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STUDYING AND USING OF GENETICS VA-
RIABILITY IN BREEDING CORN (ZEA MAYS 
L.) FOR IMPROVED QUALITY OF KERNELS

Results of more than 40 years efforts for increasing 
protein content and its quality in kernels of maize are 
summarized. Five new high lysine stocks containing 
gene o2 and two genotypes – gene fl 2 were identifi ed. 
In our studies we have found the complementary gene 
cfl 2 (complementary fl 2) in some lines which alters the 
expression of gene fl 2.Under the infl uence of cfl 2 in the 
presence of one allele fl 2 we can see a considerable in-
crease of methionine content (by 20-25%) and an in-
crease of lysine content (by 10-15%). 

Nutritive value of corn kernels can be improved 
to a signifi cant degree by using the biochemical effect 
of opaque-2 endosperm mutation. Results of studies of 
the possibilities of improving of opaque-2 endosperm 
physical texture by the obtaining of double recessives 
o2su2, o2wx1 and selection of o2 - forms with modifi ed 
endosperm showed that, the latest direction is more 
preferable. Use of the opaque-2 mutation in breeding 
of maize has shown the possibility to develop high ly-
sine hybrids similar in yield as normal.

Introducere
În condiţiile exploziei demografi ce din a doua 

jumătate a secolului XX, devine tot mai acut defi ci-
tul global în alimentaţia umană concomitent cu ex-
tinderea subnutriţiei pe areale în creştere continuă. 
Dată fi ind contribuţia hotărâtoare a cerealelor în 
asigurarea hranei, omenirea şi-a îndreptat atenţia în 
mai mare măsură asupra câtorva culturi: grâu, orez 
şi porumb. În această ordine de idei, importanţa po-
rumbului în alimentaţia umană, ca furaj în zootehnie 
şi ca materie primă în industrie, este incontestabilă. 

Datorită particularităţilor sale biologice (aloga-
mie – caracteristică pentru speciile de plante mono-

ice, coefi cientul înalt de reproducţie a seminţelor, 
numărul redus de cromozomi care reprezintă doar 
10 grupe de linkaj etc.), la începutul secolului XX 
porumbul devine un obiect clasic al studiilor de ge-
netică. În acelaşi timp, au fost obţinute şi succese 
remarcabile în ameliorarea porumbului. Graţie folo-
sirii fenomenelor de heterozis şi androsterilitate nu-
cleo-citoplasmică a devenit posibilă obţinerea unor 
hibrizi de porumb cu un înalt potenţial genetic, ce 
asigură o recoltă de peste 150 – 200 q/ha.

Concomitent cu ameliorarea capacităţii de pro-
ducţie a porumbului o atenţie deosebită se acordă 
şi îmbunătăţirii calităţii bobului. Valoarea medie a 
compoziţiei chimice a boabelor de porumb este ur-
mătoarea: proteine 10,05%, grăsimi 4,67%, glucide 
68,17% şi cenuşă 1,45%. După cum se ştie, compo-
ziţia chimică a boabelor de porumb în mare măsură 
depinde de factorii genetici (grupa botanică, soi, li-
nie, hibrid) şi de condiţiile mediului de cultivare. 

În cercetările noastre drept direcţie strategică 
de cercetare a fost luată variabilitatea genetică a 
speciei Zea mays L. şi posibilităţile de utilizare a ei 
în ameliorarea calităţii bobului. 

Printre premisele de bază, care ne-au determinat 
să alegem această direcţie de cercetare, au servit: 

realizările remarcabile ale cercetătorilor de - 
la Staţiunea experimentală din Illinois (SUA) care, 
după circa 70 de generaţii de selecţie din soiul iniţi-
al Burr White cu un conţinut iniţial de 10% proteine 
în bob, au obţinut forme cu un conţinut de proteine 
cuprins între 4,4 şi 26,6% (1);

primele succese înregistrate în cercetările - 
efectuate în condiţiile Republicii Moldova de către 
A. Kovarskii şi B. Pucalov (1961), care prin metoda 
selecţiei individuale au reuşit să majoreze conţinu-
tul de proteină în bob cu 3-4% la soiurile locale de 
porumb Portocaliu şi Moldovenesc Oranj (2); 

descoperirea efectului biochimic al genelor - 
recesive opaque-2 (o2) şi fl oury-2 (fl 2), care în stare 
homozigotă determină consistenţa făinoasă a endos-
permului şi modifi că compoziţia chimică a acestuia, 
determinând un conţinut sporit de lizină şi triptofan 
în proteina din bob (3, 4).

Obiectivele de bază ale cercetărilor rezidă în 
studiul variabilităţii genetice al speciei Zea mays 
L., crearea materialului iniţial pentru ameliorare şi 
obţinerea în baza acestuia a unor hibrizi speciali de 
porumb cu un conţinut sporit de lizină în proteină, 
conţinut de proteine, amilopectină în bob etc. 

În lucrarea de faţă ne-am propus o analiză suc-
cintă a rezultatelor obţinute ca urmare a cercetărilor 
efectuate pe parcursul a 40 de ani, privind utilizarea 
efectului biochimic al unor mutaţii ale endospermu-
lui în procesul de ameliorare a calităţii bobului de 
porumb. Cercetările au fost iniţiate sub conducerea 
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academicianului AŞM A. Kovarskii şi efectuate în 
cadrul Secţiei de Genetică a plantelor a AŞM (1968 
– 1973), Institutului de Cercetări Ştiinţifi ce pentru 
Porumb şi Sorg (1974 – 1975) şi Universităţii Agra-
re de Stat din Moldova (1976 – până în prezent). 

Materialul şi metoda de cercetare
În calitate de material biologic iniţial am utilizat 

diverse linii consangvinizate, soiuri-populaţii, surse 
genetice ale mutaţiilor structurii endospermului (o2, 
fl 2, su1, su2, wx1, ae, etc.), donori ai conţinutului înalt 
de proteine în bob (Illinois High Protein) şi alte sur-
se primite din colecţia mondială a Institutului Unio-
nal de Fitotehnie „N. Vavilov” din St. Petersburg. 

Transferarea genelor mutante în scopul obţine-
rii liniilor – analoage s-a realizat prin metoda back-
cross timp de 5-6 generaţii succesive. Liniile con-
sangvinizate, bogate în proteină, lizină şi amilopec-
tină au fost obţinute prin autopolenizare şi selecţie 
individuală repetată. 

Principalele caracteristici studiate au fost cele 
privind proprietăţile fi zice ale structurii endosper-
mului, capacitatea de producţie, exprimată în q/h 
boabe cu 14% umiditate, perioada de vegetaţie, con-
ţinutul de proteine şi lizină, amidon şi amilopectină 
în boabe. 

Materialul pentru analizele biochimice a fost 
obţinut prin reproducerea controlată sub izolatoare. 
Conţinutul de proteine a fost determinat prin meto-
da micro-Kjeldahl şi transformarea azotului total în 
proteină prin înmulţirea cu coefi cientul 6,25. Con-
ţinutul de lizină şi al altor aminoacizi a fost deter-
minat la amino-analizatoarele de tipul 6020A şi HD 
– 1200. 

Prelucrarea datelor principale obţinute în expe-
rienţe s-a efectuat prin analiza varianţelor. Rezulta-
tele segregării în F2 au fost apreciate prin testul ξ2.

Rezultatele cercetărilor şi discuţii 
Crearea materialului iniţial pentru ameliorarea 

porumbului la calitatea bobului.
Începând cu anul 1968 şi până în prezent, a fost 

creată o colecţie de circa 460 linii analoage, în ge-
notipul cărora au fost încorporate diverse gene (o2, 
fl 2, su1, su2, wx1, ae, etc.) ce determină structura fi zi-
că a endospermului şi modifi cări în complexul glu-
cido-proteic. Această colecţie se foloseşte pe larg în 
programele de genetică şi ameliorare a porumbului 
la calitatea bobului, atât la noi în ţară, cât şi după 
hotare. 

Pentru asigurarea unei diversităţi genetice mai 
mari, în procesul de ameliorare, în paralel cu crea-
rea materialului iniţial nou, utilizând la început sur-
se genetice de provenienţă americană, am efectuat 

un studiu detaliat al resurselor genetice colecţionate 
de către acad. A. Kovarskii şi colaboratorii săi în 
anii 1945-1949, în condiţiile Republicii Moldova. 
În urma studierii a 678 probe, în cercetările noas-
tre realizate în colaborare cu T. Cialîc şiV. Micu au 
fost depistate 5 surse genetice noi care determină 
un conţinut ridicat de lizină, ce posedă mutaţia 
opaque-2 şi două surse - mutaţia fl oury-2 (5).

În procesul de creare a liniilor-analoage, pe baza 
mutaţiei fl 2, am descoperit o genă nouă, pe care am 
numit-o cfl 2 (complementary fl oury-2 (6). Luând în 
consideraţie natura triploidă a endospermului, am 
constatat că prezenţa în genotipul endospermului a 
două alele cfl 2 şi doar a unei alele fl 2 condiţionează 
aspectul opaque al bobului. Concomitent am con-
statat că gena cfl 2 în prezenţa unei alele fl 2 contribu-
ie la majorarea conţinutului de metionină (20-25%) 
şi lizină (10-15%) în boabe, comparativ cu formele 
porumbului comun (7).

Ameliorarea conţinutului de lizină în 
proteinele din endosperm

Problema ameliorării conţinutului de proteine în 
bob a fost şi rămâne în centrul atenţiei multor cer-
cetători. În urma investigaţiilor biochimice s-a con-
statat că, de regulă, ponderea proteinelor în bobul de 
porumb este de 80% în endosperm, 17% în embrion 
şi 3% în părţile periferice ale bobului. Dintre prote-
ine, prolaminele (zeina-fracţie alcool-solubilă este 
foarte săracă în unii aminoacizi esenţiali cum ar fi  
lizina şi triptofanul) reprezintă cea mai mare parte 
(29,9%), fi ind urmată de gluteline (27,9%), albumi-
ne (27,1%) şi globuline (15,7%). 

Folosirea metodelor tradiţionale de ameliorare 
(selecţie, hibridare interspecifi că, poliploidie, muta-
geneză indusă) a contribuit la obţinerea unor forme 
de porumb cu un conţinut foarte bogat de proteine 
(18-28%). Numeroase cercetări au arătat însă că, 
odată cu sporirea conţinutului substanţelor protei-
ce în endosperm, creşte respectiv şi conţinutul de 
zeină. 

Lucrările de ameliorare a calităţii proteinelor 
din porumb au luat o amploare mare în urma des-
coperirii efectului biochimic al genelor mutante re-
cesive opaque-2 (o2) şi fl oury-2 (fl 2). Aceste gene 
în stare homozigotă controlează structura făinoasă a 
endospermului şi condiţionează concomitent o acu-
mulare sporită de lizină şi triptofan în proteina din 
bob (3,4).

Deja în primii ani de cercetări ale formelor noi 
de porumb create pe baza acestor gene, în diverse 
instituţii au fost obţinute rezultate practice valoroa-
se. În urma folosirii boabelor de porumb mutant în 
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nutriţia animalelor a fost relevată o creştere consi-
derabilă în greutate la diverse specii de animale mo-
nogastrice (şoareci, iepuri, păsări, porcine) şi o re-
ducere esenţială în consumul de nutreţuri. (8,9,10).

Sub aspectul aprecierii valorii biologice a po-
rumbului opaque-2 şi fl oury-2, au fost realizate 
experienţe cu folosirea produselor obţinute din 
aceste forme noi şi în alimentaţia oamenilor. Ast-
fel, o infl uenţă pozitivă a formelor noi de porumb 
a fost relevată şi în cazul consumului în alimentaţie 
a produselor din boabele mutante la bolnavii după 
intervenţiile chirurgicale (11). Şi în cercetările noas-
tre, îndeplinite în colaborare cu doctorul în ştiinţe 
V. Kovarskii, a fost demonstrată o valoare biologică 
superioară a formelor opaque-2 în experienţele de 
nutriţie a şoarecilor albi (rasa Vistar) şi a porcinelor, 
în condiţiile de producere (12).

La etapa iniţială de cercetare a posibilităţii de 
utilizare a acţiunii mutaţiilor o2 şi fl 2 în procesul 
de ameliorare a porumbului la calitatea bobului, în 
colaborare cu T. Cialîc, am purces la crearea unei 
colecţii de linii-analoage, în genotipul cărora au 
fost incluse genele o2 şi fl 2. În vederea accelerării 
procesului de obţinere a materialului iniţial lucrările 
le-am efectuat în condiţiile de câmp şi de seră, ceea 
ce ne-a permis executarea a două back-crossuri suc-
cesive pe an. 

În baza analogilor mutanţi a fost creată o serie 
de hibrizi o2 şi fl 2 care au fost studiaţi în comparaţie 
cu hibrizii cu endospermul obişnuit. În aceste expe-
rienţe a fost pus în evidenţă determinismul genetic 
şi efectul pozitiv al acestor mutaţii, demonstrând, în 
mod convingător, posibilităţile creării unor hibrizi 
cu o capacitate de producţie relativ mare şi cu un 
spor de lizină de circa 50 – 80% faţă de hibrizii cu 
endospermul obişnuit. Unul dintre aceşti hibrizi, 
Moldovenesc 423 L, a fost omologat în 1980 în Re-
publica Moldova.

 
Ameliorarea cantităţii şi calităţii 

proteinelor în bob
Deja în primele cercetări ce ţin de folosirea 

efectului biochimic al mutaţiei o2 în procesul de 
ameliorare a porumbului la calitatea bobului, s-a 
demonstrat că acţiunea acestei gene se manifestă şi 
în genotipurile ce condiţionează o cantitate sporită 
de proteine în bob (13). Conform opiniei mai multor 
cercetători, obţinerea hibrizilor o2 cu conţinut înalt 
de proteine (14-15%) va contribui la micşorarea 
defi citului de proteine vegetale şi la transformarea 
porumbului de acest tip în monofuraj pentru diferite 
specii de animale. În această ordine de idei, în anul 
1971 în cercetările noastre a fost iniţiat un program 

de creare a liniilor consangvinizate o2 bogate în 
proteină şi de sinteză pe baza lor a hibrizilor cu un 
conţinut sporit de proteine şi lizină în boabe.

Prin hibridarea formelor o2 (autohtone şi străine) 
cu populaţia IHP (Illionis High Protein) ce poseda 
un conţinut de proteine în boabe de circa 25 – 28% 
sau cu unele linii autohtone ce conţin 16 – 18% pro-
teine, în urma consangvinizării şi selecţiei individu-
ale repetate au fost create linii o2 ce conţin în boabe 
cca. 18 – 24% proteine. 

În urma evaluării capacităţii de combinare a aces-
tor linii, au fost creaţi şi evidenţiaţi unii hibrizi care 
îmbină în genotipul său un potenţial ridicat al pro-
ducţiei cu un conţinut sporit de proteină şi lizină în 
boabe. Unul dintre aceşti hibrizi - Chişinău 307 LP, 
a fost omologat în Republica Moldova în anul 1995. 

Lipsa de semnifi caţie a corelaţiilor între produc-
ţia de boabe şi conţinutul de proteină (r = 0,09-0,29), 
conţinutul de lizină şi proteină (r = 0,22-0,36), con-
statată la unii hibrizi o2 bogaţi în proteină, ne determi-
nă să continuăm cercetările în vederea perfecţionării 
şi utilizării unor metode adecvate pentru ameliorarea 
simultană a producţiei de boabe şi a conţinutului de 
proteină bogată în acizi esenţiali (14).

Trebuie să menţionăm că cercetările noastre 
de genetică şi ameliorare a porumbului la calitatea 
bobului au fost efectuate permanent în colaborare 
cu specialiştii din biochimia vegetală (S. Paşcari, 
Natalia Ogurţova, A. Rotaru, I. Chirotoacă, Galina 
Comarov şi alţii). 

Ameliorarea proprietăţilor fi zice ale 
endospermului laporumbul opaque-2

Actualmente, dintre genele structurii endos-
permului, care determină un conţinut sporit de li-
zină în proteine, o folosire mai largă în procesul de 
ameliorare a calităţii porumbului îi revine mutaţiei 
opaque-2.

Deşi succesele obţinute prin utilizarea acţiunii 
acestei gene sunt destul de importante, totuşi noul 
tip de porumb se aplică lent în producţie. Acest fapt 
se datorează manifestării unor caracteristici nefa-
vorabile la porumbul opaque-2, în comparaţie cu 
porumbul comun. Defectele observate sunt, în mare 
măsură, legate de consistenţa făinoasă a endosper-
mului o2, reducerea capacităţii de producţie, pier-
derea mai lentă a umidităţii din bob la maturitate, 
rezistenţa scăzută la atacul unor agenţi patogeni etc. 
Însă aceste neajunsuri, după cum a fost demonstrat 
în experienţele ulterioare, pot fi  evitate în urma 
ameliorării proprietăţilor fi zice ale endospermului 
o2 prin diverse metode genetice. 

Selecţia formelor de porumb pentru genele mo-
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difi catoare ale fenotipului făinos constituie unul 
dintre principalele aspecte ale cercetărilor noastre în 
direcţia ameliorării proprietăţilor fi zice ale endos-
permului opaque-2. 

În procesul de creare a liniilor-analoage o2 am 
observat că la autopolenizarea plantelor heterozigo-
te pentru gena o2, pe unul şi acelaşi ştiulete, alături 
de boabe cu endospermul tipic (cornos sau făinos) la 
unele genotipuri apare o clasă fenotipică intermedi-
ară – boabe cu endospermul mozaicat, semisticlos. 

În urma selecţiei formelor de porumb după acest 
caracter, au fost obţinute linii o2 cu endospermul mo-
difi cat ce se apropie, după densitate, de cel al porum-
bului comun (15). Deşi moştenirea fenotipului modi-
fi cat al endospermului la hibrizi are un caracter destul 
de complicat (instabil), totuşi am reuşit să punem în 
evidenţă unele combinaţii hibride înalt productive cu 
endospermul o2 modifi cat, aproape sticlos, care după 
conţinutul de lizină, practic, nu cedează formelor o2 
cu structura făinoasă a bobului. Unul din astfel de hi-
brizi, cu endospermul o2 modifi cat – Chişinău 401L 
– a fost omologat în anul 2001 pentru toate zonele 
pedoclimaterice din republică. 

O altă direcţie de cercetare în vederea amelioră-
rii structurii fi zice a endospermului o2 a fost bazată 
pe folosirea interacţiunii dintre gena o2 şi gena su2. 
În cercetările noastre a fost elaborată o metodă ori-
ginală de obţinere a formelor dublu recesive, care a 
permis crearea mai rapidă a unei colecţii de linii ce 
conţin în genotipul lor recesiva dublă o2su2.

Drept rezultat al interacţiunii genelor o2 şi su2, 
fi ind incluse în acelaşi genotip, s-a restabilit feno-
tipul sticlos al endospermului, păstrându-se în ace-
laşi timp efectul biochimic specifi c pentru mutaţia 
o2. Boabele formelor o2su2, comparativ cu cele ale 
formelor o2, au o densitate mai mare şi practic nu 
diferă după această caracteristică de formele norma-
le. Aceasta se datorează acţiunii epistatice a genei 
su2, care se manifestă fenotipic suprimând acţiunea 
genei o2. 

Din păcate, concomitent cu ameliorarea consis-
tenţei şi densităţii endospermului la hibrizii o2su2, 
am constatat o atenuare a heterozisului faţă de omo-
logii cu endospermul normal. Reducerea producţiei 
de boabe la hibrizii o2su2, în mare măsură, este con-
diţionată de micşorarea masei şi volumului boabe-
lor.

Nivelul producţiei de boabe este determinat ne-
mijlocit de genotipul combinaţiei hibride. Astfel, 
au fost evidenţiaţi unii hibrizi o2su2 care nu se de-
osebesc semnifi cativ de omologii cu endospermul 
obişnuit. După conţinutul de lizină din bob, hibrizii 
o2su2 nu se deosebesc de analogii o2, fi ind în une-

le cazuri superiori. La formele o2su2 s-a observat şi 
unele modifi cări pozitive în componenţa aminoaci-
zilor, mai ales în ce priveşte micşorarea conţinutului 
de leucină şi al acidului glutamic. La genotipurile 
o2su2, comparativ cu cele o2 şi normale, s-a relevat 
şi o tendinţă de majorare a conţinutului de proteine 
din bob (17). 

Considerăm că pentru obţinerea unor hibrizi 
productivi de tipul o2su2 este necesară extinderea 
lucrărilor în vederea creării materialului iniţial, lăr-
gind în acest scop şi amplitudinea variabilităţii ge-
netice. Am ajuns, de asemenea, la concluzia că gena 
su2, care determină o consistenţă sticloasă a endos-
permului şi un conţinut relativ sporit de lizină, poate 
fi  folosită în ameliorarea calităţii bobului atât sin-
gură, cât şi în combinaţie cu alte gene ale structurii 
endospermului. 

În linii generale, se impune precizarea că, deşi 
efectul biochimic al mutaţiei opaque-2 a fost des-
coperit acum 45 de ani, noul tip de porumb obţinut 
pe baza acestei mutaţii îşi croieşte drum în produc-
ţie doar ultimul timp. Astfel, dacă în anul 2000 hi-
brizii de porumb cu un conţinut sporit de lizină în 
plan mondial ocupau 1,038 mln hectare, apoi deja 
în 2003 suprafaţa ocupată atinge cifra de 3,495 mln 
ha. Actualmente, porumbul opaque-2 ocupă supra-
feţe considerabile în Mexic, China, El Salvador, Ve-
nezuela, Guatemala etc.(http://www.cimmyt.cgiar.
org/) 

Folosirea acţiunii genei waxy1 (wx1 ) 
în ameliorarea calităţii bobului la porumb 
Gena recesivă wx1, care în stare homozigotă de-

termină structura „ceroasă” a endospermului, este 
una din variaţiile genetice folosite, mai frecvent, în 
cercetările de genetică şi ameliorare a porumbului. 
Efectul biochimic al acestei gene se manifestă prin 
majorarea conţinutului fracţiei de amilopectină din 
amidonul endospermului, practic, până la 100% şi 
reducerea la minim a conţinutului amilozei din ami-
don.

În cercetările noastre am încercat să folosim ac-
ţiunea mutaţiei wx1 în două aspecte: 

ameliorarea structurii fi zice a endospermu-- 
lui la formele de porumb opaque-2;

folosirea nemijlocită a efectului biochimic - 
al genei wx1 în scopul creării unor hibrizi de porumb 
cu un conţinut înalt de amilopectină în bob. 

În vederea ameliorării proprietăţilor fi zice ale 
endospermului opaque-2 a fost creată o serie de linii 
– analoage o2wx1. Endospermul formelor dublu re-
cesive o2wx1 fenotipic diferă puţin de endospermul 
condiţionat de genele o2 şi wx1, fi ind intermediar, 
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opac-ceros. Boabele formelor o2wx au o densitate 
egală cu cea a formelor de porumb comun, fi ind însă 
inferioare în ceea ce priveşte masa lor. 

Cercetările efectuate au demonstrat că hibrizii 
o2wx1 au producţie de boabe mai scăzută în compa-
raţie cu omologii normali sau cei mutanţi, creaţi pe 
baza uneia din genele de structură a endospermului 
(o2 sau wx1). Am constatat că producţia de boabe a 
hibrizilor o2wx1 depinde, în mare măsură, de genoti-
pul combinaţiei hibride. Nu s-au observat diferenţe 
în privinţa conţinutului de proteină, ulei şi amidon 
din bob, între hibrizii o2wx şi analogii lor mutanţi şi 
normali (18). 

A fost pus în evidenţă faptul că în urma interac-
ţiunii genelor o2 şi wx1 se păstrează efectul biochi-
mic specifi c pentru fi ecare genă în parte. Aşa cum 
era de aşteptat, boabele hibrizilor o2wx1 şi wx1 faţă 
de omologii o2 şi normali se deosebesc printr-un 
conţinut sporit de amilopectină în amidon, care se 
apropie de 100%. S-a stabilit că boabele hibrizilor 
o2wx1, în comparaţie cu boabele hibrizilor o2, wx1 
şi normali, se deosebesc printr-o valoare nutritivă 
superioară, având un coefi cient sporit de utilizare a 
proteinelor în nutriţia animalelor (19).

Ţinând cont de importanţa porumbului amilo-
pectinic pentru industria alimentară, farmaceutică şi 
ca furaj în zootehnie, în paralel cu studiul formelor 
dublu-recesive o2wx1, în cadrul unui program special 
a fost creată o colecţie de linii-analoage şi linii con-
sangvinizate noi, în genotipul cărora a fost încorpora-
tă gena wx1, în scopul sintezei unor hibrizi de porumb 
cu un conţinut sporit de amilopectină în bob.

S-a constatat că atât liniile, cât şi hibrizii obţi-
nuţi pe baza acestei mutaţii, se deosebesc printr-un 
conţinut maxim de amilopectină în amidonul din 
endosperm (circa 100%), faţă de formele obişnuite 
care conţin în amidonul endospermului aproxima-
tiv 75% amilopectină şi 25% amiloză. Hibrizii cu 
endospermul ceros sunt inferiori celor cu endos-
permul normal după volumul şi masa a 1000 boabe 
şi respectiv după recolta de boabe la un hectar. Cu 
toate acestea, în procesul de testare a combinaţiilor 
hibride au fost evidenţiaţi unii hibrizi wx1 cu o înal-
tă capacitate de producţie. Astfel, hibrizii Chişinău 
297 wx1 şi Chişinău 333 wx1 au fost omologaţi în 
Republica Moldova respectiv, în anii 2000 şi 2007.

Expresia genelor structurii endospermului 
de porumb la nivelul  moleculelor proteice 

şi în embriocultură
În cercetările noastre din ultimii ani, efectuate în 

colaborare cu Galina Comarov, A. Rotaru, D. Zgar-
dan, pentru soluţionarea unor astfel de probleme ca 

accelerarea şi corectarea procesului de ameliorare a 
calităţii porumbului, se acordă o atenţie deosebită 
aplicării şi perfecţionării unor metode netradiţiona-
le, printre care menţionăm: 

metoda marcării purităţii genetice a liniilor şi - 
aprecierea nivelului de hibridare a seminţelor hibri-
de de porumb F1 cu ajutorul moleculelor proteice; 

obţinerea unor forme genetice noi de porumb - 
prin variabilitatea somaclonală.

În legătură cu aceasta, a fost necesar să dispu-
nem de o informaţie mai detaliată şi sistematică 
privind acţiunea genelor structurii endospermului 
o2, su2, wx1 – la nivelul moleculelor proteice şi în 
cultura  in vitro. 

În această ordine de idei, pentru prima dată a 
fost efectuat, în aspect comparativ, un studiu siste-
matic al acţiunii genelor o2, su2, şi wx1 asupra: a) 
polimorfi smului complexului zeinic al endospermu-
lui; b) conţinutului de aminoacizi liberi în embrionii 
imaturi de porumb în momentul inoculării acestora 
în cultura in vitro; c) parametrilor morfogenezei la 
etapele iniţiale în embriocultura porumbului (20). 

Au fost puse în evidenţă posibilităţile metodo-
logice ale markerilor proteici în identifi carea efec-
tului direct şi pleotropic al genelor o2,su2 şi wx1, al 
dozelor acestor gene, precum şi în depistarea rolului 
genomului formei materne în expresia genelor re-
spective la combinaţiile hibride de porumb. 

Concluzii
Specia • Zea mays L. cuprinde o imensă di-

versitate genetică care oferă mari posibilităţi de a 
depista valoroase surse genetice şi noi combinaţii 
de gene pentru ameliorarea calităţii bobului.

Prin folosirea efectului biochimic al muta-• 
ţiilor o2, su2, wx1 valoarea nutritivă a bobului de po-
rumb poate fi  considerabil îmbunătăţită.

Crearea hibrizilor • o2 bogaţi în lizină şi pro-
teină şi cu o producţie de boabe similară cu cea a 
hibrizilor de porumb comun este o realitate.

Unele caractere nedorite, moştenite de hi-• 
brizii o2, fi ind condiţionate de structura făinoasă a 
endospermului, pot fi  înlăturate prin selecţia pentru 
genele modifi catoare ale consistenţei făinoase sau 
prin folosirea interacţiunii genelor, la nivelul recesi-
velor duble o2 su2, o2wx1 şi altele.

Gena • waxy1, care determină un conţinut 
maxim de amilopectină în amidon, poate fi  folosită 
în ameliorarea calităţii bobului atât singură, cât şi 
în combinaţie cu alte gene ale structurii endosper-
mului.
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