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COMBINING ABILITY ANALYSIS IN DIALLEL CROSSES
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ABSTRACT
An experiment was conducted by using four tomato genotypes vs. (1)the wild

species (L.pimpinellifolium) and three varieties of cultivated tomato (Lycopersicon
esculentum Mill.) namely (2) Pearson (3) Early Parson (4) mahaly (karmless).The
objectives of this experiment was to enter the wild specie(L.pimpinellifolium) in
programme of full diallel crosses and to estimate of several genetic parameters.
Analysis of variance   revealed highly significant  differences among genotypes
,parents and hybrids for all the characters of General combining ability mean square
was significant for plant height, No. of branches/plant, No. of total leaves/ plant,
average leaf area, No. of leaf lets, flowering earliness, No. of flowers/in florescence,
No. of in florescence/ plant, early picking, No. fruits/ plant, mean fruits weight,
mean total yield/ plant, average fruit diameter, No. of locules / fruit and vitamin C
content, while the specific combining ability mean squares were significant for
plant height , early picking, mean fruits weight, mean total yield/ plant, average fruit
diameter and No.of locules/fruit.The results showed that wild tomato species
(L.pimpinellifolium) was the best combiner for the favorable characters while
specific combining ability results for each hybrids indicated that the hybrid(Early
Parson X L.pimpinellifolium) have a good S. C. A. for the most favorable
characters.

المصادر
) .١٩٩٦(مرعي إسماعیلالحبیطي، عبد الجبار 
)Lycopersicon esculentum Mill.( .دكتوراهأطروحة . .
.العراق. جامعة الموصل

. جامعة القاھرة-كلیة الزراعة. تحسین الصفات الكمیة). ٢٠٠٥(حسن، احمد عبد المنعم 
).١٣٨-١٢٧(ص). ١(العدد .٢٥١. والتوزیع
. ) .٢٠٠٣(جابر إیمانعبد الرسول، 

.العراق. جامعة بغداد-كلیة الزراعة. رسالة دكتوراه
)٢٠٠٠ .(

.١٩٠-١٨٣) :٣(٥مجلة الزراعة العراقیة المجلد . ة في الطماطةالكمی
. الجزء الثاني. ). ١٩٨٩(

.٦٦-٤١:مطبوعات جامعة الموصل. جامعة الموصل-كلیة الزراعة والغابات
Abd Allah, E. M. M. and S. H. Gad El-Hak (2000). Estimates of heterosis and some

genetic parameters in new tomato .2nd Arab Cong. Genet. Biotech. 419-432.
Baroncill, S., A. Maggiotto, G. Soldatini and M. Buiatti (1972). Genetic analysis of

tomato diallel cross. Z. Pllanzenzuchtung. 68: 149-154.
Castillo, M. A., M. A. Gonzalez, D. J. Margolles and F. D. Martin (1986).

Inheritance of three characters in segregating population derived from the
cross between the variety Campbell 28 (L.esculentum) × Rustic
(L.pimpinellifolium)[ C. F PI. Breed. Abst. 1989. 59: (1373).]

Charles, M. R. (1976). Evolution of Crop Plants. Tomato W. Arrow smith Ltd.,
Bristol. Great Britain. P.268-273.



٢٠١٠)٢(العدد ) ٣٨(المجلد )(ISSN 1815-316Xمجلة زراعة الرافدین

Dhaliwal, M. S., S. Singh, D. S. Cheema and P. Singh (2004). Genetic analysis of
important fruit characters of tomato by involving lines possessing male
sterility genes. Acta Horticlturae. 637: 123-132.

Griffing, B.(1956). Concept of general and specific combining ability in relation to
diallel crossing systems. Aust. J. of Biol. Sci. 9:463-493.

Hannan, M. M., M. B. Ahmed, U. K. Roy, M. A. Razvy, A. Hayder, M. A. Rahman,
M. A. Islam and R. Islam (2007 a). Heterosis, combining ability and genetics
for brix ٪ , days to first fruit rippining and Yield in tomato (Lycopersicon
esculentum Mill.) Middle-East Scientific Research 2(3-4):128-131.

Hannan, M. M., M. K. Biswas, M. B. Ahmed, M. Hossain and R. Islam   (2007 b).
combining ability analysis of yield and yield components in tomato
(Lycopersicon esculentum Mill.) Turk. J. Bot. 31:559-563.

Kaur, R., D. S. Cheema, and K. Dharmender (2003). Diallel analysis for combining
ability involving heat tolerant lines of tomato(Lycopersicon esculentum Mill.)
Crop Improvement. 30(1):39-44.

Metwally, E. I. El-Kassas, A. M. Abd El-Moneim, K. E. Megahed (2005).
Production of tomato hybrids tolerant to salinity and suitable for low plastic
tunnels in North Sinai. Proceed 6th Horticulture Cong. Suez Canal University
Ismailia. PP (19-32).

Pratta, G., R. Zorzoli  and L. A. Apicardi (2003). Diallel analysis of production
traits among domestic exotic and mutant germplasms of Lycopersicon. Genet.
Mol. Res. 2(2):206-213.

Rao, N. K. S. and R. M. Bhatt (1989). Sink-Source relationships five cultivars of
tomato (L.esculentum) differing in total solid content of fruit. Indian Journal of
Agric. Sci. 59(6):368-373.

Rick, C. M. (1976). Natural variability in wild species of Lycopersicon and its
bearing on tomato breeding. Genetica Agraria 30:249-259.

Schuelter, A. R., V. W. D. Casali, C. D. Cruz, F. L. Finger, A. T. D. A. Júnior and
A. Shimoya (2001). Biometrical analysis of fruits. Crop breeding and Applied
Biotechnology. 1(1):44-53.

Weerasinghe, O. R., A. L.T. Perera, W. A. J. M. de Costa, D. M. Jinadase and R.
Vishnukanthasingham (2004). Production of tomato hybrids for dry zone
conduction of Sri Lanka using combining ability analysis, heterosis and DNA
testing procedures. Tropical Agricultural Research. 16:79-90.

Zdravkovic, J., Z. Markovic, M. Damjanovic and M. Zadravkovic (1994).
Inheritance of pericarp thickness of tomato fruits (Lycopersicon esculentum
Mill.) Genetika. 26(2):115-120.


