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Către,
Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:
„Cercetări privind sporirea variabilităţii genetice la Gladiolus hybridus L.

în vederea diversificării sortimentului şi folosirea acestuia
în decorul spaţiilor verzi”
elaborată de Ing. Denisa Andreea HORŢ în vederea obţinerii titlului de doctor în domeniul
Horticultură.
Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în data de 26 septembrie 2014, la ora
11:00, în laboratorul H58, clădirea Horticulturii din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.
Comisia de doctorat a fost aprobată în următoarea componenţă:
Preşedinte:
Prof. univ. dr. Radu SESTRAŞ - USAMV Cluj-Napoca
Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. Maria CANTOR – USAMV Cluj-Napoca
Referenţi oficiali:
Prof. univ. dr. Lucia DRĂGHIA – USAMV Ion Ionescu de la Brad Iaşi
Prof. univ. dr. Dumitru ZAHARIA – USAMV Cluj-Napoca
C.P. I. Dr. Cosmin SICORA – Grădina Botanică „Vasile Fati”, Jibou
Aprecierile, observaţiile şi sugestiile dumneavoastră, vă rugăm să le trimiteţi pe adresa
Şcolii Doctorale a USAMV Cluj-Napoca, str. Calea Mănăştur, nr. 3-5, cod 400372, Cluj-Napoca,
sau pe adresa de email: denisa.hort@gmail.com
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INTRODUCERE
Omul, prin natura sa, este căutător de frumos, preocupându-se de propria
persoană şi de mediul în care trăieşte. Se încearcă mereu să aducă îmbunătăţiri locuinţei,
grădinii, comunităţii, astfel încât privitorul să fie impresionat de ceea ce vede, de
parfumuri sau de texturi.
Importanţa economică a gladiolelor, posibilitatea cultivării cu uşurinţă a acestora
în condiţiile din zona Transilvaniei, dar mai ales frumuseţea florilor cu varietatea
culorilor şi a formelor sunt câteva dintre motivele care m-au determinat să aleg studiul
sortimentului ca temă a tezei de doctorat.
Scopul cercetării a fost de a îmbunătăţi sortimentul varietal prin introducerea de
noi soiuri dar şi de sporire a variabilităţii genetice prin obţinerea de hibrizi care să
întrunească unele caractere decorative superioare părinţilor lor, dar care în acelaşi timp să
se preteze pentru amenajarea spaţiilor verzi.
Pentru realizarea scopului au fost conturate patru obiective generale, din care sau desprins mai multe obiective specifice, care descriu concret etapele de realizare a
experienţelor pentru atingerea scopului. În acest sens, trebuie menţionat faptul că,
experienţa a fost amplasată pe terenul Grădinii Agrobotanice a USAMV Cluj-Napoca, s-a
desfăşurat în perioada 2010-2013, şi a fost organizată ca experienţă bifactorială, cei doi
factori fiind soiul (respectiv hibridul, în anii de experienţă 2012 şi 2013) şi anul de
experienţă. În cazul primului factor, numărul graduărilor este 11, fiind folosite 11 soiuri
genitoare în anul 2010, dar în anii următori, au fost analizaţi şapte hibrizi obţinuţi din cele
11 soiuri genitoare. În ceea ce priveşte numărul graduărilor factorului experimental: anul
de cultură, acesta este egal cu patru: în primul an au fost analizate soiurile şi au fost
realizate hibridările, în anul 2 au fost urmărite combinaţiile hibride, iar în anii 3 şi 4
obiectul de studiu a fost reprezentat de hibrizii selectaţi.
Teza de doctorat este structurată pe 14 capitole la care se adaugă introducerea şi
bibliografia şi de asemenea, rezumatul în limba română şi engleza. În realizarea tezei au
fost consultate 153 de surse bibliografice incluzând cărţi, lucrări ştiinţifice şi site-uri de
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specialitate atât din ţară cât şi din străinătate. Datele prelucrate au fost organizate în 44
tabele, 46 de figuri, grafice şi planşe.
PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PE PLAN NAŢIONAL ŞI
INTERNAŢIONAL AL GENULUI GLADIOLUS
Partea I a tezei de doctorat cuprinde trei capitole în care sunt condensate
consideraţii generale asupa culturii speciilor genului Gladiolus, cerinţele ecologice
specifice genului şi aspecte legate de tehnologia de cultură dar şi stadiul actual al
cercetărilor şi principalele metode de ameliorare folosite la gladiole.
În primul capitol a fost prezentată originea şi distribuţia genului Gladiolus pe
Glob. Este cunoscut faptul că numele genului provine din cuvântul latin „gladius”, care
înseamnă sabie, făcând referire la forma frunzelor tuturor membrilor acestui gen, fiind de
fapt o trăsătură caracteristică întregii familii Iridaceae (CANTOR şi TOLETY, 2011).
Specii ale acestui gen au fost descoperite în Sudul Africii, Africa Tropicală şi
Madagascar, dar şi în Peninsula Arabă, în bazinul Mediteranean, Europa şi Asia, la fel
ca în Iran sau Afganistan (CANTOR şi TOLETY, 2011); până în prezent au fost
identificate 255 de specii aparţinând genului (GOLDBLATT şi MANNING, 1998).
Gladiola nu este o specie cu tradiţie în ţara noastra, de altfel, în flora spontană se găsesc
doar trei specii: G. imbricatus (Fig 1.1), G. palustris (Fig 1.2) şi G. illyricus (Fig 1.3),
acestea fiind descoperite în apropierea zonelor plantate cu stejar (CIOCÂRLAN, 2009).
Se spune că gladiolele au fost cultivate încă din Grecia antică (CANTOR şi
TOLETY, 2011), la fel cum acest gen era foarte bine cunoscut şi de către romani
(GOLDBLATT şi MANNING, 1998). Extinderea culturii gladiolelor a luat însă proporţii
abia în secolul al XIX-lea, când au început şi lucrările sistematice de ameliorare
(NEAGU şi colab., 1976). În prezent, producţia la scară largă a gladiolelor pentru flori
tăiate este întâlnită pe toate continentele, în ţări ca: SUA, Italia, Franţa, Polonia, Bulgaria,
Brazilia, Australia şi Israel (RASHMI, 2006).
Speciile genului Gladiolus fac parte din categoria plantelor perene geophyte
semirustice şi au ca şi organ de înmulţire tuberobulbul. Frunzele, liniare sau lanceolate,
cu nervuri paralele, proeminente, ascuţite la vârf (DRAGHIA şi CHELARIU, 2011).
Toate speciile genului Gladiolus au o tulpină aeriană care poartă inflorescenţa în partea
4
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apicală şi frunzele prinse de-a lungul acesteia. Tija florală este la cele mai multe specii
neramificată (GOLDBLATT şi MANNING, 1998). Florile speciilor de Gladiolus
zigomorfe, sunt sesile, sunt dispuse bilateral în formă de spic. Numărul florilor în
inflorescenţă variază în funcţie de soi, fiind cuprins între 5 şi 30 (uneori chiar mai mare)
şi prezintă aproape toată gama de culori cu diferite pete la baza florii (CANTOR şi
colab., 2007).
Ȋn ceea ce priveşte cerinţele ecologice ale gladiolelor prezentate în capitolul doi,
este cunoscut faptul că aceste plante au nevoie pentru o bună creştere şi dezvoltare, de
asigurarea unor parametri optimi a principalilor factori ecologici ce vor fi prezentaţi în
continuare.
Al treilea capitol include informaţii de specialitate legate de modul de producere
a materialului săditor dar şi metodele de ameliorare utilizate cel mai frecvent la gladiole,
dar şi posibilităţile de folosire a acestor plante. Materialul săditor poate fi produs atât pe
cale generativă cât şi pe cale vegetativă, fiecare dintre metode implicând avantaje şi
dezavantaje care trebuie luate în considerare atunci când se stabileşte destinaţia culturii.
În ciuda bunei capacităţi de reproducere vegetativă a speciilor din cadrul genului
Gladiolus, reproducerea asexuată şi înmulţirea plantelor prin seminţe sunt vitale pentru
supravieţuirea şi menţinerea populaţiilor spontane dar in acelaşi timp şi pentru înfiinţarea
de noi culturi (GOLDBLATT şi MANNING, 1998).
Gladiola este considerată o plantă medicinală magică datorită capacităţii sale de a
trata dizenterie, constipaţie şi diaree simultan. De asemenea, poate fi folosită şi în scop
culinar deoarece, nu doar tuberobulbul poate fi consumat, ci şi floarea. Acestea pot fi
folosite în prepararea salatelor, având un gust asemănător cu cel al salatei verzi
(http://homecooking.about.com/library/weekly/blflowers.htm).
Principala întrebuinţare a gladiolelor în scop ornamental este în arta florală,
domeniu în care sunt extrem de apreciate. Gladiolele sunt plante foarte populare,
cultivate atât pentru flori tăiate, cât şi pentru amenajarea grădinilor (KAMO şi colab.,
2005).
Din cauza unei mari varietăţi de specii și soiuri din genul Gladiolus, există o
mulțime de posibilități de a crea aranjamente interesante folosind numai gladiole sau în
asociații cu alte flori sau arbuşti. Fiind o floare cu o perioadă de decor lungă (din iunie
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până în septembrie) cu cerințele ecologice normale (CANTOR şi colab., 2007), poate fi
cu uşurinţă inclusă în multe design-uri de grădină. Din păcate, în România, gladiolele
sunt folosite mai mult ca flori tăiate și mai puțin în decorul spaţiilor verzi (HORŢ şi
colab., 2013).
Dintre principalele metode de ameliorare (Hibridarea, selecţia individuală,
mutaţiile şi variabilitatea somaclonală), cel mai des este folosită hibridarea încrucişată.
Variabilitatea rezultată în urma hibridării este cu atât mai pronunţată cu cât formele
parentale sunt mai puţin înrudite getentic şi cu cât numărul partenerilor care partcicipă la
încrucişare este mai mare (SAVATTI şi colab., 2004; SESTRAŞ, 2010).
PARTEA A II-A - REZULTATELE CERCETĂRILOR PROPRII
Partea a II-a începe cu motivaţia cercetării şi scopul propus. Pentru atingerea
sopului au fost elaborate următoarele obiective generale ale tezei: obţinerea de hibrizi cu
caractere morfo-decorative îmbunătăţite faţă de părinţii acestora (culori noi, forma
florilor diferită, creşterea numărului de flori în inflorescenţă, creşterea diametrului
florilor, creşterea vigorii platelor); diversificarea sortimentului de soiuri care se pretează
nu numai ca flori tăiate cât şi la amenajarea spaţiilor verzi în condiţiile pedo-climatice din
România; includerea în circuit a noilor hibrizi obţinuţi; elaborarea unor soluţii de
amenajare a spaţiilor verzi cu gladiole.
Materialul biologic utilizat face parte din colecţia didactică aparţinând disciplinei
de Floricultură din USAMV Cluj-Napoca. Experienţele descrise în cadrul acestei lucrări
de doctorat au fost organizate în Grădina Agrobotanică a Universităţii de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca. Câmpul experimental a fost situat pe a 3-a terasă
din grădină, ocupând o suprafaţă de 300 m2.
Au fost urmărite 27 de soiuri la care s-au efectuat măsurători biometrice asupra
principalelor caractere morfologice. Soiurile studiate

au fost organizate în blocuri

randomizate a câte trei repetiţii, fiecare soi reprezentând o variantă, ficare cu câte 10
plante pe repetiţie, deci 30 de plante pe soi, rezultând un total de 810 plante pe
experienţă. Din cele 27 de soiuri urmărite, au fost selectate ca genitori în lucrările de
hibridare încrucişată 11 soiuri care deţin cele mai multe carantere necesare pentru
atingerea obiectivelor de ameliorare propuse.
6

Denisa Andreea HORŢ………..........………………...……………...Rezumat al tezei de doctorat

Asupra hibrizilor obţinuţi au fost efectuate o serie de observaţii şi determinări,
analizând principalele caractere morfologice respectiv: înălţimea totală a plantei,
lungimea tijei florale, lungimea inflorescenţei, numărul de frunze, numărul florilor din
inflorescenţă şi diametrul florilor. Prelucarea datelor din teren s-a realizat printr-o
observare sistematică a materialului biologic folosit în experimente, ulterior datele au fost
interpretate folosind Analiza varianţei şi Testul Duncan. Metoda de lucru utilizată
corespunde capitulului patru, iar prezentarea loclui de desfăşurare şi a condiţiilor de
mediu din anii de cultură sunt incluse în capitolul cinci.
Pentru prezentarea rezultatelor privind caracterele morfologice şi variabilitatea
fenotipică a principalelor caractere cantitative la soiurile de gladiole au fost analizate cele
11 soiuri urmărind înălţimea totala a plantei, lungimea tijei florale, lungimea
inflorescenţei, numărul de frunze, numărul de flori din inflorescenţă şi diametrul florilor
(capitolul VI).
Datele empirice au fost cuprinse în tabele,alături de rezultatele obţinute în urma
calculării diferenţelor faţă de media experienţei (martor), valoarea relativă şi valoarea
coeficientului de variabilitate. Pentru interpretarea statistică, au fost incluse în tabel
semnificaţiile diferenţelor (cu ajutorul analizei varianţei) şi a fost aplicat testul Duncan.
Între patru dintre cele şase caractere cantitative urmărite au fost realizate corelaţii
fenotipice prin calcularea coeficientului de corelaţie. Acesta indică intensitatea legăturii
dintre caracterele corelate. Calculele au fost efectuate folosind date empirice provenind
de la 10 plante din cadrul fiecărui soi în parte, iar rezultatele au fost comparate cu
probabilitatea de 5% şi respectiv 1% de a apărea din întâmplare într-o populaţie statistică
ideală în care între variabile nu există nici un fel de legături reale (ARDELEAN şi colab.,
2007).
În capitolul şapte sunt prezentate rezultatele obţinute în urma realizării
hibridărilor intraspecifice. Pentru obţinerea generaţiei F1 numărul de flori polenizate a
variat între 20 (H7) şi 38 (H9 şi H19), în funcţie de numărul de flori în inflorescenţă sau
gradul de dezvoltare simultană a acestora. În ceea ce priveşte numărul de flori legate,
acesta este cuprins între 2 (H3) şi 29 (H9).
La fel ca şi în cazul genitorilor au fost analizate şase caractere cantitative la
indivizii obţinuţi în fiecare din cele şapte combinaţii hibride analizate. Odată centralizate
7
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datele, a fost calculat şi ceficientul de variabilitate pentru fiecare combinaţie hibridă în
parte pentru a putea observa dacă un anumit caracter este stabil sau nu în cadrul
populaţiei. Pentru exprimarea clară a rezultatelor, caracterele au fost analizate şi
prezentate separat în subcapitole, în tabele de sinteză.
În funcţie de numărul total de plante care au emis tije florifere a fost calculat
procentul în care indivizii dintr-o populaţie hibridă se aseamănă din punctul de vedere al
culorii cu genitorul matern, patern, au culori intermediare sau total diferite de cele ale
părinţilor.
Începând cu cel de-al VIII-lea capitol, sunt prezentate în capitole separate,
rezultatele obţinute în urma efectuării măsurătorilor şi calculelor asupra hibrizilor din
generaţia F1.
Caracterele înregistrate la hibrizii obţinuţi în urma hibridărilor intraspecifice au
fost comparate cu cele ale soiului „Pink Lady” cunoscut, apreciat şi foarte frecvent
întâlnit pe piaţă.
În cazul celor şapte combinaţii hibride urmărite, înălţimea medie variază între
78,9 cm (H6/1) şi 105,43 cm (H19/2), iar coeficientul de variabilitate are valori mici şi
mijlocii. Lungimea tijei florale variază între 59,46 cm (H6/1) şi 97,33 cm (H19/2)
ambele valori prezentând diferenţe asigurate statistic faţă de soiul martor (66,67 cm).
Valoarea coeficientului de variabilitate a lungimii tijei florale oscilează între 2,02%
(H9/10) şi 27,08% (H18/1). Doar într-un singur caz din şapte a fost înregistrat un
coeficient de variabilitate mare, la hibridul H18/1 (27,08%) ceea ce sugerează faptul că,
lungimea tijei florale este influenţată în acest caz, în mare parte de condiţiile de mediu.
Hibrizii H12/10, H18/1 şi H19/2 au fost înregistrate inflorescenţe mai lungi decât
cea

a martorului (soiul ‚Pink Lady’: 46,00 cm), însă diferenţele nu sunt asigurate

statistic. Pe baza valorilor coeficientului de variabilitate înregistrat, se poate afirma că
lungimea inflorescenţei este un caracter bine stabilizat şi prea puţin influenţat de mediu
sau de intercţiunea genelor cu mediul.
În comparaţie cu valoarea înregistrată de soiul martor (6,7 frunze), hibrizii
realizează diferenţe distinct semnificativ pozitive (H3/1, H6/1, H12/10, H18/1, H19/2) şi
diferenţe foarte semnificativ pozitive (H7/4, H9/10).
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Valorile omogene ale acestui caracter se reflectă şi în valoarea calculată a
coeficientului de variabilitate care este nulă în cazul a şase hibrizi obţinuţi în urma
hibridărilor intraspecifice: H3/1, H6/1, H9/10, H12/10, H18/1, H19/2.
Numărul florilor din inflorescenţă înregistrat în rândul hibrizilor analizaţi variază
între 10,10 (H9/10) şi 16,33 (H18/1). Valorile coeficientului de variabilitate sunt relativ
mici, şase dintre combinaţiile hibride incluzându-se în limitele 2,52% - 9,40%.
Pentru a aprecia corect diametrul florilor, acesta a fost măsurat la florile situate în
treimea mijlocie a inflorescenţei. Valorile obţinute în cazul combinaţiilor hibride studiate
sunt cuprinse între 7,90 cm (H6/1) şi 13,83 cm (H12/10).
Interacţiunea dintre genotip şi mediu este relevată de valorile înregistrate la
combinaţiile H6/1 (10,32%) şi H7/4 (12,77%) care includ cele două selecţii în limitele
unei variabilităţi mijlocii.
Ȋn capitolul nouă sunt prezentate rezultatele obţinute în urma efectuării
corelaţiilor efectuate între următoarele caractere: înălţimea totală a plantei şi lungimea
tijei florale (a×b), lungimea tijei şi diametrul florii (b×d), înălţimea totală şi numarul de
flori în inflorescenţă (a×c), numărul de flori din inflorescenţă şi diametrul florii (c×d).
Pentru a determina intensitatea legăturii dintre două variabile care formează o
distribuţie bidimensională normală a fost calculat coeficientul de corelaţie (r).
Datele prelevate de la generaţia de hibrizi F1 au fost folosite pentru a calcula
heterozisul (Capitolul X) la caracterele de interes cu scopul de a estima măsura în care
obţinerea de hibrizi comerciali la Gladiolus hybridus poate fi o soluţie reală de atingere a
obiectivelor de ameliorare specifice. Prin urmare, s-au calculat vigoarea hibridă, diferenţa
faţă de media părinţilor şi faţă de valoarea celui mai bun părinte, la fiecare din cele şase
caractere cantitative urmărite: înălţimea plantelor, lungimea tijei florale, lungimea
inflorescenţei, numărul de frunze, numărul de flori din inflorescenţă şi diametrul florilor,
iar rezultatele au fost incluse în tabele de sinteză.
Calcularea eredităţii caracterelor cantitative de interes la hibrizii F1 se justifică în
lucrările de ameliorare prin cunoaşterea exactă a caracterelor care pot fi transmise de la
genitori la descendenţi şi măsura în care acestea se pot fixa (Capitolul XI).

9
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Pentru calcularea coeficientilor de heritabilitate în sens larg şi în sens restrâns au
fost folosite date recoltate din teren din anii de cultură 2012 şi 2013. Prin urmare, valorile
acestor coeficienţi vor fi prezentate în tabele separate pentru fiecare caracter urmărit.
Valorile înregistrate de fiecare hibrid selectat şi cele ale genitorilor lui au fost
evidenţiate cu ajutorul unor grafice luând separat fiecare caracter cantitativ urmărit şi
sunt prezentate în capitolul XII. În acest fel, se poate observa uşor care dintre hibrizi a
înregistrat valori mai mari decât ale părinţilor. Astfel, în cazul înălţimii totale şi a
lungimii inflorescenţei, cei şapte hibrizi nu au reuşit să depăşească valorile genitorilor, în
cazul lungimii tijei florale doar hibrizii H18/1 şi H19/2 au valori mai mari decâr ale
genitorilor. Hibridul H9/10 depăşeşte numărul de frunze al genitorilor, la hibridul H18/1
numărul de flori din inflorescenţă este mai mare decât al genitorului patern şi mai mic
decât al celui matern. Dintre toate caracterele cantitative analizate, diametrul florii este
cel la care s-au obţinut cele mai bune rezultate, dacă valorile înregistrate de hibrizi sunt
comparate cu cele ale genitorilor.
Posibilitaţile de utilizare a gladiolelor în decorul spaţiilor verzi au fost dezbătute
în capitolul XII. Cele mai multe gladiole pot fi plantate aproape oriunde cât timp se ţine
cont de necesităţile ecologice ale acestor plante; prin urmare, trebuie evitate locurile
umbroase şi cele cu soluri argiloase.
Paleta coloristică, poziţia tijelor florale şi perioada lungă de decor recomandă
includerea gladiolelor în aproape orice stil peisagistic, de la stilul liber, la cel mixt sau
geometric.
Pe baza datelor prezentate în capitolele anterioare au fost formulate următoarele
concluzii şi recomandări (Capitolul XIV):
1.

Îmbogăţirea şi diversificarea sortimentului şi a fondului genetic la

Gladiolus hybridus cu noi genotipuri este absolut necesară datorită multiplelor
întrebuinţări şi cerinţelor actuale pe piaţa românească a acestor plante floricole, dar şi
pentru crearea unei baze de selecţie necesară pentru obţinerea de noi soiuri.
2.

Pentru realizarea hibridărilor intraspecifice dirijate au fost polenizate 201

flori din care s-au obţinut un total de 4181 seminţe, cel mai mare număr de seminţe s-a
obţinut la combinaţia H9 (908 seminţe hibride), iar cel mai mic număr de seminţe la
combinaţia H3 (21 seminţe hibride).
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3.

Analizând comparativ valorile coeficientului de variabilitate înregistrat la

combinaţiile hibride şi la selecţiile efectuate din generaţia de hibrizi F1 se poate observa
faptul că variabilitatea este mai mică la selecţii, valoarea cea mai mică fiind la
majoritatea caracterelor cuprinsă între 0,0 şi 3,0.
4.

La selecţiile urmărite, cele mai stabile caractere sunt: înălţimea plantei,

lungimea inflorescenţei, numărul de frunze are o variabilitate cuprinsă între 0 şi 1,49 şi
diametrul florii.
5.

În cee ce priveşte transmiterea culorii în descendenţă, experienţele au

demonstrat că, şansele de a obţine culori noi încă din prima generaţie în urma procesului
de hibridare intraspecifică sunt mari, de 66,7%, procentul asigurând material suficient
pentru efectuarea de selecţii valoroase.
6.

În urma comparaţiilor efectuate între hibrizi cu ajutorul testului Duncan, s-a

remarcat hibridul H19/2 având cele mai bune rezultate la patru din şase caractere
analizate. Astfel că, H19/2 are cea mai mare înălţime, cea mai lungă tijă florală şi
inflorescenţă şi cel mai mare număr de flori în inflorescenţă şi poate fi recoandat pentru
folosirea cu precădere în arta florală.
7.

Hibridul H6/1 este cel la care s-au înregistrat cele mai mici valori la cinci

din şase caractere analizate. Având în vedere talia mică a plantei, hibridul H6/1 este
pretabil pentru asigurarea decorului în spaţiile verzi.
8.

Dintre cele şase caractere cantitative urmărite la hibrizii din generaţia F1 au

fost selectate patru, între care s-a urmărit existenţa sau absenţa unei corelaţii. În urma
calculelor efectuate, s-a observat există corelaţii pozitive semnificative sau distinct
semnificative la toate cele patru caractere corelate. În genetică şi ameliorare, anumite
corelaţii dacă sunt asigurate statistic, pot să fie folosite ca indici de selecţie în ameliorarea
gladiolelor.
9.

La hibridul H19/2 s-a obţinut heterozis pozitiv acesta realizând o tijă florală

mai mare decât cea a celui mai bun părinte. La celelalte caractere urmărite, valorile
înregistrate sunt mai mici în comparaţie cu cele ale părintilor.
10.

Hibrizii la care s-a evidenţiat cel mai ridicat grad de moştenirea caracterelor

sunt H3/1, H6/1, H7/4, H9.10 şi H12/10, influenţa genotipului în manifestarea fenotipică
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a caracterelor fiind mai pronunţată în cazul înălţimii totale, a lungimii tijei florale, a
numărului de frunze şi mai ales a numărului de flori în inflorescenţă (H7/4 – 0,991).
11.

Influenţa poligenelor este vizibilă la hibrizii H18/1 şi H19/2 atât în cazul

înălţimii plantei cât şi a lungimii inflorescentei sau a numărului de flori, mediul şi
interacţiunea mediului cu genotipul influenţând genotipul în proporţii variabile.
12.

Pe baza rezultatelor obţinute la hibrizii de gladiole selectaţi, se poate

concluziona că aceştia corespund obiectivelor urmărite şi sunt eligibili pentru demararea
procedurilor de omologare.
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