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INTRODUCERE

Porumbul cu calităţi speciale se diferenţiază de po-
rumbul normal (dentiform) prin structura, consistenţa 
și culoarea bobului, compoziţia biochimică și alte pro-
prietăţi calitative ale acestuia, care permit diversifica-
rea alimentaţiei umane și sporirea valorii economice a 
porumbului [1, pp. 45-75; 2, 147-187; 3, pp. 124-150]. 

 Porumbul cu calităţi  speciale  reprezintă o moda-
litate eficientă de valorificare a bobului, conţinutului 
mai ridicat de ulei, de vitamine, substanţe minera-
le, amiloză, polizaharide solubile și alte componente 
necesare pentru alimentaţia populatei și industria de 
prelucrare: obţinerea uleiului, amidonului, proteinei, 
polimerilor biodegradabili și etanolului [4, pp. 41-55; 
5, 6]. Conform datelor statistice FAO, distribuţia con-
sumului de porumb este de 72% în hrana animalelor, 
7% în industrie, 21% în alimentaţia umană. 

În vederea furajării mai eficiente a animalelor, s-au 
creat hibrizi specifici cu conţinut sporit de lizină și 
triptofan, iar pentru industrie – cu conţinut sporit în 
amidon, proteină, amiloză și amilopectină. Pentru ali-
mentaţia umană cel mai frecvent se utilizează porum-
bul cu bob sticlos(cornos) din convarietăţile indurata 
și everta, care se consumă sub formă de mămăligă, 
crupe, bastonașe, cornflex, popcorn și varietăţi ale aces-
tor produse. Porumbul cu bob dulce din convarietatea  
saccharata se consumă sub formă de știuleţi proaspăt 
fierţi și congelaţi, boabe conservate și congelate.   

În Republica Moldova, una dintre cele mai prefe-
rate destinaţii ale porumbului alimentar este consu-
mul sub formă de mămăligă și terciuri pregătite din 
faină și crupe obţinute din porumbul indurata cu bob 
sticlos, consistenţă dură, de culoare oranj-portocalie, 
cu conţinut înalt de carotină. Până în anii 1979–1980, 
necesităţile de  porumb pentru industria alimentară se 
satisfăceau prin cultivarea soiurilor locale indurata –  
Portocaliu, Hăngănesc, Moldovenesc Oranj, soiuri 
pentru floricele și porumb dulce [7, 8]. Avantajul aces-
tor soiuri cultivate consta în conţinutul înalt de ulei, 
proteină, vitamine și alte substanțe importante pentru 
alimentaţia umană. Dar rezistenţa slabă la frângerea și 
căderea plantelor, la boli și dăunători, obţinerea pro-
ducţiei joase de boabe au fost factori determinanţi în 
reducerea suprafeţelor cultivate cu soiuri și înlocuirea 
lor în anii 1980–1990 cu hibrizi interliniari.

Cercetările privind ameliorarea porumbului cu 
calităţi speciale pentru utilizare în industria alimen-
tară s-au intensificat în anul 1991, odată cu fondarea 
laboratorului „Ameliorarea porumbului la calitate” și 
elaborarea unui program care prevedea crearea mate-
rialului iniţial, a liniilor consangvinizate și obţinerea 
în baza lor a  hibrizilor cu calităţi speciale, inclusiv 
cu conţinut sporit de lizină în proteină, bob ceros 
(waxy), sticlos (indurata) și conţinut înalt de caroten 
pentru prepararea făinii, porumb pentru floricele și cu  
bob dulce.
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În prezenta lucrare sunt sintetizate rezultatele ob-
ţinute pe parcursul ultimilor 20 de ani în domeniul 
creării hibrizilor cu bob sticlos și conţinut înalt de 
caroten pentru prepararea făinii,  pentru floricele și cu 
bob dulce pentru consum în stare proaspătă prin fier-
bere, congelare și conservare.

 MATERIAL ȘI METODE

Materialul biologic iniţial la crearea liniilor noi și 
a hibrizilor de porumb alimentar l-au constituit po-
pulaţiile locale, liniile autohtone și străine din colecţia 
mondială, alte surse genetice cu bob sticlos din conva-
rietăţile indurata, everta și bob dulce din convarietatea 
saccharata.

La crearea liniilor noi s-au folosit metodele tradiţi-
onale de selecţie – selecţia în masă, pedigreul, selecţia 
recurentă reciprocă și alte metode clasice de amelio-
rare a porumbului obișnuit. Capacitatea de combina-
re a liniilor consangvinizate s-a evaluat în încrucișări 
sistemice  de tip topcross cu 3-4 testeri din colecţia de 
lucru a liniilor indurata, cu conţinut înalt de caroten, 
și a liniilor cu bob zaharat. Testarea hibrizilor s-a re-
alizat în cadrul culturilor comparative de orientare în 
2-3 repetiţii, pe parcele de 9,8 m.p., cu și fără irigare. 
Rezistenţa la cădere a plantelor, la boli și dăunători a 
fost evaluată în câmp pe fundaluri naturale de mo-
nocultură cu acumularea patogenilor și prin metode 
de infecţii artificiale în condiţii favorabile pentru dez-
voltarea maladiilor și contaminării plantelor. Crearea 
materialului iniţial, evaluarea hibrizilor noi și iden-
tificarea donatorilor de rezistenţă s-a efectuat pe trei 
fundaluri de infecţie: 1) fuzarioza tulpinii care provoa-
că  frângerea și căderea plantelor; 2) tăciunele prăfos;  
3) tăciunele comun. 

Hibrizii cu bob sticlos au fost examinaţi în raport 
cu producţia de boabe, rezistenţa la secetă, boli și dă-
unători, consistenţa și culoarea bobului, conţinutul de 
caroten și ulei. Combinaţiile hibride cu bob zaharat 
au fost verificate după producţia de știuleţi și boabe 
în faza tehnică de maturitate, aspectul știuletelui și 
calităţile gustative ale boabelor. Aprecierile gustative 
(dulceaţa, aroma, profunzimea bobului, fineţea peri-
carpului) s-au efectuat la probele fierte timp de 20 de 
minute prin notele acordate 1-9, respectiv 1 – foarte 
slab și 9 – foarte bun. Gustul dulce al boabelor deter-
minat de raportul dintre cantitatea de zahăr și amidon 
din endosperm a fost confirmat prin analizele com-
ponentelor biochimice: zahăr total, dextrine, amidon 
și proteine. După criteriile principale ale calităţii bo-
bului ameliorarea s-a efectuat în următoarele  direcţii: 
1) convarietatea indurata cu bob sticlos și o culoare 
portocalie cu conţinut bogat în carotenoizi; 2) conva-

rietatea everta pentru floricele cu expandare înaltă a 
volumului bobului la temperaturi înalte; 3) porumbul 
zaharat cu bob dulce și pericarp fin în faza tehnică de 
utilizare.

 REZULTATE ȘI DISCUŢII

1. Ameliorarea porumbului cu bob sticlos și 
conţinut înalt de carotenoizi

Strategia de ameliorare a porumbului indurata cu 
conţinut înalt de carotenoizi a cuprins următoarele 
etape: 1) Crearea liniilor consangvinizate din materi-
al biologic iniţial sub formă de populaţii locale, soiuri 
autohtone, linii străine din colecţia mondială și surse 
genetice din sud-estul Europei (Italia, România, fosta 
Iugoslavie), populaţii de porumb argentiniene.

2) Crearea liniilor și sintetizarea hibrizilor noi în 
baza liniilor din primul ciclu de selecţie extrase din 
populaţiile locale și soiurile autohtone.

3) Diversificarea  genetică a porumbului indurata 
și crearea hibrizilor noi în baza liniilor consangviniza-
te din ciclul doi de selecţie și a liniilor dentiformis de 
origine autohtonă și străină.

La prima etapă, lucrările au fost orientate spre 
crearea liniilor consangvinizate din primul ciclu de 
selecţie din populaţiile locale (Portocaliu, Hăngănesc, 
Cincvantino, Morano), alte soiuri de origine autohto-
nă și străine din convarietatea indurata și everta. În 
total, după indicii ameliorativi valoroși și calitatea 
boabelor, s-au studiat 250 de forme de tip indurata, 
s-au sintetizat și testat circa 980 de hibrizi experimen-
tali. După multiplele caractere fenotipice și calitatea 
bobului, la prima etapă de selecţie au fost depistate  
12 linii consangvinizate, care prezentau un interes 
deosebit ca material iniţial și forme parentale ale hi-
brizilor noi cu bob sticlos și conţinut înalt de carote-
noizi. În baza liniilor MK 195MRf și ZPL 2039 cu bob 
sticlos, extrase din soiurile de porumb indurata, în 
anul 1982 a fost creat și omologat în Moldova hibridul 
Moldovenesc 349KCRf cu bob sticlos. Deși hibridul 
respectiv era solicitat de producători pentru calitatea 
materiei prime și conţinutul înalt de carotinoizi, din 
cauza sensibilităţii la frângerea și căderea plantelor,  
a rezistenţei slabe la boli și dăunători, el a fost imple-
mentat pe suprafeţe limitate.

Pentru redresarea situaţiei, cercetările ulterioa-
re s-au centrat pe crearea liniilor indurata noi și pe 
îmbunătăţirea liniilor din primul ciclu după indicii 
agronomici nesatisfăcători, inclusiv a formelor pa-
rentale menţionate. Ca sursă de material iniţial pen-
tru crearea liniilor consangvinizate  s-au utilizat hi-
brizii sintetizaţi  în baza liniilor indurata din primul 
ciclu de selecţie.
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 În total, s-au creat și studiat circa 1 300 descen-
denţi din generaţiile S6 – S9 de consangvinizare cu 
provenienţa din 12 grupe heterotice. Ameliorarea la 
această etapă a condus la o substanţială creștere a cali-
tăţii boabelor, inclusiv consistenţa bobului și conţinu-
tul de carotenoizi. În colecţia de lucru au fost incluse 
10 linii consangvinizate de tip indurata din următorul 
ciclu de selecţie și în baza lor s-au sintetizat și studi-
at un șir de hibrizi, inclusiv hibrizii Porumbeni 350 
MRf și Porumbeni 399 MRf, care au fost transferaţi în 
Comisia de Stat pentru încercarea soiurilor de plante. 
Acești hibrizi conţin în pedigreu liniile din ciclul doi de 
selecţie 2039, R180 cu bob sticlos din convarietatea in-
durata și MKE 4691 din convarietatea everta. Hibrizii 
respectivi cu bob sticlos, conţinut bogat de carotenoizi 
provitaminici nu au fost omologaţi din cauza produc-
tivităţii inferioare comparativ cu hibrizii dentiformis.

Luând în considerare rezultatele limitate la crearea 
hibrizilor noi și diversificarea genetică realizată prin 
utilizarea liniilor indurata și everta s-a iniţiat un pro-

gram nou cu includerea în ameliorare a  materialului  
iniţial  din încrucișările liniilor indurata de ciclu doi 
de selecţie cu linii dentiformis. Drept donori de gene 
favorabile rezistenţei la căderea și frângerea plantelor,  
producţiei de boabe s-au utilizat liniile performan-
te dentiformis de origine autohtonă și americană –  
Mk 271, Mk 390, 3929, 1527, 3615, 901414. Pentru 
materialul iniţial, drept donatori de gene favorabi-
le ai calităţii boabelor, inclusiv un conţinut bogat de 
carotenoizi provitaminici, s-au folosit liniile indurata 
de ciclu doi de selecţie OS 440, MKI 280, MKI 3202, 
MKI 3312, MK 195, 861. Anual au fost studiate și eva-
luate circa 500 de descendenţi din diferite generaţii de 
consangvinizare și testaţi 400-600 de hibrizi sintetizaţi 
în baza acestora. În urma lucrărilor de ameliorare s-a 
constatat că includerea unor surse de germoplasmă 
din varietatea indurata și everta nu au înregistrat un 
progres la însușirile de productivitate și adaptivitate. 
Semnificativ mai eficientă s-a dovedit a fi modalita-
tea de atragere în procesul de selecţie a liniilor cu bob 

Tabelul 1 
Liniile consangvinizate  utilizate ca forme parentale ale hibrizilor cu bob sticlos  

și conţinut înalt de carotenoizi
Denumirea 

liniei
Pedigreul Hibridul creat Consistenţa 

bobului
Culoarea   

endospermului
Mk 195CRf Populaţia locală – 

moldovenesc
Moldavschii349CRf,
Porumbeni 350MRf

semisticlos portocalie descisă

MKE 4691 Soi everta Porumbeni 399MRf sticlos portocalie descisă

Mki 3202 Mk195 x Pi187 Porumbeni 393MRf sticlos portocalie intens
3929 Hibrid semiflint – SUA Porumbeni 393MRf semisticlos galbenă

Mki 280 Soiul Morano Porumbeni 348MRf sticlos portocalie intens
Mki 2494 3929 x OS440 Porumbeni 397MRf semisticlos galbenă intens

Mki 99 Mki280 x 1527-dent Porumbeni397MRf sticlos portocalie
Mki 93 Mki 280 x Mk o1-dent Porumbeni 402MRf sticlos portocalie

Mki 2494 Mki 2494 x Mk 271 Porumbeni 402MRf semisticlos galbenă intens

Tabelul 2 
Caracteristica  hibrizilor indurata incluși în Catalogul soiurilor de Plante al Republicii Moldova

Denumirea
Grupa 
FAO

Perioada de  
vegetaţie, 

zile

Producţia de 
boabe,

q/ha

Rezis-
tenţa la 

frângere, bal

Culoarea 
bobului, 

bal

Conţinut  de 
carotinoizi, 

mg/kg
Moldavschii 349 CRf, mt 350 115 46,0 3 7 4,39

Porumbeni 393 MRf 350 115 60.4 7 7 4,60
Moldavschii 291 MRf,mt 300 112 61.2 7 3 2,38

Porumbeni 348 MRf 400 120 62,2 8 8 4,30
Porumbeni 397 MRf 390 118 56,5 8 9 4,90
Porumbeni 402 MRf 400 118 61,7 9 8 4,62

Porumbeni  346 MRf , mt 350 115 65,2 8 3 -



ŞTIINŢE AGRICOLE

Akademos 4/2017| 55

obișnuit de tip dentiformis. Caracteristica și originea 
liniilor cu bob indurata create la I.F. „Porumbeni” și 
utilizate la crearea hibrizilor omologaţi este prezentată 
în tabelul 1.

Utilizarea liniilor dentiforme din  grupele hete-
rotice Iodent(Mk01), Lancaster (Mk267) și BSSS-
37(MK271, 3929) în ameliorarea porumbului ali-
mentar au permis crearea mai multor linii indurata 
cu calităţi speciale incluse ca forme parentale ale hi-
brizilor performanţi și competitivi pentru comerci-
alizare. În Catalogul soiurilor de plante al Republicii  
Moldova sunt incluși și recomandaţi pentru produ-
cere hibrizii: Porumbeni 393 MRf, Porumbeni 348 
MRf, Porumbeni 397 MRf  și Porumbeni 402 MRf.   

2. AMELIORAREA PORUMBULUI  PENTRU 
FLORICELE (POPCORN)

La crearea liniilor și ulterior a hibrizilor pentru 
floricele, ca material iniţial au fost folosite populaţii 
locale, linii autohtone și străine din colecţia mondi-
ală, alte surse genetice din convarietatea everta și in-
durata endospermul cărora este aproape în totalitate 
constituit din amidon cornos. O pondere semnifica-
tivă în procesul de selecţie au constituit populaţiile 
sintetice americane White Rice, Yellow Pearl, Que-
ens Golden, South American, Argentine, Ladyfin-
ger, Red și hibrizii Mc Hone Seed Company – SUA,  
BC 503 – fosta Iugoslavie. Materialul respectiv s-a 
dovedit a fi destul de valoros după indicii ameliora-
tivi și în special după volumul boabelor expandate. 
Procesul de ameliorare a porumbului pentru floricele 
este similar cu cel aplicat la porumbul indurat, inclu-
siv în ce privește testarea capacităţii de producţie și 
alte caractere agronomice, cu unele elemente speci-
fice de studiu al calităţii, pe parcursul creării liniilor 
consangvinizate și testării combinaţiilor hibride.

În funcţie de modul de utilizare a floricelelor 
s-au ameliorat două tipuri de hibrizi: mostre la care 
prin expandare se obţin floricele în formă de flutu-
re (pentru folosire imediată) și floricele în formă de 
ciupercă pentru industrializare. La selectarea și cre-
area hibrizilor au avut prioritate mostrele cu bob de 

culoare portocalie, floricele cu aspect, gust, aromă și 
textură corespunzătoare, libere de fragmente de pe-
ricarp și cu o cotă redusă a boabelor neexpandate. 
La selectarea genotipurilor este luată în considerare 
o caracteristică importantă – ruperea și dispersarea 
pericarpului, controlată de două-trei gene minore 
care asigură o cotă de expandare în proporţii de 62-
96%. S-a stabilit că expandarea este condiţionată de 
umiditatea boabelor și de pericarpul intact, dar pre-
ponderent depinde de consistenţa endospermului 
controlată de interacţiunea genelor cu efecte aditive. 

Lucrările de ameliorare a porumbului pentru flo-
ricele prin utilizarea populaţiilor locale și a liniilor 
consangvinizate din convarietatea everta, indurata 
și includerea germoplasmei dentiforme s-au finalizat 
cu crearea unui set de linii consangvinizate originale, 
inclusiv MKE 82 și 5410 cu bob alb cu participarea 
în genotip a liniilor dentiform-346 și 502, MKE 5151 
cu germoplasma indurata F2 și MKE 4691 selectată 
din populaţia locală „Snejana”. În baza a patru linii 
consangvinizate noi au fost transferaţi în Comisia de 
Stat pentru testarea soiurilor de plante hibrizii Po-
rumbeni 355AE, Porumbeni 375E, Porumbeni 373E 
și Porumbeni 356E. 

De menţionat că diversificarea genetică realizată 
prin încrucișarea liniilor indurata cu everta și utiliza-
rea liniilor dentiforme a finalizat cu rezultate modes-
te în cadrul programului de ameliorare a porumbului 
pentru floricele în conformitate cu cerinţele de ex-
pandare a bobului comparative al hibrizilor din SUA.

La crearea liniilor consangvinizate s-a dovedit a 
fi mai eficientă germoplasma americană, cu ajutorul 
căreia s-au creat liniile consangvinizate MKE 4565, 
MKE 4221, MKE 9408, incluse ca forme parentale ale 
hibrizilor omologaţi Porumbeni 396 E și Porumbeni 
394 E. Datele prezentate în tabelul 3 confirmă superi-
oritatea hibridului Porumbeni 394 E după coeficien-
tul de expandare a bobului.

Programul de cercetare pe parcursul a mai multor 
ani permite să constatăm că un neajuns al porumbu-
lui pentru floricele este sensibilitatea la patogeni și 
producţia redusă comparativ cu indurata și porumbul 

Tabelul 3 
Caracteristica generală a hibrizilor pentru floricele omologaţi

Denumirea Anul  
omologării

Grupa de 
maturitate 

Culoarea 
bobului

Producţia de 
boabe, q/ha

Volumul de expandare 
a boabelor, cm/g

Porumbeni 356E-mt 1999 400 albă  
și portocalie

22,4 27,0

Porumbeni 396E-mt 2004 390 portocalie 22,4 25,4
Porumbeni 394E 2007 390 portocalie 31,8 33,9
Porumbeni 398 E 2017 400 portocalie 32,0 34,1
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comun dentiform. Complexitatea ameliorării constă 
în combinarea optimă a calităţi boabelor cu produc-
tivitatea plantelor și rezistenţa la patogeni, inclusiv 
fuzarioza știuletelui și micotoxinele care afectează 
semnificativ calitatea materiei prime și pune în peri-
col siguranţa alimentară.

3. AMELIORAREA PORUMBULUI  
CU BOB  ZAHARAT

Programul de cercetare în domeniul porumbului 
zaharat a fost iniţiat după anul 1990 prin utilizarea 
efectului de heterozis, realizat în încrucișări al liniilor 
consangvinizate cu provenienţă din grupe de germo-
plasmă diferenţiate genetic. În crearea hibrizilor ex-
perimentali noi au fost incluse circa 40 de forme ale 
convarietății zaharate din SUA, Canada, România și 
Franţa. Genofondul respectiv a permis să sintetizăm 
o serie de hibrizi care au fost studiaţi și evaluați după 
producţia de știuleţi, rezistenţa la secetă, boli, dăună-
tori și calităţile gustative ale boabelor.

Rezultatele obţinute permit să concluzionăm că 
majoritatea formelor străine și hibrizii creaţi cu parti-
ciparea lor posedă o calitate satisfăcătoare a boabelor. 
Însă în condiţiile Republicii Moldova aceștia formea-
ză o producţie de știuleţi mică și instabilă din cauza 
sensibilităţii la secetă, boli și dăunători. Cercetările 
și lucrările de ameliorare au permis depistarea a opt 
forme performante, care prezintă interes ca surse de 
material iniţial pentru crearea liniilor consangviniza-
te cu bob zaharat: Azfec, Iubile, Extra Early, Gilaid, 
Iulius, Bertam, Golden Beauty. Sursele nominalizate 
au diversificat germoplasma genetică și s-au dovedit a 
fi eficiente la crearea liniilor consangvinizate adaptate 
la condiţiile Republicii Moldova. 

Un cusur esenţial al liniilor depistate din hibrizi a 
fost gradul lor de rudenie apropiat, fapt care a orien-
tat cercetările ulterioare la diversificarea materialului 
iniţial cu bob zaharat și păstrarea germoplasmei gru-
pelor heterotice alternative.

La următoarea etapă a programului de ameli-
orare, crearea liniilor consangvinizate cu caractere 
agronomice dorite s-a efectuat prin metoda selecţiei 
recurente. Materialul pentru ameliorare a fost obţinut 
din încrucișarea liniilor zaharat cu linii dent, indura-
ta și everta ca donatori de gene favorabile. Anual au 
fost studiate și evaluate circa 850-900 de familii din 
diferite generaţii de inbreding. În urma lucrărilor de 
ameliorare s-a constatat că includerea unor surse de 
germoplasmă din convarietatea indurata și everta au 
influenţat negativ asupra indicilor de productivitate și 
adaptivitate. 

Descendenţii, remarcaţi după rezistenţa la frân-
gere și alte caractere agronomice valoroase, după 3-4 
generaţii de autopolenizări au manifestat o calitate 
destul de precară a boabelor, având pericarpul dens 
și un gust mai puţin plăcut comparativ cu liniile ori-
ginale. Semnificativ mai eficientă a fost includerea în 
procesul de ameliorare a materialului dentiform. Uti-
lizarea surselor din diferite grupe de germoplasmă au 
permis evidenţierea mai multor linii, inclusiv MKS 9,  
MKS 36/5 și MKE 155, folosite ca forme parentale 
în hibrizii  omologaţi. Accentuăm faptul că cele mai 
bune linii determinate după principalii indici ai spe-
ciei porumbul zaharat au fost create în ultimii 4-5 
ani din hibrizii străini Bonus, Bold, Boston, Jubile.  
Liniile evidenţiate au manifestat omogenitate a ca-
racterelor importante pentru porumbul zaharat și se 
utilizează ca testeri în sistemul de încrucișări topcross 

Tabelul 4 
Caracteristica liniilor consangvinizate  utilizate ca forme parentale ale hibrizilor de porumb  zaharat

Cifrul Pedigreul
Fenotipul bobului

Hibridul creat
profunzimea 

bobului
fineţea  

pericarpului
Mks 1 F1Gilaid adâncă mijlocie Porumbeni 200su

Mks 15 F1 Iulius mică mijlocie Porumbeni 199su
Mks 9 F1 Iulius mică mijlocie Porumbeni 198su
Mks 3 F1 Extra early mică fin Porumbeni 198su

Mks 23 F1Golden Beauty mijlocie fin Porumbeni 339su
Mks 30 Sort din Ungaria mică mijlocie Porumbeni 339su

Mks 36/5 P346 x Mks 5su adâncă foarte fin Porumbeni 340su
Mks155/4 Mks36/5xmks4 adâncă foarte fin Porumbeni 341su

Mks 7 F1 Elita adâncă foarte fin Porumbeni 342su
Mks 28 Mks23xBold adâncă mijlocie Porumbeni 280su
Mks 44 Mks155xBonus adâncă foarte fin Porumbeni 280su
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și ca forme parentale la crearea hibrizilor competitivi 
cu însușiri specifice pentru congelare și conservare.

 Cercetările legate de studierea calităţii bobului, 
capacităţii de combinare, stabilităţii și omogenităţii, 
altor caractere importante au permis selectarea celor 
mai valoroase linii transferate în colecţia de lucru și 
utilizate intens în programul de creare a hibrizilor ex-
perimentali. În prezent, colecţia operaţională include 
circa 28 de linii originale cu bob zaharat, dintre care 
9 sunt folosite  în calitate de forme parentale ale hi-
brizilor omologaţi. Caracteristica unor linii consang-
vinizate cu bob zaharat, utilizate la crearea hibrizilor 
omologaţi, este redată în tabelul  4.

De-a lungul ultimilor 10 ani, au fost sintetizaţi și 
testaţi circa 3 000 de hibrizi experimentali de tip za-

Tabelul 5 
Rezultatele testării hibrizilor de porumb zaharat autohtoni comparativ cu cei străini

Hibridul

Perioada
până la matu-
rite tehnică,

zile

Producţia
de știuleţi
cu pănușe,

t/ha

Producţia știu-
leţilor condiţi-

onaţ,
t/ha

Nota de
degustare,

puncte

În % la substanţe uscate

zahăr 
total

dextrine

Porumbeni 200 MRf 79 11,7 7,4 4,5 16,99 16,64
Porumbeni 198 MRf 77 12,4 8,5 4,5 23,52 19,86

Spirit (SUA) 78 12,8 8,2 4,5 15,34 16,23
Porumbeni 340 MRf 88 13,8 9,2 5,0 13,93 18,36
Porumbeni 341 MRf 89 14,0 8,8 4,8 11,18 25,23

Jubilee (SUA) 86 12,2 7,8 5,0 10,52 25,08
Boston (SUA) 89 12,5 7,4 5,0 17,21 20,09

Porumbeni 342 MRf 94 14,1 9,5 4,8 16,04 19,39
Bonus (SUA) 94 14,1 8,9 4,8 12,12 27,50
El Toro (SUA) 94 13,4 8,6 4,0 7,20 25,19

Tabelul 6  
Hibrizii de porumb zaharat omologaţi în Moldova și-n alte ţări

Denumirea
Grupa  

de maturitate
FAO

Anul  
omologării Ţara Modul de utilizare

Porumbeni 199su 190 1994 Moldova, Rusia Ştiuleţi fierţi

Porumbeni 200 su 200 1994 Moldova, Rusia, Ştiuleţi fierţi

Porumbeni 339su  330 1996 Moldova, Rusia Ştiuleţi fierţi

Porumbeni 340su 340 1997 Moldova, Rusia, Belarus Ştiuleţi fierţi, conservare

Porumbeni 198su 190 2004 Moldova, Belarus Ştiuleţi fierţi

Porumbeni 341su 340 2004 Moldova, Belarus Ştiuleţi fierţi, conservare

Porumbeni 342su 350 2006 Moldova Ştiuleţi fierţi, conservare, congelare

Porumbeni 280su 300 2009 Moldova Ştiuleţi fierţi, conservare, congelare

Porumbeni 343su 330 2010 Moldova Ştiuleţi fierţi, conservare, congelare

Porumbeni 252 su 250 2017 Moldova Ştiuleţi fierţi, conservare, congelare

harat. După rezultatele testărilor în experimentarea 
de concurs a hibrizilor cu bob zaharat s-a constatat că 
hibrizii creaţi în I.F. „Porumbeni” sunt la același nivel 
după calităţile gustative, conţinutul de zahăr total, dex-
trine și producţia de știuleţi în faza tehnică de utilizare 
comparativ cu  hibrizii-martori din SUA (tabelul 5).

În Comisia de Stat pentru încercarea soiurilor de 
plante au fost transferaţi 12 hibrizi cu bob zaharat, 
inclusiv 10 au fost omologaţi: Porumbeni 199su, 
Porumbeni 200su, Porumbeni 198su, Porumbeni 
339su, Porumbeni 340su, Porumbeni 341su, 
Porumbeni 342su, Porumbeni 280su, Porumbeni 
343su Porumbeni 252 su. Caracteristica hibrizilor 
incluşi în Registrul soiurilor de plante al Republicii 
Moldova este prezentată în tabelul 6.
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CONCLUZII

1. Una din metodele eficiente de ameliorare a cali-
tății porumbului este includerea în procesul de selec-
ţie ca material iniţial a soiurilor și populaţiilor locale 
cu calităţi specifice pentru alimentaţia populației.

2. Crearea liniilor cu indici specifici din material 
genetic divers confirmă eficacitatea surselor de ger-
moplasmă cu bob dentat pentru sporirea producţiei, 
rezistenţei la factorii biotici și abiotici.

3. Lucrările de ameliorare a porumbului cu calităţi 
speciale pentru utilizări în industria alimentară, des-
fășurate pe parcursul ultimilor 25 de ani s-au finali-
zat cu crearea a 62 de linii consangvinizate originale, 
inclusiv 22 cu bob sticlos și conţinut înalt de caroten, 
12 pentru floricele și 28 cu bob dulce. În baza acestui 
material de selecţie, s-a sintetizat un set de hibrizi din 
care au fost  omologaţi 4 hibrizi indurata cu conţinut 
înalt de caroten, 5 hibrizi  pentru floricele și 10 hibrizi 
de porumb zaharat.
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