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EEvvaalluuaattiioonn  ooff  TToolleerraannccee  ttoo  SSaalliinniittyy  SSttrreessss  iinn  MMaaiizzee  BBaasssseedd  oonn  IInnddiicceess  ooff  SSttrreessss  
TToolleerraannccee  oorr  SSuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  SSttrreessss  ffoorr  GGrraaiinn  YYiieelldd  
  
11ZZaarraannddyy  SSoohheeiill,,  ²²SShhaarrrriiff  MMoogghhaaddddaassii  MMoohhaammmmaadd  
  
11FFaaccuullttyy  ooff  MMeeddiicciinnee,,  QQoomm    BBrraanncchh  ,,IIssllaammiicc  AAzzaadd  UUnniivveerrssiittyy  ,,QQoomm,,  IIrraann  
22DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrroonnoommyy  aanndd  PPllaanntt  BBrreeeeddiinngg,,  IIssllaammiicc  AAzzaadd  UUnniivveerrssiittyy  SSaavveehh  BBrraanncchh,,  SSaavveehh,,  IIrraann..  
 
AABBSSTTRRAACCTT    
  
  FFoorr  cchheecckkiinngg  iinnddiicceess  ooff  ssttrreessss  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy  ssttrreessss  iinn  ddiiffffeerreenntt  hhyybbrriiddss  ooff  mmaaiizzee,,  tthhee  eexxppeerriimmeenntt  iinn  
11338855  iinn  ffrraamm  ooff  rreesseeaarrcchh  cceenntteerr  ooff  nnaattuurraall  ssoouurrcceess  aanndd  aaggrriiccuullttuurree  jjeehhaadd  ooff  QQoomm  pprroovviinnccee  hhaadd  ppeerrffoorrmmeedd..  TThhiiss  
eexxppeerriimmeenntt  ccuullttiivvaatteedd  iinn  bblloocckk  mmooddeell  aass  ffuullll  aacccciiddeennttaall  iinn  33  rreeppeettiittiioonn  aatt  22  sseeppaarraattee  eexxppeerriimmeenntt  iinn  nnoorrmmaall  aanndd  
ssaalliinniittyy  tteerrmm..  AAnndd  2277  hhyybbrriidd  ssttuuddiieedd  ssooiill  ttiissssuuee  wwiitthh  eelleeccttrriicc  ddiirreeccttiioonn  ((EECC))  iinn  00--3300  ddeepptthh,,  88..55  ddeessii  zziimmeennssee  aanndd  
iinn  3300--6600  ddeepptthh,,  wwaass  99..99  ddeessii  zziimmeennssee  aanndd  ssooiill''ss  ppHH  wwaass  eeqquuaall  wwiitthh  77..66..  ffrroomm  55  iinnddiicceess  tthhaatt  hhaadd  ccaallccuullaatteedd  iinn  
nnaammeess  ooff  yyiieelldd  iinn  nnoorrmmaall  tteerrmm  ((YYNN)),,  yyiieelldd  iinn  ssttrreessss  tteerrmm  ((YYSS)),,  ttoolleerraannccee  iinnddeexx  ((TTOOLL)),,  aarriitthhmmeettiicc  mmeeaann  ((MMPP)),,  
ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  ssttrreessss  ((SSSSII))..  IInnddeexx  ooff  ttoolleerraannccee  ttoo  ssttrreessss  ((SSTTII))  aanndd  ggeeoommee  ttrriicc..  MMeeaann  ((GGMMPP)),,  ccoommppaarraattiinnee  
qquuaannttiittiieess  ooff  ssppeecciiaall  vveeccttoorrss  iinn  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt,,  sshhoowweedd  tthhaatt,,  iinnddiicceess  ooff  YYSS,,  MMPP,,  GGMMPP,,  aanndd  SSTTII  hhaavvee  hhiigghh  
ccoorrrreellaattee  wwiitthh  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt  ((TThhee  ccoommppoonneenntt  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy))..  WWiitthh  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  uuppwwaarrdd  aammoouunntt  ooff  
tthheessee  iinnddiicceess  aarree  mmoorree  ddeessiirraabbllee,,  wwiitthh  nnoottiiccee  ttoo  nneeggaattiivvee  rraattiiooss  tthheessee  iinnddiicceess  hhaavvee  wwiitthh  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt,,  bbyy  ppllaanntt  
cchhaarrtt  ddiissttiinncctt  hhyybbrriidd  ppeerrssiisstteenntt  ttoo  ssaalliinniittyy  aanndd  ffuullll  oouuttppuutt  ffrroomm  sseennssiittiivvee  ttoo  ssaalliinniittyy  aanndd  ffeeww  oouuttppuutt,,  wweellll..  TThheessee  
rreessuullttss  wwiitthh  FFeerrnnaannddeezz  ffoouunnddiinnggss  ((11999922)),,  tthhaatt  ddeemmoonnssttrraattoorr  pprreeddoommiinnaannccee  ooff  GGMMPP  aanndd  SSTTII  iinn  sseeppaarraattiinngg  ooff  
ggeennoottiippss  wwiitthh  ppootteennttiiaall  ttoolleerraannccee  ttoo  ddrroouugghh  tthhaatt  iiss  uuppppeerr,,  hhaavvee  ccoonnffoorrmmiittyy..  SSeeccoonndd  ccoommppoonneenntt  wwiitthh  3355  ppeerrsseenntt  ooff  
ttoottaall  cchhaannggeess  sshhoowweedd  tthhaatt  iinnddiicceess  ooff  66nn,,  TTOOLL  aanndd  SSSSII    hhaadd  hhiigghh  ccoorrrreellaattee  wwiitthh  sseeccoonndd  ccoommppoonneenntt  ((tthhee  sseennssiittiivvee  
ttoo  ssttrreessss  ccoommppoonneenntt))..  TThhiiss  ccoommppoonneenntt  ccaann  sshhooww  uuss  hhyybbrriiddss  wwiitthh  ffeeww  yyiieelldd  ssttaabbiilliittyy  ((sseennssiittiivvee  ttoo  ssaalliinniittyy))  aanndd  
wwhheerree  tthhee  ffeeww  aammoouunntt  ooff  SSSSII  iiss  ddeessiirraabbllee,,  ssoo  bbaasseedd  oonn  tthhiiss  ccoommppoonneenntt  hhyybbrriiddss  wwiitthh  hhiigghh  YYNN  aanndd  lliittttllee  SSSSII,,  hhaavvee  
aavveerraaggee  mmeeaann  iinn  rrwwoo  nnoorrmmaall  aanndd  ssaalliinnee  eennvviirroonnmmeenntt..  TToottaallllyy,,  wwiitthh  ttrraannssmmiittttaannccee  ooff  hhyybbrriiddss  oonn  bbyy  ppllaatt  tthhaatt  
pprroodduutt,,  ccllaassssiiffiieedd  ttwwoo  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt  ooff  hhyybbrriiddss  iinn  44  ggrroouupp..  HHyybbrriiddss  wwiitthh  nnuummbbeerr  KKSSCC225500,,  KKSS330011,,  GG--5544119900,,  
GG--33333377,,  OOSSSSKK337733,,  BBCC550044,,  NNSS554400  hhaadd  kknnoowwnn,,  oonn  vviieewwppooiinntt  ggrraaiinn  yyiieelldd  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy,,  hhyybbrriiddss  wwiitthh  
nnuummbbeerrss  KKSSCC  226600,,  GG--5544118855,,  OOSSSSKK444444,,  BBCC335544,,  BBCC335544,,  BBCC228822,,  KKSS335500,,  ZZPP334411  wwiitthh  hhiigghh  mmeeaann  ooff  yyiieelldd  iinn  
eevveerryy  ttwwoo  nneennvviirroonnmmeenntt  hhaadd  bbeeeenn  rreeccoommmmeennddeedd..  HHyybbrriiddss  ZZPP443344,,  KKSSCC550000,,  KKSSCC334400,,  GG--5544119933,,  BBCC557722,,  aanndd  
BBCC441188  hhaadd  ggoooodd  yyiieelldd  iinn  nnoorrmmaall  iinn  tteerrmm  bbuutt  iinn  ssaalliinn  tteerrmm,,  tthheeyy  hhaaddnn''tt  ggoooodd  yyiieelldd  aanndd  ssoo,,  hhaaddnn''tt  bbeeeenn  
rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  ccuullttiivvaattiioonn  iinn  nnoorrmmaall  aarreeaass..  HHyybbrriiddss  iinn  ggrroouupp  44  ,,  iinn  eevveerryy  ttwwoo  eennvviirroonnmmeenntt  wweerree  ffeevv  
pprroodduuccttiioonn  aanndd  wweerree  wweeeekk  aanndd  hhaaddnn''tt  bbeeeenn  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  iimmppllaanntt  iinn  aarreeaa..    
  
KKeeyy  wwoorrdd::  MMaaiizzee,,  SSaalliinniittyy  ssttrreessss,,  HHyybbrriidd,,  CCoommppoonneenntt,,  CCoorrrreellaattiioonn..  
    
IInnttrroodduuccttiioonn  
  
  MMoosstt  ooff  eexxppeerriimmeenntt  tthhaatt  hhaadd  ddoonnee  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  ggeennoottiippss  iinnssiisstteenntt  ttoo  ddrroouugghhtt  aanndd  uussuuaallllyy  hhaadd  ppeerrffoorrmmeedd  
iinn  ttwwoo  tteerrmmss  ooff  ssttrreessss  aanndd  wwiitthhoouutt  ssttrreessss..  RReeaall  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthheessee  kkiinndd  ooff  eexxppeerriimmeennttss  iiss  sseelleeccttiioonn  ooff  ggeennoottiippss  tthhaatt  
bbeeiinngg  ffiitt  wwiitthh  eevveerryy  ttwwoo  tteerrmmss..  TThhiiss  mmeetthhoodd  iiss  mmoorree  ssuuiittaabbllee  ffoorr  aarreeaass  tthhaatt  hhaavvee  ggrroowwtthh  eeppttiimm  qquuaalliiffiiccaattiioonn  bbuutt  
eennvviirroonnmmeennttaall  ssttrreessss  ddeetteecctteedd  iinn  ssppeecciiaall  ppeerriiooddss..  DDiiffffeerreenntt  sseelleeccttiioonn  iinnddiicceess  hhaadd  bbeeeenn  pprreesseenntteedd  ffoorr  sseelleeccttiioonn  ooff  
ggeennoottiippss  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  ssiimmuullaattiioonnss  iinn  ssttrreessss  aanndd  wwiitthhoouutt  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt..  FFeerrnnaannddeezz,,  11999922  iinn  cchheecckkiinngg  ooff  
ggeennoottiippss  yyiieelldd  iinn  ttoooo  ssttrreessss  aanndd  wwiitthhoouutt  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt,,  ddiivviiddee  ppllaannttss  ssiimmuullaattiioonnss  ttoowwaarrdd  ttoo  eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  44  
ggrroouupp..    
  
  ggeennoottiippss  tthhaatt  hhaavvee  ssaammee  ssiimmuullaattiioonn  iinn  ttwwoo  ssttrreessss  aanndd  wwiitthhoouutt  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt..  ((AA  ggrroouupp))..    
  GGeennoottiippss  tthhaatt  hhaavvee  oonnllyy  ggoooodd  ssiimmuullaattiioonn  iinn  wwiitthhoouutt  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt..  ((BB  ggrroouupp))..  
  GGeennoottiippss  tthhaatt  hhaavvee  hhiigghh  yyiieelldd  iinn  iinnvviirroonnmmeenntt  wwiitthh  ssttrreessss  eelliiggiibbllee..  ((CC  ggrroouupp))..  
  GGeennoottiippss  tthhaatt  hhaavvee  wweeaakk  ssiimmuullaattiioonn  iinn  ttwwoo  eennvviirroonnmmeenntt..  ((GGrroouupp  DD))..    
  HHee  ddeeccllaarraatteedd  tthhaatt  mmoosstt  ssuuiittaabbllee  sseelleeccttiioonn  ssccaallee  ffoorr  ssttrreessss  iiss  aa  ssccaallee  tthhaatt  ccaann  ddiissttiinnccttee  ggrroouupp  AA  ffrroomm  aannootthheerr  
ggrroouupp..  IIff  YYPP  aanndd  YYss  aanndd  YYpp  aanndd  YYss  hhaadd  mmaarrkkeerr  ooff  bbeenneeaatthh  ccaasseess..    
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YYpp::  PPootteennttiiaall  yyiieelldd  ooff  eeaacchh  ggeennoottiipp  iinn  wwiitthhoouutt  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt..    
YYss::  PPootteennttiiaall  yyiieelldd  ooff  eeaacchh  ggeennoottiipp  iinn  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt..  
YYpp::  TThhee    aavveerraaggee  ooff  yyiieelldd  iinn  aallll  ggeennoottiippss  iinn  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt..    
YYss::  TThhee  aavveerraaggee  ooff  yyiieelldd  iinn  aallll  ggeennoottiippss  iinn  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt..  
  
  TThheenn  wwee  ccaann  ddeeffiinnee  ddiiffffeerreenntt  iinnddiicceess  iinn  bbeenneeaatthh  eexxppllaannaattiioonn..    
  FFiisscchheerr  aanndd  mmoouurree  pprrooppoosseedd  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  ssttrreessss  iinnddeexx  ((SSSSII  ==  SSttrreessss  SSuusscceeppttiibbiittttyy))  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  
ccaallccuullaatteedd  bbaasseedd  oonn  bbeenneeaatthh  ccoonnnneeccttiioonn..    
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IItt  hhaadd  bbeeeenn  mmeennttiioonn  SSII  aass  ssttrreessss  iinntteennssiittyy..    
  
  IIff  tthhee    ooff  SSSSLL  iiss  ssmmaalllleerr,,  tthheenn  tthhee  aammoouunntt  ooff  rreessiissttoorr  ttoo  ddrroouugghh  iiss  hhiigghh..  SSeelleeccttiioonn  bbaasseedd  oonn  SSSSII  ccaauussee  ttoo  
sseelleeccttiioonn  ggeennoottiippss  wwiitthh  llooww  yyiieelldd  iinn  nnoorrmmaall  tteerrmm  bbuutt  hhiigghh  yyiieelldd  iinn  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt..  SSoo,,  SSSSII  ccaann''tt  sseeppaarraattee  aanndd  
rreeccooggnniittee  ggrroouupp  AA  ffrroomm  ggrroouupp  CC..  RRoossiieellllee  aanndd  hhaammbbeelleennee  11998811  pprrooppoosseedd  ssttrreessss  ttoolleerraannccee  ==  TTooll  aass  ddiissaaggrreeeemmeenntt  
ooff  yyiieelldd  iinn  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  wwiitthhoouutt  ssttrreessss  aanndd  aallssoo  mmeeaann  pprroodduuccttiivviittyy  iinnddeexx  ==  MMPP  aass  yyiieelldd  mmeeaann  iinn  ttoo  
ssttrreessss  aanndd  uunn  ssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  ccllccuullaatteedd  bbaasseedd  oonn  bbeenneeaatthh  ccoonnnneeccttiioonnss::    
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  UUppppeerr  aammoouunntt  ooff    iinnddeexx  TTooll  aarree  mmaarrkkeerr  ooff  mmuucchh  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  aavviiddiittyy  aanndd  eesstteeeemm  ooff  aammoouunnttss  ffrroomm  tthhiiss  
iinnddeexx  iiss  ffeewweerr,,  iitt  wwiillll  ddeessiirraabblleerr..  SSeelleeccttiioonn  bbaasseedd  oonn  tthhiiss  iinnddeexx  ccaauussee  ttoo  sseelleeccttiioonn  ggeennoottiippss  wwiitthh  llooww  ppootteennttiiaall  
yyiieelldd  wwiitthhoouutt  ssttrreessss  aanndd  hhiigghh  yyiieelldd  ooff  ssttrreessss  ffeerrmmss..  IInn  tthhee  mmoosstt  eexxppeerriimmeennttss  iitt  iiss  ppoossiittiivvee  tthhee  ccoommppaarriissoonn  ooff  
ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  iinnddeexx  TTooll  aanndd  YYpp  ((PPootteennttiiaall  yyiieelldd))  iiss  nneeggaattiivvee  aanndd  ccoorrrreellaattiioonn  iinnddeexx  TTooll  aanndd  YYss  ((yyiieelldd  iinn  
sstteessss  tteerrmm))  iiss  ppoossiittiivvee..  SSoo,,  tthhiiss  iinnddeexx  ccaann''tt  sseeppaarraattee  aanndd  rreeccoonnnnooiitteerr  ggrroouupp  ffrroomm  ggrroouupp  AA  ((FFeerrnnaannddeezz,,  11999922))..    
  IInnddeexx  MMPP  bbiiaass  ttoo  sseelleeccttiioonn  ooff  ggeennoottiippss,,  tthhaatt  hhaavvee  uuppppeerr  ppootteennttiiaall  yyiieelldd  aanndd  ttoolleerraannccee  ttoo  ffeewweerr  ssttrreessss..  
RRoossiieellllee  aanndd  hhaammbbeelleennee  11998811  sshhoowweedd  tthhaatt,,  iinn  mmoosstt  eexxppeerriimmeennttss  ooff  yyiieelldd  ccoommppaarriissoonn,,  ccoorrrreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn    MMPP  
aanndd  YYpp  aanndd  aallssoo  bbeettwweeeenn  MMPP  aanndd  YYss  aarree  ppoossiittiivvee..  SSoo,,  sseelleeccttiioonn  oonn  bbaasseedd  ooff  iinnddeexx  MMPP  uussuuaallllyy  ccaauussee  ttoo  mmeeaann  
iinnccrreeaassee  ooff  yyiieelldd  iinn  ttwwoo  tteerrmmss  ooff  ssttrreessss  aanndd  uunnssttrreessss..  WWiitthh  tthhiiss  aallll,,  tthhiiss  iinnddeexx  ccaann''tt  rreexxooggnniittiioonn  aanndd  sseeppaarraattiioonn  ooff  
ggeennoottiippss  ffrroomm  ggrroouupp  AA  ooff  ggrroouupp  BB  ((FFeerrnnaannddeezz,,  11999922))..  RRoossiieellllee  aanndd  HHaammbbeelleennee  11998811  sshhooww  tthhaatt  ggeennoottiippiiccaall  
ccoorrrreellaattiioonn  YYpp,,  YYss,,  aanndd  ggeenneettiiccaall  vvaarriiaannccee  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  δδ22  ,,  δδ22  YYpp,,  ddeetteerrmmiinnee  rreessuulltt  ooff  ggeennoottiippiiccaall  rreessuullttss  
bbaasseedd  oonn  iinnddiicceess  MMpp  aanndd  TTooll..    
  IInn  mmoosstt  eexxppeerriimmeennttss  ooff  yyiieelldd  ccoommppaarriissoonn,,  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  YYss  aanndd  YYpp  wweerree  bbeettwweeeenn  zzeerroo  aanndd  00..55  aanndd  
ggeenneettiiccaall  vvaarriiaannccee  rreellaattiioonn  iiss  ssmmaalllleerr  tthhaann  oonnee..  SSoo,,  ggeennoottiippiiccaall  sseelleeccttiioonn  ffoorr  yyiieelldd  iinn  uunnssttrreessss  tteerrmmss  ccaauussee  ttoo  iinn  
ccrreeaassee  ooff  mmeeaann  yyiieelldd  iinn  ssttrreessss  tteerrmmss  aanndd  sseelleecctteedd  ggeennoottiippss  iinn  ssttrreessss  tteerrmmss  ccaauussee  ttoo  mmeeaann  iinnccrreeaassee  ooff  yyiieelldd  iinn  sstteessss  
tteerrmmss  sseelleeccttiioonn  bbaasseedd  oonn  iinnddeexx  TTooll  iiss  uusseeffuullll  iinn  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  yyiieelldd  iinn  ssttrreessss  tteerrmmss,,  wwhhrreeaass  sseelleecctteedd  ggnnoottiippss  
hhaavveenn''tt  ggooooss  ssiimmuullaattiioonn  iinn  tthhee  tteerrmm  ooff  uunnssttrreessss..    
  FFeerrnnaannddeezz,,  11999922  pprrooppoosseedd  ssttrreessss  ttoolleerraannccee  iinnddeexx  ==  SSTTII  uussee  ffoorr  rreeccoonniittiioonn  ggeennoottiippss  wwiitthh  hhiigghh  yyiieedd  iinn  eevveerryy  
ttwwoo  ssttrreessss  aanndd  uunnssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt..  TThhiiss  iinnddeexx  ccaallccuullaattee  iinn  bbeenneeaatthh  ffrroomm    
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  UUppppeerr  aammoouunntt  ooff  iinnddeexx  SSTTII  ffoorr  aa  ggeennoottiipp  iiss  mmaarrkkeerr  ooff  uuppppeerr  ssttrreessss  ttoolleerraannccee  ooff  aarriiddiittyy  aanndd  mmoosstt  ppootteennttiiaall  ooff  
iitt''ss  ggiieelldd  iiss  ggeennoottiipp..  SSttrreessss  iinntteerrssiittyy  ((SSII))  iiss  aapppprroopprriiaattee  iinn  ccllaassuullaattiioonn  ooff  iinnddeexx  SSTTII..  SSoo  iinnddeexx  SSTTII  ccaann  sseeppaarraattiioonn  
aanndd  rreeccooggnniittiioonn  ooff  ggeennoottiippss  ggrroouupp  AA  ffrroomm  ggrroouupp  BB  aanndd  CC..  FFeerrnnaannddeezz  11999922  ssaaiidd  tthhaatt  aannootthheerr  iinnddeexx  iinn  ggeeoommeettrriicc  
mmeeaann  pprroodduuccttiivviittyy  ==  GGMMPP  sshhoowweedd  iinn  bbeenneeaatthh  ffrroomm    
  

Yp)Ys(

)Ps)(Ps(
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  TThheerree  aarree  ffeewweerr  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  mmoorree  ddiiffffeerreenntt  aammoouunntt  ooff  YYss  aanndd  YYpp..  AAllssoo,,  MMpp  iinnddeexx,,  tthhaatt  bbaasseedd  oonn  
aarriitthhmmeettiiccaall  mmeeaann,,  iiff  tthheerree  wweerree  mmuucchh  ccoommppaarraattiivvee  ddiissaaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  YYss  aanndd  TTpp,,  iitt  hhaass  aa  ddiiaaggoonnaall  ttoo  uupp  
ssiiddee  ((YYpp))..  SSoo  GGMMPP  iinnddeexx  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  MMPP  iinnddeexx  hhaass  hhiigghh  ppoowweerr  iinn  sseeppaarraattiioonn  ggmmuupp  AA  ffrroomm  ootthheerr  
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ggrroouuppss..  AAnndd  bbaasseedd  oonn  tthhiiss,,  FFeerrnnaannddeezz  eessttaabblliisshh  hhiiss  iinnddeexx  SSTTII  bbaasseedd  oonn  GGMMPP..  IInn  mmoogghhaaddaamm  aanndd  HHaaddiizzaaddee  
rreesseeaarrcchh  ((11227799))  hhaadd  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  ssttrreessss  ttoolleerraannccee  iinnddeexx  ((SSTTII))  ttoowwaarrdd  ssttrreessss  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  iinnddeexx  ((SSSSII))  hhaavvee  
mmoorree  eeffffiicciieennccyy  iinn  sseelleeccttiioonn  ooff  ggeennoottiippss  mmaaiizzee  ssuuffffeerree  ttoo  ssttrreessss  aanndd  llaasstt  iinnddeexx  hhaavvee  aacccceeppttiivvee  eeffffiicciieennccyy  oonnllyy  ffoorr  
ddeelleettiioonn  ooff  ssuuffffeerreerr  ggeennoottiippss  iinn  ddiiffffiiccuulltt  tteerrmmss..    
  AAhhmmaaddzzaassee  ((11337766))  ccaallccuullaatteedd  iinn  hhiiss  rreesseeaarrcchh  bbyy  uussiinngg  ooff  bbiipplloott  mmeetthhoouudd,,  ddiiffffeerreenntt  iinnddiicceess  SSSSII,,  TTooll,,  SSTTII,,  
GGMMPP  aanndd  MMPP  iinn  ssttrreessss  aanndd  uunnssttrreessss  tteerrmmss  iinn  33  ggrroouupp  ooff  iinnqquuiirryy,,  iinncclluuddee,,  sseerrttiinnoouuss,,  pprreemmaattuurriittyy  aanndd  mmeeaann  ccllaayy  ooff  
mmaaiizzee..  RReessuulltt,,  sshhoowweedd  tthhaatt  iinn  sseerrttiinnoouuss  ggrroouupp  33  llaasstt  iinnddiicceess  ccaann  rreeccooggnniittiioonn  ooff  ffuullll  pprroodduuccttiioonn  lliinneess  aanndd  wwaass  
ttoolleerraannccee  ttoo  aarriiddiittyy  bbuutt  ttwwoo  ffiirrsstt  iinnddiicceess  hhaavveenn''tt  ggoooodd  eeffffiicciieennccyy..  WWhheerreeaass  ccoorrrreellaattiioonn  ooff  ttwwoo  iinnddiicceess  GGMMPP,,  aanndd  
MMPP  wwiitthh  yyiieelldd  iinn  ssttrreessss  tteerrmm  aanndd  uunnssttrreessss  wwaass  hhiigghh..  TThheessee  iinnddiicceess  hhaadd  bbeeeenn  kknnoowwnn  aass  uuppppeerrmmoosstt  iinnddeexx..  IInn  
pprreemmaattuurriittyy  ggrroouupp  ooff  iinnddiicceess  MMPP,,  GGMMPP  aanndd  SSTTII,,  aallll  ooff  tthheemm  wweerree  ssuucccceessssffuull  iinn  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  oobbjjeeccttiivvee  lliinneess  
aanndd  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  ttwwoo  iinnddiicceess  SSSSII  aanndd  TTooll  bbeeccaauussee  ooff  ppoossiittiivvee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  yyiieelldd  iinn  ssttrreessss  aanndd  uunnssttrreessss  
tteerrmmss..  MMoozzaaffaarrii  aanndd  CCooooppeerraattoorrss  ((11337755))  hhaadd  kknnoowwnn  tthhee  bbeesstt  iinnddeexx  ooff  eevvaalluuttiioonn  ttoolleerraannccee  ttoo  aarriiddiittyy  iinn  
bbaattttaalliioonnssuunn  ggeennoottiippss,,  ssttrreessss  ttoolleerraannccee  iinnddeexx  ((SSTTII))..  TThheeyy  nnoottiicceedd  tthhaatt  IIrraanniiaann  hhyybbrriidd  ggoollsshhiidd  wwaass  tthhee  bbeesstt  ggeennoottiipp  
iinn  ssppeecctt  ooff  iinnddiicceess  MMPP,,  GGMMPP  aanndd  SSTTII..  WWhheerreeaass  iinn  ssppeecctt  ooff  TTooll  iinnddeexx,,  hhaadd  bbeeeenn  sseelleecctteedd  aannootthheerr  hhyybbrriidd..  AAllssoo  
tthheeyy  ddeeccllaarreedd  tthhaatt  sseelleeccttiioonn  hhyybbrriidd  bbaasseedd  oonn  SSTTII  aanndd  GGMMPP  ggaaiinneedd  ffiirrsstt  rraannkk  iinn  eeaacchh  tteerrmmss  ooff  ssttrreessss..  IInn  aannootthheerr  
eexxppeerriimmeennttss  tthhaatt  hhaadd  ddoonnee  bbyy  nnoorrmmaanndd  mmooaayyeedd  aanndd  ccooooppeerraattoorrss  ((11337777)),,  gghhaajjaarr  sseeppaannlloo  aanndd  ccooooppeerraattoorrss  ((11337799))  
aanndd  ssaannjjaarrii  ((11337777))  mmeennttiioonneedd  bbeesstt  iinnddiicciieess  ffoorr  sseelleeccttiioonn  ooff  wwhheeaatt  ggeennoottiippss  ttoolleerraannccee  ttoo  ssttrreessss  wwiitthh  hhiigghh  ppootteennttiiaall  
yyiieelldd  GGMMPP  aanndd  SSTTII..  SSaammyyzzaaddee    aanndd  ccooooppeerraattoorrss  ((11337777))  sshhoowweedd  iinn  eexxppeerriimmeenntt  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  bbeesstt  iinnddeexx  ooff  
ttoolleerraannccee  ttoo  aarriiddiittyy  iinn  ggrraamm  ssttaattiissttiiccss..  TThhaatt  GGMMPP  aanndd  SSTTII  iinnddiicceess  ffoorr  aasssseessssmmeenntt  yyiieelldd  ooppeerraattiioonn  aanndd  aallssoo  
aacccceessssiinngg  ttoo  ffuullll  pprroodduuccttiioonn  ssttaattiissttiiccss  aarree  ssuuiittaabbllee  iinn  eeaacchh  ssttrreessss  aanndd  uunnssttrreessss  eennvviirroonnmmeenntt..  BBaasseedd  oonn  tthheeiirr  rreessuullttss  
ccoorrrreellaattiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  bbeettwweeeenn  yyiieelldd  iinn  nnoorrmmaall  tteerrmm  aanndd  ssttrreessss  tteerrmm  wweerree  ––  00..006611  aanndd  ggeenneettiiccaall  vvaarriiaannccee  rreellaattiioonn  
ccaallccuullaatteedd  iinn  eeaacchh  eennvviirroonnmmeenntt  wweerree  eeqquuaall  00..112277..  IInn  tthheessee  tteerrmmss,,  ggeeoommeettrriicc  mmeeaann  aammoouunntt  hhaadd  bbeeeenn  eessttiimmaatteedd  
ffeewweerr  tthhaann  aarriitthhmmeettiicc  mmeeaann..  IInn  aannootthheerr  rreesseeaarrcchh  oorr  ssuuggaarr  bbeeeett,,  hhaadd  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd  SSTTII  iinnddeexx  ffoorr  ggeennoottiippss  
ggrroouuppiinngg  tthhaatt  iiss  mmoorree  ssuuiittaabblleerr  tthhaann  ootthheerrss  aanndd  hhaadd  bbeeeenn  pprrooppoosseedd  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  ssttaattiissttiiccss  ttoolleerraannccee  ooff  ssuuggaarr  
bbeeeett,,  iitt  hhaadd  ttoo  bbee  ddoonnee  ggeennoottiippss  sseelleeccttiioonn  iinn  ddiiffffeerreenntt  eennvviirroonnmmeenntt  ((PPaarrvviizzii  AAllmmaannii  aanndd    CCooooppeerraattoorrss  11337777))..  
RRoossiicc  11993366  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  mmaaiizzeess  ttoolleerraannccee  ttoo  aarriiddiittyy  hhaavvee  ssmmaalllleerr  bbuusshh  hhiigghh  aanndd  tthhiicckk  ffoooottssttaallkk  aanndd  sspprreeaaddeedd  
rroooottss  aanndd  uusseedd  ffrroomm  ffeewweerr  wwaatteerr  aammoouunntt  iinn  bbuusshh  uunniitt..  ZZiinneevviicchh  aanndd  vvoollaaddaarrsskkii  11996600  ddeeccllaarreedd  ddeeccrreeaassee  aammoouunntt  
ooff  ggrraaiinn  iinn  mmaaiizzee  aass  oonnee  ooff  iimmpprreessssiioonnss  ooff  aarriiddiittyy  ssttrreessss  oonn  tthhee  mmaaiizzee  ppllaanntt..  HHaalllloovveerr  aanndd  ttrrooyyeerr  11997722  hhaadd  
aannaallyyzzeedd  mmaannyy  ddaattaass  ooff  ccoommppaarraattiivvee  eexxppeerriimmeenntt  bbeettwweeeenn  mmaaiizzee  ssiinnggllee  bbllaall  aanndd  sseevveerraall  bbllaall  aanndd  tthheenn  ccoonncclluuddeedd  
tthhaatt  hhyybbrriiddss  wwiitthh  sseevveerraall  bbllaall  hhaavvee  mmuucchh  fflleexxiibbiilliittyy  ttoowwaarrddss  hhyybbrriiddss  wwiitthh  ssiinnggllee  bbllaall  ffoorr  ssuuiittaabbiilliittyy  wwiitthh  
eennvviirroonnmmeennttaall  ssttrreesssseess..  IInn  tthheessee  hhyybbrriiddss  ccoonnvveerr  iimmpprreessssiioonn  ooff  iinnvviirroonnmmeenntt  xx  ggeennoottiipp  aarree  ffeewweerr  aanndd  hhaavvee  mmuucchh  
ssttaabbiilliittyy  iinn  ddiiffffeerreenntt  eennvviirroonnmmeenntt..    
  
MMaatteerriiaallss  aanndd  mmeetthhooddss  
  
  FFoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ttoolleerraannccee  iinnddiicceess  ttoo  ssaalliinniittyy  ssttrreessss  iinn  mmaaiizzee  hhyybbrriiddss,,  hhaadd  bbeeeenn  ddoonneeaarreesseeaarrcchh  iinn  11338855  iinn  
tthhee  tteesstt  ffaarrmm  ooff  rreesseeaarrcchheess  cceenntteerr  ooff  nnaattuurraall  ssoouurrcceess  ooff  aaffrriiccuullaattuurree  jjaahhaadd  iinn  QQoomm  pprroovviinnccee  iinn  ttwwoo  ffaarrmmss..  SSttrreessss  
ffrroomm  hhaadd  llooccaatteedd  iinn  2200  kkiilloommeetteerrss  ffoorr  ffrroomm  QQoomm  nneeaarr  QQoomm  rroooodd  vviillllaaggee..  AArreeaa''ss  lloonnggiittuuddee  iiss  55''  aanndd  5500°°  ttoo  3300''  aanndd  
5511°°  aanndd  iitt''ss  llaattiittuuddee  iiss  1100''  aanndd  3344°°  ttoo  5500''  aanndd  3344°°  aanndd  iittss  hhiigghh  ffrroomm  sseeaa  ssuurrffaaccee  iiss  772299  mmeetteerr..  RRaaiinniinngg  aavveerraaggee  iiss  
112266  mmiilliimmeetteerr  iinn  aayyeeaarr..  AAbbssoolluuttee  hheeaatt  ooff  ccoollddeesstt  mmoonntthh  ooff  yyeeaarr  iiss  --1111  ddeeggrreeee  ooff  cceennttiiggrraaddee  aanndd  mmaaxxiimmuumm  
rreeccoorrddeedd  tteemmppeerraattuurree  iinn  aarreeaa  iiss  4455..66  ddeeggrreeee  ooff  cceennttiiggrraaddee..  OOnn  bbaasseeddoonn  kkooppeenn  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  tthhee  aarreeaa  hhaavvee  bbwwhhss  
ttiippee,,  tthhaatt  bbww  mmaarrkkeerr  ooff  ddeesseerrtt  ddrryy  cclliimmaattee  aanndd  hh  iiss  rreeaaggeenntt  aavveerraaggee  ooff  yyeeaarrss  tteemmpprraattoorr  uuppppeerr  tthhaann  1188  ddeeggrreeee  ooff  
cceennttiiggrraaddee  aanndd  ss  eexxppllaannaattoorryy  ooff  ddrryy  ssuummmmeerr..  SSooiill''ss  ffiibbeerr  iiss  wwiitthh  eelleeccttrriiccaall  ccoonndduuccttaannccee  ((EECC))  iinn  ddeepptthh  ooff  00--3300,,  
88..55  ddeessii  zziimmeennss  aanndd  iinn  ddeepptthh  ooff  3300--6600  ,,  99..99  ddeessii  zziimmeennss..    
  EEaarrtthh  ppHH  iiss  eeqquuaall  wwiitthh  77..66  aanndd  wwaatteerr''ss  ppHH  tthhaatt  iiss  uussiinngg  ffoorr  iirrrriiggaattee  eeqquuaall  77..44  ..  EElleeccttrriiccaall  ccoonndduuccttaannccee  iiss    
eeqquuaall  wwiitthh  88..3300..  
  FFoorr  cchheecckkiinngg  hhyybbrriiddss  rreeaaccttiioonn  ooff  mmaaiizzee  iinn  ssaalliinniittyy  ssttrreessss  tteerrmm  aanndd  nnoorrmmaall  ffrroomm  2277  ffiigguurree  mmaaiizzee  hhyybbrriidd  iinn  
tteesstt  ffaarrmm  hhaadd  bbeeeenn  uusseedd  ((ttaabbllee  11--11))..  TThhiiss  tteesstt  hhaadd  bbeeeenn  ccuullttiivvaatteedd  iinn  bblloocckk  mmoouulldd  ttoottaall  aacccciiddeennttaall  iinn  ttwwoo  sseeppaarraattee  
tteesstt  iinn  nnoorrmmaall  aanndd  ssaalliinniittyy  tteerrmmss..  IInn  eevveerryy  tteesstt  hhaadd  bbeeeenn  ccuullttiivvaatteedd  33  rreeppeeaatt  aanndd  eevveerryy  hhyybbrriidd  iinn  eeaacchh  ccaarrtt  iinn  ttwwoo  
rrooww..  IInn  iimmppllaanntt  ttiimm  iinn  eeaacchh  llooww  6600  lleeaapp  hhaadd  bbeeeenn  rreeggaarrddeedd  tthhaatt  iinn  eeaacchh  hheeaapp  hhaadd  bbeeeenn  ccuullttiivvaattdd  33  sseeeedd..  AAfftteerr  
ggrreeeenniisshh  bbuusshheess  tthheeyy  hhaadd  bbeeeenn  33  ttoo  55  lleeaavveess,,  ssuurrpplluussaaggee  bbuusshheess  hhaadd  bbeeeenn  ddeelleetteedd  ffrroomm  eevveerryy  hheeaapp  aanndd  iinn  eeaacchh  
hheeaadd  hhaadd  bbeeeenn  kkeepptt  oonnllyy  oonnee  ssuuiittaabbllee  bbuusshh..  IImmppllaanntt  rroowwss  ddiissttaannccee  wweerree  7755  cceennttiimmeetteerr  aanndd  hheeaappss  ddiissttaannccee  wweerree  
2200  cceennttiimmeetteerr..  IImmppllaanntt  lliinneess  lleennggtthh  wwaass  66  mmeetteerr..  NNeeeedd  ccaassee  ffeerrttiilliizzeerr  ((FFoossffoorr  aanndd  AAzzoott))  hhaadd    bbeeeenn  sseeccuurriitteedd  aass  
ffoossffaatt  aalluummiinniioomm  ffeerrttiilliizzeerr  aanndd  aammoonniioomm..  FFoossffaatt  aalluummiinniioomm  hhaadd  bbeeeenn  aaddeeddeedd  iinn  aammoouunntt  ooff  225500  kkiillooggeerraamm  iinn  
eevveerryy  hheeccttaarree  bbeeffoorree  ffiinnaall  ddiisskk,,  aanndd  uurreeaa  ffeerrttiilliizzeerr  hhaadd  bbeeeenn  ddiissttrriibbuutteedd  iinn  tthhrreeaa  ppeerriioodd  4400%%  iinn  ttiimmee  ooff  iimmppllaanntt,,  
3300%%  iinn  ssttaaggee  ooff  66  ttoo  88  lleeaaff  aanndd  3300%%  iinn  llaasstt  ooff  ggrroowwtthh  cciirrccuuiitt  aanndd  bbeeffoorree  ppoolllliinnaattiioonn..    
  
RReessuullttss  aanndd  DDiissccuussssiioonn  
  
  DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  iinnddeecciieess  ooff  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy  ssttrreessss  ::    
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  FFoorr  rreeccooggnniittiioonn  ooff  hhyybbrriiddss  wwiitthh  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy,,  hhaadd  bbeeeenn  ccaallccuullaatteedd  ddiiffffeerreenntt  nnuummbbeerrss  ooff  qquuiinntteett  
iinnddiicceess  MMpp,,  TTooll,,  SSSSII,,  SSTTII  aanndd  GGMMPP  ffoorr  ggrraaiinn  yyiieelldd  iinn  eevveerryy  oonnee  ooff  hhyybbrriiddss  ((TTaabbllee  3311))..  PPrroodduucctt  ppaarraammeetteerrss  ffrroomm  
aannaallyyzzee  ttoo  rreeaall  ccoommppoonneenntt  oonn  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy  iinnddiicceess  aanndd  ggrraaiinn  yyiieelldd  iinn  ttwwoo  tteerrmmss  ooff  ssaalliinniittyy  ssttrreessss  YYss  aanndd  
NNoorrmmaall  YYnn,,  iinncclluuddee  ssppeecciiaall  oonnuummbbeerrss,,  vvaarriiaannccee  ppeerrsseenntt  aanndd  ssppeecciiaall  vveeccttoorrss  ccooeeffffiicciieenntt  ffoorr  ccoommppoonneenntt  llaanndd  22  llaadd  
bbeeeenn  ccoommee  iinn  ttaabbllee  11--33..  ssppeecciiaall  nnuummbbeerrss  pprroodduucctt  ooff  ccoommppoonneennttss  llaanndd  22  wweerree  mmoosstt  ooff  oonnee  aanndd  jjuussttiiffiieedd  
rreessppeeccttiivveellyy  6644  aanndd  9999  ppeerrsseenntt  ooff  ttoottaall  vvaarriiaannccee  ooff  vvaarriiaabblleess..  CCoommppaarraattiivvee  aammoouunntt  ooff  ssppeecciiaall  vveeccttoorrss  ccooeeffffiicciieenntt  
iinn  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt  sshhoowweedd  tthhaatt  iinnddiicceess  YYss,,  MMPP,,  GGMMPP  aanndd  SSTTII  hhaadd  hhiigghh  ccoorrrreellaattiioonn  wwiitthh  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt..  FFoorr  
tthhiiss  aaiimm,,  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt,,  hhaadd  bbeeeenn  nnaammeedd,,  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy  ccoommppoonneenntt..  WWiitthh  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  hhiigghh  aammoouunntt  ooff    
tthheessee  iinnddiicceess  aarree  ddeessiirraabbllee  ffoorr  uuss  aanndd  wwiitthh  nnoottiiccee  nneeggaattiivvee  ccooeeffffiicciieennttss  ooff  tthheessee  iinnddiicceess  tthhaatt  hhaadd  wwiitthh  ffiirrsstt  
ccoommppoonneenntt..  BBiippllaatt  cchhaarrtt  sseepprraatteedd  hhyybbrriiddee  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy  aanndd  ffuullll  pprroodduucctt  ((lleeff  ssiiddee  ooff  FFiigg  11))  ffrroomm  sseennssiittiivvee  
ttoo  ssaalliinniittyy  aanndd  ffeeww  pprroodduucctt  ((rriigghhtt  ssiiddee  ooff  FFiigg  11  )),,  wweellll..  TThheessee  rreessuullttss  hhaavvee  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  FFeerrnnaannddeezz  ffoouunnddiinnggss  
((11999922))  tthhaatt  sshhoowwiinngg  pprreeddoommiinnaannccee  ooff  GGMMPP  aanndd  SSTTII  iinn  sseeppaarraattiinngg  ooff  ggeennoottiippss  wwiitthh  hhiigghh  ppootteennttiiaall  ttoolleerraannccee  ttoo  
ddrroouutthh..  SSoo  tthhee  iinnddeexx  ooff  MMPP  iinn  hhyybbrriiddss  sseelleeccttiioonn  tthhaatt  hhaavvee  hhiigghh  yyiieelldd  ssttrreessss  tteerrmmss  aarreenn''tt  ssuuiittaabbllee..  FFeerrnnaannddeezz  11999922  
aallssoo..  MMoogghhaaddaamm  aanndd  HHaaddiizzaassee  ((11338811))  ddeeccllaarreedd  tthhaatt  iiss  oonnee  ssuuiittaabbllee  iinnddeexx  ffoorr  sseelleeccttiioonn  tthhaatt  lleeaadd  ttoo  sseelleeccttiioonn  ooff  
ggeennoottiippss  wwiitthh  hhiigghh  yyiieelldd  iinn  eevveerryy  ttoo  ssttrreessss  aanndd  uunnssttrreesssseedd  tteerrmmss..    
  AAhhmmaaddzzaaddee  ((11337766))  iinnttrroodduuccee  iinnddeexx  SSTTII  iinn  hhiiss  pprreemmaattuurriittyy  ggrroouupp  aass  aa  ssuuiittaabbllee  iinnddeexx  aanndd  tthhiiss  iinnddeexx  ccaann  
rreeccoonnnnooiitteerr  aallll  hhyybbrriiddss  wwiitthh  hhiigghh  yyiieelldd  iinn  ssttrreessss  tteerrmm  aass  ssuuppppoorrtteerr  hhyybbrriidd..  SSeeccoonndd  ccoommppoonneenntt  wwiitthh  3355  ppeerrsseenntt  ooff  
ttoottaall  cchhaannggeess,,  sshhoowweedd  tthhaatt  iinnddiicceess  YYnn,,  TTooll  aanndd  SSSSII  hhaadd  hhiigghh  ccoorrrreellaattiioonn  wwiitthh  sseeccoonndd  ccoommppoonneenntt  aanndd  ffoorr  tthhiiss  
aaiimm,,  sseeccoonndd  ccoommppoonneenntt  hhaadd  bbeeeenn  nnaammeedd  aass  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  ssttrreessss  ccoommppoonneenntt  ((TTaabbllee  11))..  TThhiiss  ccoommppoonneenntt  ccaann  
sshhooww  uuss  hhyybbrriiddss  wwiitthh  ffeeww  yyiieelleedd  ooppeerraattiioonn  ((sseennssiittiivvee  ttoo  ssaalliinniittyy)),,  wwiitthh  nnoottiiccee  ttoo  nneeggaattiivvee  ccooeeffffiicciieennttss  ooff  tthheessee  
tthhrreeee  iinnddiicceess  wwiitthh  sseeccoonndd  ccoommppoonneenntt  wwiitthh  hhyybbrriiddss  ttrraannssmmiittttaannccee  iinn  bbiipplloott  cchhaarrtt  cchhoowweedd  uuss  hhyybbrriiddss  wwiitthh  ffeeww  
yyiieelldd  ooppeerraattiioonn  bbeeccaauussee  tthhee  ffeeww  aammoouunntt  ooff  SSSSII  iiss  ssuubbiittaabbllee  ssoo  bbaasseedd  oonn  tthhiiss  ccoommppoonneenntt,,  tthheeyy  aarree  hhyybbrriiddss  wwiitthh  
hhiigghh  YYnn  aanndd  ffeeww  SSSSII  hhaavvee  mmeeaann  aavveerraaggee  iinn  eevveerryy  ttwwoo  nnoorrmmaall  aanndd  ssaalliinnee  eennvviirroonnmmeenntt  ((uuppppeerr  ppaarrtt  ooff  lleefftt  ssiiddee  tthhee  
ffiigg  11))  ttoottaallllyy  hhaadd  bbeeeenn  ccllaassssiiffiieedd  ttoottaallllyy  wwiitthh  hhyybbrriidd  ttrraannssmmiittttaannccee  oonn  oouuttccoommee  bbiipplloott,,  ttwwoo  ffiirrsstt  ccoommppoonneenntt  ooff  
hhyybbrriiddss  iinn  44  ggrroouupp  ((ffiigg11))..  HHaabbttiiddss  wwiitthh  nnuummbbeerrss  88,,99,,1100,,1144,,1199,,2244,,  aanndd  2266  hhaadd  bbeeeenn  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  iimmppllaanntt  iinn  
ssaalliinnee  aarreeaa  ooff  QQoomm  hhaadd  bbeeeenn  kknnoowwnn  ffoorr  sseeeedd  ooppeerraattiioonn  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy..  HHyybbrriiddss  wwiitthh  nnuummbbeerrss  
66,,1133,,1166,,1188,,2200,,2211,,2255  wwiitthh  hhiigghh  mmeeaann  ooff  ooppeerraattiioonn  hhaadd  bbeeeenn  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  eevveerryy  ttwwoo  eennvviirroonnmmeenntt  ssaalliinn  aanndd  
nnoorrmmaall  aarreeaass  ooff  ccuullttiivvaattiioonn..    
  HHyybbrriiddss  11,,22,,33,,1111,,2222  aanndd  2233  hhaadd  ggoooodd  ooppeerraattiioonn  iinn  nnoorrmmaall  tteerrmm  bbuutt  tthheeyy  hhaaddnn''tt  ggoooodd  yyiieelldd  iinn  ssaalliinn  tteerrmm  aanndd  
ssoo  tthheeyy  hhaadd  bbeeeenn  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  ccuullttiivvaattiioonn  iinn  nnoorrmmaall  aarreeaass..  HHyybbrriiddss  iinn  ffoouurrtthh  ggrroouupp  ooff  eevveerryy  ttwwoo  
iinnvviirroonnmmeenntt  wweerree  wweeaakk  aanndd  ffeeww  pprroodduuccttiioonn  aanndd  tthheeyy  hhaaddnn''tt  bbeeeenn  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  ccuullttiivvaattiioonn  iinn  aarreeaa..      
  
TTaabbllee  11--11::  OOrriiggiinn  aanndd  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  sseeeeddss..  

OOrriiggiinn  HHyybbrriidd NNaammee HHyybbrriidd  ccooddee  
  ZZPP    443344 11  
  KKSSCC  550000 22  
  KKSSCC  334400 33  
  KKSSCC  440000 44  
  KKSSCC  330022 55  
  KKSSCC  226600 66  
  KKSSCC  332200 77  
  KKSSCC  225500 88  
  KKSSCC  330011 99  
  GG--  5544119900 1100  
  GG--  5544119933 1111  
  GG--  5544118866 1122  
  GG-- 5544118855 1133  
  GG-- 33333377 1144  
  GG-- 33226611 1155  
  OOSSSSKK 444444 1166  
  BBCC   440044 1177  
  BBCC   335544 1188  
  OOSSSSKK 337733 1199  
  BBCC  228822 2200  
  KKSSCC  335500 2211  
  BBCC   557722 2222  
  BBCC   441188 2233  
  BBCC   550044 2244  
  ZZPP   334411 2255  
  NNSS   554400 2266  
  OOSSSSKK  449999 2277  
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FFiigg..  11--11::  BByypplloott  ddiiaaggrraamm  ooff  ffiivvee  iinnddiicceess  ooff  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy  ffoorr  ggrraaiinn  yyiieelldd  iinn  2277  hhyybbrriidd    bbaasseedd  oonn  ffiirrsstt  aanndd  

sseeccoonndd,,  ttwwoo  pprriinncciippllee  ccoommppoonneennttss..  
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FFiigg..  22--11::  BByypplloott  ddiiaaggrraamm  ffiivvee  iinnddiicceess  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy  ffoorr  ggrraaiinn  yyiieelldd  iinn  2277  hhyybbrriidd    bbaassee  oonn  ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  
ttwwoo  pprriinncciippllee  ccoommppoonneennttss..  

  
TTaabbllee22--11::  RRaattee  eessttiimmaattee  ooff  sseennssiittiivviittyy  oorr  ttoolleerraannccee  ttoo  ssaalliinniittyy  hhyybbrriiddss  bbaasseedd  oonn    iinnddiicceess  ooff  ssttrreessss  ttoolleerraannccee  ffoorr  ggrraaiinn  yyiieelldd..  
HHyybbrriidd  

nnoo  
YYiieelldd  iinn  nnoorrmmaall  

ccoonnddiittiioonn  
YYiieelldd  iinn  ssttrreessss  

ccoonnddiittiioonn  
TToolleerraannccee  

iinnddiicceess 
AArriitthhmmeettiicc
mmeeaann   

SSeennssiittiivviittyy  ttoo  
ssttrreessss 

IInnddiicceess  ttoolleerraannccee  
ttoo  ssttrreessss  

GGeeoommeettrriicc  
mmeeaann 

  YYnn  YYss  TTOOLL MMPP SSSSII SSTTII  GGMMPP 
11  33779900  44331122  --552222 44005511 --00..2222 00..9944  44004433 
22  44440066  22222266  22118800 33331166 00..7799 00..5577  33113322 
33  22770099  22443344  227755 22557722 00..1166 00..3388  22556688 
44  33225588  555566  22770022 11990077 11..3322 00..1111  11334466 
55  66880000  22229955  44550055 44554488 11..0066 00..9900  33995511 
66  66007788  44009944  11998844 55008866 00..5522 11..4444  44998888 
77  66551133  11447766  55003377 33999955 11..2244 00..5566  33110011 
88  88880044  22334499  66445555 55557766 11..1177 11..1199  44554477 
99  99999955  22555500  77444455 66227733 11..1199 11..4477  55004499 
1100  1111225511  22668844  88556677 66996688 11..2222 11..7744  55449966 
1111  44001100  22114400  11887700 33007755 00..7744 00..5500  22993300 
1122  66773399  11880066  44993333 44227733 11..1177 00..7700  33448899 
1133  77888833  33447788  44440055 55668811 00..8899 11..5588  55223366 
1144  1122117755  33001100  99116655 77559933 11..2200 22..1122  66005544 
1155  66666677  11220044  55446633 33993366 11..3311 00..4466  22883333 
1166  66335566  33447788  22887788 44991177 00..7722 11..2288  44770022 
1177  77003300  11447722  55555588 44225511 11..2266 00..6600  33221166 
1188  88555522  33007777  55447755 55881144 11..0022 11..5522  55113300 
1199  88668833  22334411  66334422 55551122 11..1177 11..1177  44550099 
2200  99009944  33667799  55441155 66338866 00..9955 11..9933  55778844 
2211  55447766  44556644  991122 55002200 00..2277 11..4444  44999999 
2222  44442200  22888866  11553344 33665533 00..5555 00..7744  33557711 
2233  33668899  22888866  880033 33228877 00..3355 00..6611  33226633 
2244  88006644  22008800  55998844 55007722 11..1199 00..9977  44009966 
2255  77669911  22995533  44773388 55332222 00..9988 11..3311  44776666 
2266  88774455  11880044  66994411 55227755 11..2277 00..9911  33997722 
2277  44887788  990022  33997766 22889900 11..3300 00..2255  22009988 



1325 
J. Appl. Sci. Res., 7(8): 1320-1325, 2011 

 

  
TTaabbllee  33--11::  RReessuullttss  ooff  pprriinncciippaall  ccoommppoonneenntt  aannaallyyssiiss  iinncclluuddiinngg  eeiiggeenn  vvaalluueess,,  vvaarriiaannccee  ppeerrcceenntt  eeiiggeenn  vveeccttoorr  ccooeeffffiicciieennttss  rreellaatteedd  ttoo  ffiivvee  iinnddiicceess  

ooff  ssttrreessss  ttoolleerraannccee  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ffoorr  ggrraaiinn  yyiieelldd..    
                                                              IInnddiicceess  NNaammee  PPCCAA11  PPCCAA22  
    yyiieelldd  iinn  ssaalliinniittyy  ssttrreessss  ccoonnddiittiioonn  --00..4455  --00..2200  

    ggrraaiinn  yyiieelldd  iinn  nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonn  --00..2200  00..5588  

    TToolleerraannccee  iinnddiicceess  --00..3366  --00..4422  

    AArriitthhmmeetthhiicc  mmeeaann  --00..4477  00..0044  

    SSttrreessss  sseennssiittiivviittyy  iinnddiicceess  --00..1155  --00..5599  

    SSttrreessss  ttoolleerraannccee  iinnddiicceess  --00..4444  00..2211  

    GGeeoommeettrriicc  mmeeaann  --00..4444  00..2244  

    EEiiggeenn  vvaalluueess  44..4455  22..4455  

    VVaarriiaannccee  ppeerrcceenntt  00..6644  00..3355  

    AAccccuummuullaatteedd  vvaarriiaannccee  ppeerrcceenntt  00..6644  00..9999  

TThhee  nnuummbbeerrss  bbeellooww  tthhee  lliinnee  iiss  ddrraawwnn  wwiitthh  tthhee  pprriinncciippaall  ccoommppoonneennttss  aarree  wwoorrtthh  mmoorree..  

  
RReeffeerreenncceess  
  
AA  pprriioorriittyy  aanndd  aass  HHaaddiizzaaddeehh,,  tthhee  rreeaaccttiioonn  ooff  mmaaiizzee  hhyybbrriiddss  ((ZZeeaa  mmaayyss  LL..))  aanndd  tthheeiirr  ppaarreennttss,,  11338811..  VVllaayynnhhaayy  

ddrroouugghhtt  ssttrreessss  ttoolleerraannccee  uussiinngg  ddiiffffeerreenntt  iinnddiicceess  ooff  sseeeeddss  aanndd  sseeeeddlliinnggss..  118888((33))::  225555..  
AAhhmmaaddzzaaddeehh,,  11337766..  TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  bbeesstt  iinnddiiccaattoorr  ooff  ddrroouugghhtt  ttoolleerraannccee  iinn  mmaaiizzee  lliinneess  sseelleecctteedd  MMSS  TThheessiiss  

PPllaanntt  BBrreeeeddiinngg,,  FFaaccuullttyy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  TTeehhrraann  UUnniivveerrssiittyy,,  pppp::  223388..  
CChhookkaann,,  tthhee  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ccrriitteerriiaa  ooff  ddiiffffeerreenntt  ssttaabbiilliittyy  HHyybbrriiddss  ccoorrnn  sseeeeddlliinnggss  aanndd  sseeeeddss  iinn  11337788..  

1155((33))::  117700..  
CChhvvkkaann,,  tthhee  ggeenneettiicc  aannaallyyssiiss  ooff  yyiieelldd  aanndd  yyiieelldd  ccoommppoonneennttss  iinn  mmaaiizzee  sseeeeddlliinnggss  aanndd  sseeeeddss  ooff  FFoorrmm  11338811..  1188((22))::  

117700..  
CCrreeaattiioonn  aanndd  FFaarrsshhaaddffaarr,,  AA..SS..  aanndd  CChhookkaann,,  11338833..  tthhee  ggeenneettiicc  aannaallyyssiiss  ooff  ddrroouugghhtt  ttoolleerraannccee  iinn  mmaaiizzee  sseeeeddlliinnggss  

aanndd  sseeeeddss  ttoo  tthhee  DD  aalllleellee  JJoouurrnnaall,,  11338833..  2200((44))::  445577..  
EEnnoouugghh  aanndd  tthhee  DDaammgghhaannii  AA.. MMaahhddaavvii,,  11337799..  RReessiissttaannccee  mmeecchhaanniissmmss  ooff  ppllaannttss  ttoo  eennvviirroonnmmeennttaall  ssttrreesssseess,,  

FFeerrddoowwssii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaasshhhhaadd..  
FFeerrnnaannddeezz,,  GG..CC..JJ..,,  11999922..  EEffffeeccttiivvee  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa  ffoorr  aasssseessssiinngg  ppllaanntt  ssttrreessss  ttoolleerraannccee..  pppp::  225577--227700..  IInn  ::  KKuuoo,,  

CC..GG..  ((eedd))..  PPrroocceeeeddiinngg  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSyymmppoossiiuumm  oonn  AAddaappttaattiioonn  ooff  VVeeggeettaabblleess  aanndd  ootthheerr  FFoooodd  CCrroopp  ttoo  
TTeemmppeerraattuurree  WWaatteerr  SSttrreessss..  TTaaiiwwaann..  

FFiisscchheerr,,  RR..AA..  aanndd  RR..  MMaauurreerr,,  11997788..  DDrroouugghhtt  rreessiissttaannccee  iinn  sspprriinngg  wwhheeaatt  ccuullttiivvaarr..  II..GGrraaiinn  yyiieelldd  rreessppoonnsseess  
AAuussttrraalliiaann  JJoouurrnnaall  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  RReesseeaarrcchh,,  2299::  889977--991122..  

GGoollppaarrvvaarr,,  AA..  aanndd  ccoonnffeeccttiioonneerryy,,  aanndd  MM..  ZZaallii,,  AASS      AAnndd  AAhhmmaadd,,  aass  tthhee  bbeesstt  sseelleeccttiioonn  ooff  ttrraaiittss  ffoorr  iimmpprroovviinngg    
PPllaanntt  sseeeeddss  ooff  wwhheeaatt  ggrraaiinn  yyiieelldd  uunnddeerr  ddrroouugghhtt  ssttrreessss  ccoonnddiittiioonnss  JJoouurrnnaall,,  11338811..  1188((22))::  114444..  
CChhookkaann,,  eevvaalluuaattee  aanndd  ccoommppaarree  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  yyiieelldd  ccoommppoonneennttss  ooff  hhyybbrriidd  vvaarriieettiieess  ooff  ccoorrnn  ssiillaaggee  iinn  
tthhee  jjoouurrnnaall  PPllaanntt  aanndd  SSeeeedd,,  11337755..  1122((22))::  3366..  

MMeeyybbooddii  MMiirr  MMoohhaammmmaadd,,  AASS  aanndd  NNaaggoorrnnoo  YYaaffyy,,  bb..  11338811..  PPhhyyssiioollooggiiccaall  aanndd  bbrreeeeddiinngg  aassppeeccttss  ooff  ssaalliinniittyy,,  ppllaanntt  
CCeenntteerr,,  IIssffaahhaann  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  

MMoozzaaffffaarrii,,  KK..  aanndd  ssuubblliimmee  aanndd  tthhee  ZZeeiinnaallii  zzaaddhh,,  HH..  EEffffeecctt,,  11337755..  ooff  ddrroouugghhtt  ssttrreessss  oonn  yyiieelldd  aanndd  yyiieelldd  
ccoommppoonneennttss  ooff    MMoorrpphhoollooggiiccaall  ssuunnfflloowweerr  ((HHeelliiaanntthhuuss  aannnnuuss  LL..))  sseeeeddlliinnggss  aanndd  sseeeeddss  iinn,,  1122((33))::  2244..  

PPaarrsslleeyy,,  ssaalltt  ttoolleerraannccee  ooff  tthhee  11337733  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee  ooff  FFoorreessttss  aanndd  RRaannggee  RRttddaaddyy  ooff  GGrraass··hhaann  
ppaassttuurree..  

RRoossiieellllee,,  AA..AA..  aanndd  JJ..  HHaammbblliinnee,,  11998811..  TThheeoorreettiiccaall  aassppeeccttss  ooff  sseelleeccttiioonn  ffoorr  yyiieelldd  iinn  ssttrreessss  aanndd  nnoonn--ssttrreessss  
eennvviirroonnmmeennttss..CCrroopp  SScciieennccee,,  2211::  994433--994466..  

ZZeehhttaabb  SSaallmmaass,,  SS..AA..,,  11337755..  TThhee  eeffffeecctt  ooff  ssaalliinniittyy  oonn  tthhee  pphhyyssiioollooggiiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  wwhheeaatt  ccrroopp..  MMAA  tthheessiiss..  
TTeehhrraann  UUnniivveerrssiittyy  FFaaccuullttyy  ooff  AAggrriiccuullttuurree..  


