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GENITORII DE GRÎU PENTRU HIBRIDĂRI CU SECARA

ALEXANDRU PRIADCENCU

m. с al Acad. R.S.R.

Autorul studiază combaterea incompatibilităţii de încrucişare 1a

cereale folosind ca genitori materni un număr de 23 soiuri şi linii

autohtone de grîu de toamnă şi 35 soiuri importate şi ca genitori pa-

terni secara diploidă ~Petkus" şi secara tetraploidă din linia Tetraploid-

Fundulea şi obţine un număr mai mare de boabe de 1a încrucişarea

soiurilor „Japonia 7", „Odvos 156", „Hostianum", „San Si' şi „Sinai",

din specia Triticum aestivum cu secara diploidă „Petkus". Mai constată

că încrucişarea dintre T. aestivum şi secara triploidă reuşeşte numai

foarte greu, iar cea dintre T. durum şi secara diploidă nu dă rezultate,

în schimb se obţin procente mici de prindere cu secara tetraploidă ;

de asemenea mai constată că procentul de prindere este influenţat de

condiţiile climatice şi de latitudinea geografică. Mai remarcă că încru-

cişări se obţin lesne între unele forme ale populaţiilor locale de grîu

cu secară.

Prin hibridarea griului cu secara se urmăreşte producerea materia-

lului iniţial biologic cu mare variabilitate, în vederea identificării for-

melor cu însuşiri şi caractere superioare grînelor raionate, precum şi

folosirea lor în procesul de ameliorarea griului. Se caută transmiterea

asupra hibrizilor a următoarelor caractere şi însuşiri valoroase ale seca-

rei : marea rezistenţă 1a ger şi 1a boli criptogamice, capacitatea mare de

productivitate pe terenuri cu o fertilitate scăzută, păstrarea unui timp

îndelungat a puterii de germinaţie a seminţelor, marea precocitate, nu-

mărul mare de spiculeţe în spic. J. R. LACADENA, 1965, A. MÜNT-

ZING, 1967, V. E. PISAREV, 1964, N. V. ŢIŢIN, 1966).

încrucişările între diferite specii şi genuri de plante reuşesc foarte

greu, soldîndu-se deseori cu rezultate negative. De regulă, soiurile de

grîu se folosesc ca genitori materni în hibridarea lor cu secara.
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Combaterea incompatibilităţii de încrucişare formează în prezent

obiectivul esenţial în reuşita hibridărilor intergenerice. Alegerea parte-

nerilor pentru încrucişări care realizează procente mari de prindere, cu

însuşiri şi caractere valoroase din punct de vedere practic, este măsura

cea mai eficace de combatere a incompatibilităţii de încrucişare (V. LAT-

HOUWERS, 1942, AL. PRIADCENCU, 1969).

Urmărind acest scop, s-au iniţiat în ultimii şase ani încercări de a

identifica pentru hibridări intergenerice cei mai buni genitori de grîu

de toamnă.

Metoda de lucru. Lucrările de castrare şi polenizare s-au

făcut în cîmp deschis. S-a ales timpul pentru castrarea florilor între orele

3—6 d.m., iar polenizarea lor dimineaţa pînă 1a ora 12. Castrarea spice-

lor s-a făcut atunci cînd anterele erau verzi, îndepărtînd numai spicu-

leţele sterile de 1a baza spicului şi 2—4 spiculeţe din vîrful lui. Fiecare

spic avea în medie 22—26 flori castrate. în toate încrucişările griul a

fost luat ca plantă-mamă.

Florile castrate au fost fecundate cu polen proaspăt, luat direct

din staminé, care a fost scuturat în cantitate mare pe stigmatul bine

deschis al florii. Polenizarea spicelor s-a făcut numai o singură dată, 1a

un interval de I—3 zile de 1a castrarea lor. Atît spicele castrate, cît şi

cele fecundate, s-au izolat în pungi de pergament, nedesfăcîndu-le pînă

1a recoltare.

Materialul studiat. în calitate de genitori materni s-a încer-

cat puterea de prindere cu secara a unui număr de 23 soiuri şi linii

autohtone de grîu de toamnă şi 35 soiuri importate din U.R.S.S., S.U.A.,

Japonia, China, Italia şi R. P. D. Coreeană, ultimele purtînd în lucrare

iniţialele de R.P.C.

Secara diploidă din soiul Petkus şi secara tetraploidă din linia

Tetraploid-Fundulea au fost folosite în calitate de genitotri paterni.

REZULTATE. încrucişarea griului cu secara diploidă din soiul

Petkus reuşeşte greu, atingînd în medie 13,90/ o boabe hibride din totalul

florilor de grîu castrate şi fecundate cu polenul secarei. Puterea indi-

viduală de prindere a soiurilor de grîu a variat mult, cu o amplitudine
a procentului de prindere de 1a 0,5 pînă 67,1. Un număr de opt soiuri

de grîu nu au avut prinderea cu secară, 31 linii şi soiuri de grîu au mani-

festat o putere slabă de prindere, 16 linii şi soiuri au înregistrat pro-

cente mijlocii de prindere şi numai 11 soiuri şi linii au avut o capacitate

de prindere mai mult sau mai puţin bună (Tab. 1).

în ordinea descreseîndă, soiurile de grîu cu cel mai mare procent
de prindere au fost : Japonia 7, Odvoş 156, Hostianum, San Si, Cenad-

-1684, Sinai şi R.P.C. 11. Din punct de vedere ecologic, s-a observat că

soiurile italiene au dat cel mai mic procent de prindere sau au mani-

festat o incompatibilitate absolută în încrucişarea lor cu secara. în schimb,

soiurile japoneze, chineze şi coreene, ca şi cele româneşti, au avut o

mare amplitudine de variaţie în reuşita încrucişării lor cu secara diploidă,

înregistrînd procente de prindere între 23—67,1.

Folosirea hibridului intraspecific în Fj între diferite soiuri de grîu

ca plantă maternă nu a contribuit 1a mărirea procentului de prindere



Tabelul 1

ÎNCRUCIŞĂRI GRIU CU SECARA DIPLOIDA
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Q —
Acta Botanica

Secara diploidă Petk s сГ

T г. aestivum (soiuri) Ç Flori po-

lenizate

Boabe

hibride
%

Japonia 295 198 67,1

Odvoş 156 985 506 51,5

Hostianum 418 133 31,6

San Si - 400 124 31,0

Cenad 1684 52 13 25,0

Sinai 147 140 24,5

R.P.C. 17 608 12 23,0

T. F. 4681/1936 65 55 18,5

R.P.C. 16 298 4 18,4

Minhardi 22 16 18,2

R.P.C. 24 100 16 16,0

T. F. 4185/1933 111 20 14,4

China 10 157 22 12,7

Hartwinter 176 56 12,5

American 15 464 36 12,1

Skorospelka 3 310 36 11,6

China 250 28 11,2

R.P.C. 21 98 11 ИД

R.P.C. 27 100 10 10,0

Triumph 1122 111 9,9

R.P.C. 28 502 48 9,6

R.P.C. 20 200 15 7,5

Yu-îzi-Me 108 8 7,4

Stepniateika 100 14 7,4

R.P.C. 14 504 37 7,3

R.P.C. 34 300 22 7,3

Kanred 42 3 7,1

R.P.C. 33 200 13 6,5

Benderi 357 48 3 6,3

Rucsan 3 508 32 6,3
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Tabelul 1 (continuare)

Secara diploidă Petkus cT

T r. aestivum (soiuri) 9 Flori po-

lenizate

Boabe

hibride
%

R.P.C. 23 495 31 6,2

T. F. 4677/1936 68 4 5,9

Todireşti 32 102 6 5,9

Benderi 3664 106 6 5,7

Nun da 1 508 27 5,3

Autonomia 118 6 5,0

R.P.C. 29 208 10 4,8

Cenad 1883 126 6 4,8

Odvoş 241 386 15 3,9

Benderi 265 153 4 3,8

Zemka 231 8 3,5

R.P.C. 22 464 15 3,2

R.P.C. 19 108 3 2,7

Tevere 222 6 2,7

Bankut 118 153 4 2,6

Japonia 6 219 5 2,3

Ostka Grabovska 92 2 2,2

Ukrainka 106 2 1,9

I.C.A. 457 104 2 1,9

T. F. 1208/1933 111 2 1,7

Cîmpia Turzii 235 3 1,3

Cenad 117 493 6 1,2

R.P.C. 31 104 1 0.9

Mentana 118 1 0,9

Oro 120 1 0,8

Szekacs 586 42 0,7

American 26 433 3 0.7

Sandu Aldea 22 182 1 0,5

San Pastore, Giulliari, IBO 1373,

Costingeni, Ţigăneşti 212, Coope-

ratorka, Benderi 483, Dioszeg. 1127

Populaţia Ezăreni 3418 432 14,1

Linia Ezăreni 1 1742 556 31.9

Linia Ezăreni 2 1260 141 11,2

F< (T. aestivum x T. aestivum) 1937 42 2,1

S = 24615 3142 12.1
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a griului cu secară, fiind în medie de 2До/о.
Astfel din 1937 flori hibride

polenizate cu secara diploidă s-au obţinut abia 42 boabe.

Hibridul în Fi între diferite soiuri de grîu poate fi folosit ca genitor
intermediar în încrucişarea grînelor cu secara diploidă. S-a constatat că

prin folosirea 1a încrucişări în calitate de genitori a hibrizilor intraspe-
cifici de grîu în Fi, se obţin boabe hibride şi în cazul cînd în componenţa
lor au intrat soiuri, care singure nu s-au încrucişat cu secara (Sau Pas-

tore, 180 1373 etc.).

încrucişarea grînelor din specia T. aestivum cu secara tetra-

ploidă reuşeşte şi mai greu. Procentul mediu de prindere a fost de 1,5.
Limitele între care a variat procentul de prindere au fost mult mai mici,
de 0,9—5 1a RPC 17 şi respectiv RPC 31, iar soiurile italiene au avut o

comportare asemănătoare ca 1a încrucişarea lor cu secara diploidă
{Tab. 2).

Tabelul 2

ÎNCRUCIŞĂRI GRÎU CU SECARA TETRAPLOIDA

Secara Tetraplo'd — Fundulea d"

Tr. aestivum (soiuri) $ Flori po-

lenizate

Boabe

hibride
%

R.P.C. 31 100 5 5,0

Yu-Tzi-Me 114 5 4,4

R.P.C. 16 106 4 3.6

Etoile de Choisy 1300 45 3,4

R.P.C. 24 98 3 3,0

R.P.C. 28 102 2 1.9

Triumph 859 16 1.8

Skorospelka 3 714 10 1.4

I.C.A.R. 2 100 1 1.4

R.P.C. 17 104 1 0.9

R.P.C. 19, R.P.C. 21, R.P.C. 27,

R.P.C. 29, R.P.C. 34, Rucsan 3,

I.B.O. 1373, Giullari, San Pastore,

Mentana, Tevere, Nun da 1, Oro,

ICA 495 С, ICA 457-B, Guliţkaia.

2612

S = 6.109 92 1.5

Fi (T. aestivum x T. aestivum) 1.348 16 1.1

T. durum 1.200 18 1.4
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La încrucişarea speciei T. durum cu secara diploidă nu s-a reali-

zat nici o prindere. încrucişată însă cu secara tetraploidă s-au obţinut

18 boabe hibride 1a un număr de 1200 flori polenizate, cu un procent

de prindere de 1,4. Se constată că specia Г. durum se încrucişează

mai uşor cu secara tetraploidă decît cu cea diploidă.

Ca trăsătură generală se observă că procentul de prindere a variat

în funcţie de natura genetică a soiurilor de grîu, de compatibilitatea

genetică a biotipurilor speciei şi a condiţiilor de mediu în care s-a lucrat.

Individual, soiurile precoce au arătat, într-un an favorabil pentru

încrucişări, o prindere mai bună cu secara diploidă decît cele semipre-

coce şi tardive. însumate însă pe mai mulţi ani, ele au înregistrat un

procent de prindere aproape identic, cu cele de 1a grupurile soiurilor

semiprecoce şi tardive. Grîul în general a avut un procent de prindere

de 16,6 foarte apropiat de procentul de prindere al fiecărui grup în parte

din soiurile experimentale (Tab. 3).

Tabelul 3

VARIAŢIA PROCENTULUI DE PRINDERE DUPĂ PRECOCITATEA GRÎNELOR

De asemenea, condiţiile climatice influenţează mult asupra valorii

procentului de prindere a griului cu secara diploidă. Acest lucru s-a

constatat în experienţele noastre efectuate în nordul Moldovei şi la

1.C.C.P.T.-Fundulea, reg. Ilfov, cu o diminuare a procentului de prindere
cu 7,4 spre sudul ţării (Tab. 4).

Tabelul 4

INFLUENŢA CONDIŢIILOR DE CLIMA ASUPRA PROCENTULUI
DE PRINDERE

Secara Petkus

Flori po- Boabe
%

lenizate hibride

Grîne precoce 2527 383 15.1

Grîne semiprecoce 10664 1816 17,0

Grîne tardive 999 165 16,5

Flori po-Regiunea Boabe

lenizate hibride
%

lord 14.190 2.364 16.6

ud 8.492 781 9.2
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Pentru a afla gradul de afinitate sexuală a indivizilor dintr-o popu-

laţie, s-au încrucişat cu secara mai multe spice din populaţia griului

Ezăreni-laşi şi din două linii pure : Ezăreni 1 şi Ezăreni 2, extrase din

această populaţie. Rezultatele acestor încrucişări (Tab. 1) arată că linia

Ezăreni 1 a ocupat locul de frunte (31,90/0), în ceea ce priveşte puterea

Fig. 1. Hibridul grîu x secara în Fj

ei de a se hibrida uşor cu secara, populaţiei i-a revenit locul de mijloc,

iar linia Ezăreni 2 s-a situat pe ultimul loc.

Aşadar, din toate cercetările de mai sus au reeşit următoarele : soiurile

şi liniile de grîu reacţionează diferit la încrucişare cu secara, avînd şi

un procent anumit de prindere ; afinitatea sexuală a grînelor cu secara

este influenţată într-o măsură mică de gradul lor de precocitate, în

regiuni mai secetoase se obţin procente mici de boabe hibride ; în popu-

laţiile locale de grîu se pot identifica multe forme care se încrucizează

lesne cu secara.



CONCLUZII : Cea mai bună metodă de combatere a incompati-

bilităţii de încrucişare a griului cu secara constă în alegerea raţională

a genitorilor, cu un procent ridicat de prindere, cu însuşiri şi caractere

valoroase pentru producţie. Numărul mai mare de boabe hibride s-a.

obţinut de 1a încrucişarea soiurilor Japonia 7, Odvos 156, Hostianum,

San Si şi Sinai din specia T. aestivum cu secara diploidă Petkus.

încrucişarea grînelor din specia T. aestivum cu secara tetra-

ploidă reuşeşte foarte greu. în schimb, specia T. dur ura care nu se

încrucişează deloc cu secara diploidă, realizează procente mici de prin-

dere cu secara tetraploidă.

Procentul de prindere nu a fost influenţat de precocitatea soiurilor

de grîu. S-a constatat însă că procentul de prindere este influenţat de

condiţiile climatice, cu o diferenţă pozitivă de 7,4% pentru nordul

ţării, faţă de partea ei sudică. De asemenea în populaţii de grîu local

s-au identificat forme care se încrucişează lesne cu secara.
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