 
spiculeţe şi boabe în spic, greutatea bobului [3]. 

Analiza diferenţiată a elementelor de productivitate eficientizează programele de 
creare a soiurilor roditoare de grâu [8, 16], în special în cazul examinării minuţioase a 
numărului de boabe în spic şi a greutăţii unui bob (masa a 1000 de boabe) [7]. Întrucât 
asupra numărului de boabe în spic influenţează puternic substanţele nutritive, acest 
caracter este mai labil decât masa unui bob, motiv pentru care productivitatea spicului 
este asociată mai mult cu primul caracter decât cu al doilea [5, 7, 15]. 

O mare importanţă teoretică şi practică pentru plante, inclusiv grâu, are capacitatea 
de prindere a boabelor deoarece aceasta poate determina probabilitatea de obţinere a 
unui spectru mai larg sau mai restrans de gameţi recombinanţi, respectiv – al plantelor 
recombinante printre care s-ar putea identifica şi genotipuri cu asocieri de caractere 
valoroase.

Una din sursele importante ale variabilităţii genetice este factorul parental, căruia 
în ultimul timp se acordă o atenţie tot mai mare deoarece prin entitatea maternală sau 
paternală influenţează nu doar fenotipul, dar şi heritabilitatea caracterului [6]. În opinia 
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unor cercetători, eficienţa selecţiei poate să depindă în mare măsură de alegerea formei 
materne sau paterne în calitate de componenţi de hibridare care ar determina o evoluţie 
a caracterului diferită de cea pentru care a fost orientată selecţia – factor important 
pentru optimizarea programelor de ameliorare [4]. Formele parentale influenţează 
descendenţa pe cale genetică sau direct – prin resursele care asigură boabele cu  
substanţe nutritive [12].

În legătură cu cele menţionate, scopul lucrării a constat în elucidarea influenţei 
componenţilor de hibridare asupra capacităţii de legare a boabelor şi implicării acestora 
în controlul genetic al elementelor de productivitate a spicului de grâu comun.

Material și metode
Cercetările au fost efectuate în condiţii de laborator şi de câmp (anii 2016-2018). 

În calitate de material au fost utilizate forme parentale (soiuri şi linii de grâu comun de 
toamnă), hibrizi F1, F2, BC. 

 Hibridările artificiale s-au efectuat prin demasculinizarea florilor plantelor materne 
şi polenizarea lor ulterioară cu polenul florilor paterne sub pungă de pergament. 
Pentru stabilirea elementelor de productivitate s-au analizat câte 30-40 de spice pentru 
genotipurile parentale şi hibrizii F1, 120 – hibrizii F2 şi 60 – formele retroîncrucişate BC 
(backcross). 

În scopul stabilirii ponderii elementelor de productivitate ale spicului în masa boabelor 
per spic s-a efectuat analiza regresională multiplă, în care coeficientul β a identificat 
cantitatea de masă adăugată la masa boabelor per spic la mărirea subcomponentelor/
elementelor de productivitate (lungimea spicului, numărul de spiculeţe şi numărul de 
boabe per spic, greutatea unui bob) cu 1 unitate.

Influenţa genotipurilor parentale asupra elementelor de productivitate la nivelul 
hibrizilor F1 s-a determinat prin efectul reciprocităţii (re – reciprocal effect) în baza 
formulei Reinhold [13]. Gradul (Tg) şi frecvenţa (Tf) transgresiilor în populaţiile F2 
s-au calculat conform autorului Радченко [17]. Gradul (hp) şi orientarea dominanţei 
(+/-) s-au stabilit în baza formulei Brewbaker [2]. Datele obţinute au fost prelucrate 
statistic în pachetul de soft STATISTICA 7.

Rezultate şi discuţii
Legarea boabelor. Prin analiza combinaţiilor reciproce F1 de grâu comun, s-a 

constatat că la unii hibrizi factorul matern a influențat semnificativ capacitatea de legare 
a boabelor, aceasta constituind 10,9 ... 88,5%, iar masa bobului – 24,1 ... 28,8% în 
raport cu analogul reciproc. În ceea ce priveşte primul caracter, cea mai mare deosebire 
între combinaţiile reciproce s-a înregistrat la 5 – ♀ L 101/Od. 117 x ♂ L Bas., 6 – ♀ 
L Bas. x ♂ L 101/Od. 117, iar în cazul greutăţii bobului – la 1 – ♀ L Bas./M30 x ♂ L 
M30/M3, 2 – ♀ L M30/M3 x ♂ L Bas./M30 şi 9 – ♀ L Cub. 101/Bas. x ♂ M30, 10 – ♀ 
M30 x ♂ L Cub. 101/Bas. (Fig. 1). 

Deși greutatea bobului legat nu are o importanță la fel de mare ca numărul boabelor 
legate, totuși, o mai bună umplere a bobului asigură o energie de germinare și creștere 
a plantulelor mai înaltă la etapă timpurie a ontogenezei. S-a constatat că umplerea 
boabelor la hibrizii reciproci a fost uneori destul de diferită (Fig. 1, 2).

Conform observațiilor noastre anterioare, capacitatea de legare a boabelor de grâu 
comun la polenizarea hibrizilor F1 cu părintele recurent, adică la obținerea formelor 
backcross, este mult mai joasă decât în cadrul încrucișărilor simple (P1 x P2).
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Fig. 1. Influenţa factorului parental asupra capacităţii de legare şi a greutăţii bobului 
la grâul comun de toamnă (a. 2016). 1 – ♀ L Bas./M30 x ♂ L M30/M3, 2 – ♀ L M30/M3 x 
♂ L Bas./M30; 3 – ♀ L M30/M3 x ♂ L Bas., 4 – ♀ L Bas. x ♂ L M30/M3; 5 – ♀ L 101/Od. 
117 x ♂ L Bas., 6 – ♀ L Bas. x ♂ L 101/Od. 117; 7 – ♀ L 101/Od. 117 x ♂ M 11, 8 – ♀ M11 
x ♂ L 101/Od. 117; 9 – ♀ L Cub. 101/Bas. x ♂ M, 10 – ♀ M x ♂ L Cub. 101/Bas.; 11 – ♀ L 
101/Od. 117 x ♂ L M30/M3, 12 – ♀ L M30/M3 x ♂ L 101/Od. 117.

Fig. 2. Aspectul boabelor legate (F0) de grâu comun în încrucişări reciproce. 
Astfel, eficiența de hibridare relativ diminuată a culturii ca atare, dar și a sistemu-

lui backcross, în mod special, crează condiții reale pentru excluderea din posibi-
la fecundație a unui număr mare de gameți cu alele recombinate, o bună parte din 
potențialii recombinanți nefiind, deci, realizați. Pentru soluționarea acestei probleme, 
s-a procedat la implicarea factorului parental în calitate de sursă suplimentară de vari-
abilitate genetică și epigenetică. Ca forme materne au servit 12 hibrizi reciproci de grâu 
comun de toamnă, iar de forme paterne – 7 linii (care dețin însușiri de productivitate, 
rezistență la secetă și maladii fungice). Datele obținute demonstrează că din totalul 
de 12-15 spice demasculinizate pentru fiecare combinație, la majoritatea s-a înregis-
trat legarea boabelor, în număr de 5,9 … 17,8 (Tab. 1). Din 12 perechi de combinații 
backcross (fiecare pereche, creată pe bază de hibrizi F1 reciproci), în 7 cazuri s-au 
atestat diferențe semnificative în ceea ce privește numărul boabelor legate per spic.  
La aceste combinații, diferențele au constituit 132,3 … 228,2% în raport cu combinația 
care deține analogul reciproc F1.

Deci, orientarea încrucișării (♀P1 x ♂P2 sau ♀P2 x ♂P1) la obținerea hibrizilor F1 a 
influențat capacitatea de legare a boabelor în cadrul încrucișării F1 cu părinții recurenți 
(♀F1 x ♂P1 și ♀F1 x ♂P2).
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Таbelul 1. Legarea boabelor de grâu comun de toamnă la retroîncrucișarea hibrizilor 
reciproci F1 cu formele parentale.

Nr. Combinație backcross

Num. 
spicelor 

demascu-
linizate

Boabe 
legate per 
spic, num.

Raport la 
hibridul 

omolog, %

1 ♀ F1 L Bas./M30 x L M30/M3 x ♂ L Bas./M30 14  9,9±1,1
2 ♀F1 L M30/M3 x L Bas./M30 x ♂L Bas./M30 15 13,1±0,4* 132,3
3 ♀ F1 L Bas./M30 x L M30/M3 x ♂ L M30/M3 14  9,2±1,1
4 ♀F1 L M30/M3 x L Bas./M30 x ♂ L M30/M3 14 17,2±1,0* 187,0
5 ♀F1 M11 x L 101/Od.117 x ♂ L 101/Od.117 13 11,2±1,9
6 ♀F1 L 101/Od.117 x M 11 x ♂ L 101/Od.117 12 11,8±1,9 105,4
7 ♀F1 L 101/Od.117 x M 11 x ♂ M 11 15 14,1±1,5
8 ♀F1 M11 x L 101/Od.117 x ♂ M 11 15 16,3±1,0 115,6
9 ♀F1 (L 101/Od.117 x L M/M3) x ♂ L101/Od.117 15 9,7±0,9
10 ♀F1 (L M30/M3 x L 101/Od.117) x ♂ L101/Od.117 15 17,8±1,1* 183,5
11 ♀F1 (L 101/Od.117 x L M30/M3) x ♂ L M30/M3 11 10,9±1,6
12 ♀F1 (L M30/M3 x L 101/Od.117) x ♂ L M/M3 15 17,0±1,0* 156,0
13 ♀F1 (L M30 x L Cub. 101/ Bas.) x ♂ L M30 15 13,3±0,8
14 ♀F1 (L Cub. 101/ Bas. x M30) x ♂ L M30 14 13,5±1,0 101,5
15 ♀F1 (L M x L Cub. 101/ Bas.) x ♂ L Cub. 101/ Bas. 13 7,1±1,1
16 ♀F1 (L Cub. 101/ Bas. x M30) x ♂ L Cub. 101/ Bas. 12 16,2±1,4* 228,2
17 ♀F1 (L M30/M3 x L Bas.) x ♂ L Bas. 13 8,3±1,3
18 ♀F1 (L Bas. x L M30/M3) x ♂ L Bas. 14 11,9±0,7* 143,4
19 ♀F1 (L M30/M3 x L Bas.) x ♂ L M30/M3 15 9,1±0,9
20 ♀F1 (L Bas. x L M30/M3) x ♂ L M30/M3 15 10,9±1,7 119,8
21 ♀F1 (L101/Od.117 x L Bas.) x ♂ L101/Od.117 15 6,7±0,9
22 ♀F1 (L Bas. x L101/Od.117) x ♂ L101/Od.117 13 7,2±1,0 107,5
23 ♀F1 (L Bas. x L101/Od.117) x ♂ L Bas. 15 5,9±0,8
24 ♀F1 (L101/Od.117 x L Bas.) x ♂ L Bas. 14 8,1±0,3* 137,3

 *- diferență de hibridul care deține analogul reciproc F1 (p<0,05).

Analiza de regresie multiplă a elementelor de productivitate ale spicului. 
Coeficientul de regresie multiplă β a înregistrat valori nesemnificative pentru lungimea 
spicului şi numărul boabelor per spic în ambii ani de studiu (2017, 2018), iar pentru 
numărul boabelor per spic şi greutatea bobului parametrul a fost înalt, media acestuia 
constituind, respectiv, 0,858*; 0,526* (a. 2017) şi 0,897*; 0,404* (a. 2018) (*- p≤0,05), 
ceea ce semnifică că ultimele două caractere au cea mai înaltă pondere în mărirea masei 
boabelor per spic la mărirea acestora cu o unitate de măsură – 1 bob, 1 mg. Este de 
menţionat că la toţi hibrizii reciproci, valorile β au fost diferite, uneori –foarte pronunţate, 
de exemplu la combinaţiile L M30/M3 x M 16 (a. 2017) şi M 16 x Basarabeanca  
(a. 2018), ceea ce semnifică influenţa diferită a componenţilor de hibridare asupra 
aportului subcomponenţilor la formarea productivităţii spicului [9] (Tab. 2). 
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Tabelul 2. Coeficientul de regresie multiplă (β) pentru unele elemente implicate în 
formarea masei boabelor per spic la hibrizii reciproci F1 de grâu comun de toamnă.

Nr. Hibrid F1
Lungimea 
spicului

Numărul de 
spiculeţe per 

spic

Numărul de 
boabe per 

spic

Greutatea 
unui bob

Anul 2017
1  L M30/M3 x L Bas./M30 0,027 -0,001 0,801* 0,391*
2 L Bas./M30 x L M30/M3 0,006 -0,010 0,748* 0,665*
3 M 11 x M 16 -0,400 -0,130 1,020* 0,771*
4 M 16 x M 11 -0,100 0,012 0,754* 0,505*
5 L M30/M3 x M 16 0,031 0,012 1,030* 0,907*
6 M 16 x L M30/M3 -0,010 0,120 0,828* 0,386*
7 L Cub.101/Bas. x M30 -0,200 0,001 0,834* 0,350*
8 M30 x L Cub.101/Bas. -0,100 0,025 0,846* 0,356*
9 Basarabeanca x L M30/M3 0,005 -0,020 0,760* 0,418*
10  L M30/M3 x Basarabeanca -0,020 0,001 0,901* 0,459*
11 M 16 x Basarabeanca 0,011 0,008 0,873* 0,494*
12 Basarabeanca x M 16 -0,001 -0,050 0,898* 0,615*

Media coeficientului β -0,063 -0,032 0,858* 0,526*
Anul 2018

1  L M30/M3 x L Bas./M30 0,013 -0,012 0,907* 0,275*
2 L Bas./M30 x L M30/M3 -0,086* 0,087 0,867* 0,399*
3 M 11 x M 16 -0,001 0,011 0,841* 0,330*
4 M 16 x M 11 -0,009 0,004 0,822* 0,332*
5 L M30/M3 x M 16 0,016 0,003 0,910* 0,349*
6 M 16 x L M30/M3 0,019 -0,004 0,740* 0,437*
7 L Cub.101/Bas. x M30 0,005 0,018 0,860* 0,388*
8 M30 x L Cub.101/Bas. 0,005 -0,010 0,799* 0,361*
9 Basarabeanca x L M30/M3 -0,024 -0,045 0,843* 0,360*
10  L M30/M3 x Basarabeanca -0,033 0,007 0,954* 0,481*
11 M 16 x Basarabeanca 0,003 0,037 1,329* 0,900*
12 Basarabeanca x M 16 0,145 -0,163 0,893* 0,238*

Media coeficientului β -0,001 -0,023 0,897 0,404
*- suport statistic la nivelul p≤0,05.

Gradul de dominație. Unul din cei mai utilizați indici ai particularităților de 
heritabilitate în generația F1 este gradul de dominație [11]. În cercetările noastre cu 
privire la elementele productivității spicului de grâu, s-a constatat că parametrul a variat 
în limite foarte largi, manifestând în majoritatea cazurilor supradominanță pozitivă  
sau negativă. Este de menționat faptul că în anul 2017, cu condiții climatice 
favorabile creșterii și dezvoltării grâului, aproape la toate combinațiile s-a înregistrat 
supradominanța părintelui cu valori înalte, iar în anul 2018, an cu condiții mai puțin 
favorabile – supradominanța părintelui cu valori diminuate ale caracterelor cercetate. În 
toate cazurile, valorile gradului de dominație (hp), dar uneori și orientarea acesteia (+/-) 
la hibrizii reciproci F1 au fost diferite, ceea ce denotă influența mare a componenților de 
hibridare în calitate de factor matern sau patern asupra modului de transmitere ereditară 
(dominanță/recesivitate) a caracterelor analizate (Tab. 3).
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Tabelul 3. Gradul de dominaţie (hp) a unor elemente de productivitate ale spicului la 
hibrizii reciproci F1 de grâu comun de toamnă (a. 2017).

Nr Hibrid F1

Anul 2017 Anul 2018
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 d
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1  L M30/M3 x L Bas./M 30  +0,38 -0,31 +0,40 -40,87 -1,70 -96,00
2 L Bas./M30 x L M/M3 -13,24 -3,12 -3,10 -30,71 +0,09 -71,00
3 M 11 x M 16  +0,37 -0,03 +14,0 -1,85 -3,63 -2,77
4 M 16 x M 11  +1,98 +0,73 +43,0 -1,77 -3,15 -2,77
5 L M30/M3 x M 16 +34,11 +8,92 +17,0 -33,80 -1,37 -31,00
6 M 16 x L M30/M3 +18,84 +0,60 +6,43 -4,67 +2,56 -1,00
7 L Cub.101/Bas. x M30 -15,67 +5,71 +3,50 -26,74 -2,47 -19,57
8 M30 x L Cub. 101/Bas. -45,67 +9,85 +4,00 -26,22 -1,29 -18,14
9 Bas. x L M30/M3  +4,03 +3,20 +4,84 -29,19 -13,32 -50,00
10  L M30/M3 x Bas.  +2,55 -17,2 +2,32 -14,82 -22,58 -39,00
11 M 16 x Basarabeanca  +4,92 -3,98 +5,67 -7,95 -1,93 -47,00
12 Basarabeanca x M 16  +2,37 -10,08 -1,33 -8,90 -11,52 -77,00

Efectul reciprocității. Analiza a 6 hibrizi reciproci a demonstrat că în anul 2017 
pentru: 1) numărul de boabe per spic, în 3 cazuri s-a manifestat efectul matern  
(-0,49 ... -12,86), în alte 3 – efectul patern (+0,74 ... +0,85); 2) greutatea unui bob – 
doar într-un singur caz s-a înregistrat efect patern (M 16 x S.i. Basarabeanca: +3,05), 
la alte 5 combinații – efect matern (-0,38 ... -10,2); 3) greutatea boabelor per spic 
– combinaţiile au manifestat acelaşi tablou ca şi în cazul numărului boabelor per 
spic, doar că valorile (cu o singură excepţie) au fost mult mai înalte, ceea ce denotă 
dependenţa mai pronunţată de factorul parental. În anul 2018, de asemenea orientarea 
(+/-) valorilor re al caracterelor numărul boabelor per spic și greutatea boabelor per 
spic practic au concis, iar rolul genitorului matern a fost decisiv pentru greutatea unui 
bob (-0,24 ... -4,80) (Tab. 4). 

Tabelul 4. Efectul reciprocităţii pentru unele elemente de productivitate ale spicului la 
hibrizii reciproci F1 de grâu comun de toamnă.

Combinaţie reciprocă F1
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L M30/M3 x L Bas./M30 +0,85 -1,40 +1,75 +5,08 -0,91 +12,5
M 11 x M 16 +0,81 -0,38 +14,5 +0,04 -0,24 0,00
L M30/M3 x M 16 -0,49 -4,16 -5,29 +14,56 -1,96 +10,00
L Cub.101/Bas. x M30 -12,86 -1,98 -0,25 -0,26 -0,59 -0,71
Bas. x L M30/M3 +0,74 -10,2 +1,26 +5,65 -4,63 -5,50
M16 x Basarabeanca -1,28 +3,05 -3,50 +0,47 -4,80 +15,00
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Astfel, studiul acelorași combinații în 2 ani a demonstrat că pentru formarea masei 
bobului mediul genetico-fiziologic al plantei-mame are un rol decisiv. Nu se exclude că 
în cazul acestui fenomen se implică indirect și particularitatea de interacțiune a plantei-
mame cu mediul ambiant.

Transgresii. Manifestarea descendenţilor cu fenotipuri extreme în raport cu părinţii 
şi selectarea plantelor “mai bune ca cel mai bun părinte” timp îndelungat s-a practicat 
pentru obţinerea formelor valoroase, iar manipularea reuşită a varianţei genetice crează 
noi oportunităţi de valorificare mai completă a potenţialul genotipic, ceea ce conduce 
la obţinerea soiurilor noi cu însuşiri excepţionale [14]. 

În cercetările noastre s-a constatat că la cele 2 combinații reciproce aflate în studiu 
timp de 2 ani, gradul și frecvența transgresiilor pozitive (cu cea mai mare importanță 
practică pentru elementele de productivitate ale spicului de grâu) au variat în limite 
largi, funcție de caracter, combinație, directia încrucişării și condițiile de an (Tab. 5). 

Tabelul 5. Nivelul transgresiilor unor elemente de productivitate ale spicului la grâul 
comun de toamnă în populaţiile F2 .

Nr. Combinaţie F2 Caracter
Anul 2017 Anul 2018

Tg,% Tf,% Tg,% Tf,%

1 Basarabeanca x M30/
M3

Num. boabelor în spic 12,85 8,33 -6,64 4,17
Greutatea unui bob 6,06 5,0 12,16 55,83

Masa boabelor în spic 2,06 1,67 -5,46 3,33

2 M30/M3 x Basara-
beanca

Num. boabelor în spic 24,07 22,5 -10,62 0,01
Greutatea unui bob 18,73 12,5 -1,39 8,33

Masa boabelor în spic - - -18,45 0,01

3 Cub.101/Basara-beanca 
x M 30

Num. boabelor în spic 0,46 2,5 -0,95 6,67
Greutatea unui bob 1,29 2,5 -2,31 0,83

Masa boabelor în spic - - -5,89 1,67

4 M 30 x L Cub. 101/
Basarabeanca

Num. boabelor în spic - - 3,33 5,00
Greutatea unui bob - - -2,69 0,83

Masa boabelor în spic - - -3,03 2,50

Ca și în cazul gradului de dominație, pentru care în a. 2018 s-a înregistrat 
predominanța părintelui cu valori mici ale caracterelor, în cazul gradului de transgresie, 
în a. 2018 s-a manifestat predominanța transgresiilor negative, adică a plantelor care 
manifestă valori mai mici ca la “cel mai mic părinte”.

Este de menționat că în unele cazuri, schimbarea direcției încrucișării a contribuit la 
manifestarea transgresiilor pozitive, neînregistrate la hibridul omolog. De exemplu, în 
a. 2018, în cazul combinației M30/M3 x Basarabeanca, pentru greutatea unui bob s-au 
înregistrat transgresii negative (Tg = -1,39%, Tf = 8,33%), iar la combinația reciprocă 
Basarabeanca x M30/M3: Tg = 12,16%, Tf = 55,83%.

Concluzii
Componenții de hibridare în calitate de formă maternă sau paternă, determină 1. 

capacitatea de prindere a boabelor în cadrul încrucișărilor simple (P1 x P2) și 
retroîncrucișărilor (F1 x P1 și F1 x P2) la grâul comun. Eficiența de hibridare a variat 
în limite largi. În cazul deosebirilor semnificative între hibrizii reciproci avantajul 
de prindere a boabelor la hibrizii simpli a constituit 10,9 … 88,5%, iar la formele 
retroîncrucișate – 32,8 … 128,2%.
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În baza analizei de regresie multiplă, s-a constatat că numărul boabelor 2. per 
spic (β = 0,858 … 0,897) și greutatea unui bob (β = 0,404 …0,526) dețin cea mai 
mare contribuție în formarea masei boabelor per spic, iar genitorul matern și patern 
influențează semnificativ aportul acestor subcomponenți în productivitatea spicului – 
masa boabelor per spic.

Calculul efectelor reciprocității (r3. e – reciprocal effect) a demonstrat că părintele 
matern are un rol determinant pentru greutatea bobului. Combinațiile aflate în studiu 
s-au diferențiat în ceea ce privește aportul formelor parentale pentru numărul de boabe 
și masa boabelor per spic, însă în cadrul combinațiilor particulare părintele decisiv 
pentru ambele caractere a fost comun.

Prin analiza gradului de dominație (h4. p) la hibrizii F1, gradului (Tg) și frecvenței 
(Tf) transgresiilor în populațiile segregante F2 pentru elementele de productivitate 
ale spicului de grâu în cadrul hibridărilor reciproce, s-a constatat că factorul parental 
determină nivelul și capacitatea de transmitere ereditară a caracterelor analizate în 
prima generație, dar și rata de obținere a segreganților valoroși.
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