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„PORUMBENI” – 
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„PORUMBENI” –  ACHIEVEMENTS AND 
PROSPECTS

Corn is the most widespread crop has always 
been under the attention of the authorities.

Since 1973, the scientifi c research focused on 
the corn crop were concentrated in the Institute of 
Crop Science „Porumbeni”. Over the years have 
been achieved various successes. After the reform of 
2008 was taken a number of measures (improvement 
of the legal framework, renewing assortment of 
hybrids, tighter control of the production chain and 
parent forms, overseeing the production of hybrid 
seeds), which has restored the economic situation in 
the institution.
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Porumbul în Republica Moldova este cea mai 
răspândită cultură agricolă. El se cultivă pe circa 
20-25 la sută din suprafaţa arabilă, fi ind în toate 
timpurile în atenţia autorităţilor. 

La începutul anilor ’80 ai secolului XX, în 
republică se desfăşoară o amplă activitate de coope-
rare agroindustrială intergospodărească, de speciali-
zare şi concentrare a producţiei agricole. 

Transformările din sectorul agrar au impus noi 
cerinţe ştiinţei aplicative agrare. Drept cale de integ-
rare a ştiinţei cu producţia, autorităţile de atunci ale 
republicii o vedeau prin crearea asociaţiilor ştiinţifi ce 
de producţie. Astfel, în 1973, a fost fondată Asociaţia 
Ştiinţifi că de Producţie „Hibrid” (predecesorul Insti-
tutului de Fitotehnie „Porumbeni”), care urma să se 
ocupe de cercetare (Institutul), producerea primară a 
seminţelor (gospodăriile de bază), procesarea semin-
ţelor (fabricile de calibrare) şi coordonarea producerii 
marfă, fapt care a permis crearea unei forme efi ciente 
de integrare a ştiinţei cu producţia. 

Pe parcurs, cercetătorii Institutului de Fitoteh-
nie „Porumbeni” prin activitatea sa prodigioasă au 
transformat Institutul într-una din cele mai cunos-

* Unul din hibrizii noi de porumb – „Porumbeni 461” – 
a obţinut locul II în cadrul Concursului naţional „Topul 
Inovaţiilor 2012”.  

cute în lume instituţii în domeniul porumbului şi, 
practic, cea mai de succes în fosta URSS. În unii 
ani, bunăoară, cu seminţele hibrizilor „Porumbeni” 
se puteau însămânţa până la 10 mil. ha. Dar odată 
cu destrămarea URSS, schimbările parvenite în so-
cietate au afectat  şi ştiinţa agricolă, inclusiv cea de 
la Porumbeni. Mai întâi, s-au diminuat relaţiile cu 
ex-republicile sovietice, care constituiau principala 
piaţă de comercializare a seminţelor moldoveneşti. 
În al doilea rând, a fost privatizat pământul şi, odată 
cu parcelarea acestuia, s-au creat probleme mari în 
producerea seminţelor. În al treilea rând – au fost 
privatizate fabricile de procesare a seminţelor, fapt 
care a condus la distrugerea sistemului de cerceta-
re-producere-procesare a seminţelor de porumb. Li-
mitarea volumelor de producere şi comercializare a 
seminţelor, plus seceta din anul 2007, au creat grave 
probleme  fi nanciare Institutului, fapt care a condi-
ţionat conducerea Academiei de Ştiinţe şi a Minis-
terului Agriculturii şi Industriei Alimentare să refor-
meze în 2008 Institutul „Porumbeni”, de rând cu ce-
lelalte institute de cercetări ştiinţifi ce din domeniul 
agriculturii. În urma reformei,  în baza Institutului 
„Porumbeni” au fost create Centrul Ştiinţifi co-Prac-
tic „Porumbeni” şi Staţiunea Tehnologico-Experi-
mentală „Paşcani”, care făceau parte din Institutul 
Ştiinţifi co-Practic de Fitotehnie cu sediul în oraşul 
Bălţi. În anul 2010, la insistenţa administraţiei in-
stitutului, a fost adoptată o nouă hotărâre de guvern, 
prin care institutele de la Bălţi şi Porumbeni au fost 
divizate, iar Staţiunea Tehnologico-Experimentală 
„Paşcani” a fost trecută în  subordonarea directă a 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Astfel, ştiinţa agricolă datorează reformei din 
2008 existenţa sa de astăzi. Totuşi, Institutul de Fi-
totehnie „Porumbeni”, pe lângă partea pozitivă, s-a 
ales cu datorii în sumă de circa 4,3 mil. lei, care i-au 
fost atribuite contrar celorlalte institute şi au creat 
mari probleme pentru anii ulteriori.

Noua conducere a identifi cat cauzele degradării 
Institutului, a trasat sarcinile pentru depăşirea situa-
ţiei difi cile şi restabilirea imaginii sale de odinioară. 
Printre cauzele care au condus la slăbirea poziţiei 
Institutului s-au numărat: sortimentul învechit de 
hibrizi oferiţi spre comercializare; calitatea joasă a 
seminţelor şi conlucrarea insufi cientă între Institut,  
producătorii de seminţe şi procesatorii de seminţe. 
În situaţia fi nanciară nefavorabilă Institutul nu a 
întreprins măsuri corespunzătoare în vederea înno-
irii hibrizilor şi a slăbit controlul asupra circuitului 



nr. 1 (28), martie 2013 - 133     

formelor parentale. Ca urmare, în procesul de pro-
ducere a seminţelor s-au strecurat forme parentale 
de origine dubioasă şi calitate necorespunzătoare. 
O altă cauză a înrăutăţirii calităţii seminţelor „Po-
rumbeni” constă în faptul că fabricile de procesare a 
seminţelor se achitau cu producătorii de seminţe tot 
cu seminţe. Aceasta a înlesnit pătrunderea pe piaţă 
a multiplilor comercializatori care au pus în circuit 
inclusiv seminţe de origine dubioasă, ba chiar şi de 
generaţia a doua. 

Ţinând cont de situaţia existentă,  administraţia   
Institutului „Porumbeni” şi-a propus drept obiecti-
ve: menţinerea ponderii de cultivare a porumbului 
în republică cu seminţe „Porumbeni”  la nivel de 
70-80%;  înnoirea în regim de urgenţă a sortimen-
tului hibrizilor de porumb; asigurarea producători-
lor de seminţe cu forme parentale de calitate cores-
punzătoare în volume solicitate şi controlul strict 
asupra întregului circuit al acestora; supraveghe-
rea procesului de producere a seminţelor hibride, 
pentru obţinerea şi punerea pe piaţă a seminţelor 
de calitate; implicarea cercetătorilor în elaborarea 
cadrului legislativ-normativ referitor la seminţele 
de porumb.

La începutul anului 2009 Republica Moldova 
era membru al Uniunii Internaţionale privind  Pro-
tecţia Soiurilor Noi de Plante (UPOV-1998), Aso-
ciaţiei Internaţionale pentru Testarea Seminţelor 
(ISTA-2008) şi Schemelor de Seminţe a Organi-

zaţiei pentru Colaborare şi Dezvoltare Economică 
(OECD-2008).  Pentru asigurarea cerinţelor, îna-
intate de actele normative ale organizaţiilor la care 
republica aderase, era necesar de a elabora şi/sau ar-
moniza/ajusta actele normative legislative proprii la 
cele internaţionale. Astfel, în domeniul porumbului, 
în colaborare cu specialiştii organelor statale, s-au 
elaborat şi ulterior au fost aprobate două instrucţi-
uni ce reglementează întregul proces de producere, 
procesare şi certifi care a seminţelor, iar ulterior a 
fost elaborat şi aprobat  „Programul de producere a 
seminţelor de porumb pentru anii 2010-2015”, care 
aveau drept scop executarea întocmai a Reglemen-
tării tehnice „Seminţe de porumb şi sorg”.

Pornind de la conştientizarea rolului hibrizilor 
în sporirea producţiei porumbului, drept sarcină 
primordială a fost declarată înnoirea sortimentului 
acestora şi, deoarece este un proces de durată, la în-
ceputul anului 2009 din Registrul Soiurilor de Plan-
te au fost retraşi hibrizii depăşiţi şi înlocuiţi pentru 
producere cu hibrizi noi, recent înregistraţi. Crite-
rii de identifi care au servit rezultatele demonstrate 
de hibrizii „Porumbeni” pe parcursul ultimilor ani 
(2007-2009) în testările ofi ciale, efectuate de către 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante 
a Republicii Moldova la 6 centre de testare, ampla-
sate în 3 zone pedoclimatice ale republicii (tab.1).

Analiza datelor privind productivitatea hibrizi-
lor noştri vizavi de indicii de producţie şi însuşirile 

Tabelul 1
Producţia de boabe şi locul ocupat în grupa respectivă de hibrizii  „Porumbeni”,

comparativ cu cei mai valoroşi hibrizi străini, media pe anii 2007-2009, t/ha

Hibridul
Zona Media pe republică/

locul ocupatNord Centru Sud
Porumbeni 375 7,31 7,62 4,25 6,39/1
Martor 1 7,00 6,74 4,60 6,11/2
Martor 2 7,28 6,32 4,32 5,97/4
Martor 3 7,00 6,63 4,02 5,88/5
Martor 4 7,62 5,86 4,53 6,00/3
Porumbeni 458 7,59 6,50 4,53 6,21/2
Martor 5 7,79 6,45 4,65 6,27/1
Martor 6 7,71 6,08 4,33 6,07/3
Martor 7 7,31 5,87 4,13 5,77/4
Porumbeni 459 7,85 5,99 4,63 6,16/1
Martor 8 7,76 6,22 4,51 6,16/1
Martor 9 7,57 5,87 3,75 5,73/4
Martor 10 7,79 5,75 4,79 6,11/2
Martor 11 7,91 5,40 5,09 6,13/3
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fi ziologice ale celor mai buni hibrizi străini (mar-
tor 1,2,3 etc.), a permis determinarea a 3 hibrizi – 
„Porumbeni 375”, „Porumbeni 458” şi „Porumbeni 
459”, care în grupele respective de maturitate au 
ocupat primele două locuri şi care au servit drept 
obiect de implementare. Anul 2010 a fost unul foar-
te favorabil pentru cultura porumbului şi în testări-
le ofi ciale hibrizii „Porumbeni 443” şi „Porumbeni 
462”, cu recoltele de boabe, respectiv, de 10,59 şi 
10,37 t/ha, s-au situat pe locurile 4 şi 9, în rândul 
celor mai productivi hibrizi testaţi. 

Ţinând cont de faptul că hibrizii evidenţiaţi au 
fost înregistraţi în anii 2001-2006, următorul pas în 
activitatea Institutului a constat în analiza comporta-
mentului hibrizilor noi în testările Comisiei de Stat, 
pentru a identifi ca hibrizii ce vor constitui obiectul 
implementării în perioada imediat următoare.

Spre satisfacţia noastră, am remarcat un progres 
genetic al noilor hibrizi: „Porumbeni 379”, „Porum-
beni 395”, „Porumbeni 461”, „Porumbeni 462” în 
raport cu cei recent evidenţiaţi – „Porumbeni 375”, 
„Porumbeni 458”, „Porumbeni 459” (tab. 2).

Progresul genetic obţinut se datorează faptului 
că programele de cercetare au avut drept obiectiv 
crearea genotipurilor cu potenţialul de productivi-
tate de până la 15 t/ha boabe, cu calităţile bobului 

corespunzătoare direcţiei de utilizare, dotaţi cu re-
zistenţă/toleranţă la secetă, boli şi dăunători, abili-
taţi cu ritm sporit de pierdere a umidităţii din bob 
după atingerea maturităţii fi ziologice.

În 2011, an cu condiţii optime pentru cultivarea 
porumbului, recoltele de boabe ale hibrizilor testaţi la 
Comisia de Stat au atins în medie, în 6 centre, 9,87 t/
ha, iar în rândul celor mai buni hibrizi,  pe locurile 2,4, 
10 şi 11 s-au situat hibrizii „Porumbeni 383” (9,73 t/
ha), „Porumbeni 462”  (9,35 t/ha),  „Porumbeni 378” 
(9,09 t/ha) şi „Porumbeni 443” (9,04 t/ha).

Având drept imperativ reînnoirea periodică şi 
permanentă a hibrizilor, pentru asigurarea progresu-
lui genetic continuu şi ţinând cont de necesităţile de 
diversifi care a sortimentului de hibrizi cu accentul 
spre hibrizii mai timpurii – FAO 300-400, dotaţi cu 
calităţi morfofi ziologice performante, savanţii Insti-
tutului „Porumbeni” au înaintat la testări ofi ciale în 
diferite ţări un şir de hibrizi noi.

Aşteptările noastre s-au îndeplinit: prin deciziile 
Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, 
pe marginea rezultatelor obţinute în anii 2010-2012 
au fost înregistraţi în Catalogul Soiurilor de Plante 
al Republicii Moldova pe diferite zone hibrizii „Po-
rumbeni 374”, „Porumbeni 383”, „Porumbeni 395”, 
„Porumbeni 402” (alimentar) şi  recunoscute ca fi -

Tabelul 2
Productivitatea hibrizilor „Porumbeni” comparativ cu cei mai buni hibrizi străini în testările 

Comisiei de Stat a Republicii Moldova, 6 puncte (anii 2009-2011), t/ha

Hibridul
Zona

Media X Locul
 ocupatNord Centru Sud

Grupa medie de maturitate
Porumbeni 375 7,73 10,2 6,52 8,15 4
Porumbeni 379 8,24 10,43 8,16 8,94 2
Porumbeni 395 7,60 10,25 6,85 8,23 3
Martor 1 7,12 10,21 6,73 8,02 5
Martor 2 8,85 11,68 7,06 9,20 1
Grupa semitardivă  de maturitate
Porumbeni 459 8,15 10,06 6,44 8,22 7
Porumbeni 458 7,86 10,22 6,46 8,18 8
Porumbeni 443 8,73 11,00 6,98 8,90 2
Porumbeni 461 8,32 11,00 6,92 8,75 3
Porumbeni 462 8,40 10,94 7,48 8,94 1
Martor 3 7,93 10,25 6,84 8,34 6
Martor 4 8,00 10,76 6,93 8,38 5
Martor 5 7,67 10,20 6,63 8,17 9
Martor 6 7,96 10,88 6,64 8,49 4
Martor 7 7,57 10,13 6,48 8,06 10
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ind de perspectivă pentru anul 2013 hibrizii „Po-
rumbeni 306”, „Porumbeni 369”, „Porumbeni 368” 
şi „Porumbeni 294”. Hibrizii înregistraţi şi recunos-
cuţi ca fi ind promiţători, pe lângă alte performanţe,  
s-au caracterizat şi printr-o toleranţă înaltă la sece-
tă, lucru demonstrat în 2012, an cu secetă şi arşiţă 
nemaiîntâlnite în spaţiul nostru în ultima jumătate 
de secol. În topul celor mai buni hibrizi din cei 80 
testaţi la Comisia de Stat, hibrizii „Porumbeni 462” 
(3,95 t/ha), „Porumbeni 427” (3,93 t/ha), „Porum-
beni 293” (3,88 t/ha), „Porumbeni 461” (3,88 t/ha) 
şi  „Porumbeni 443” (3,82 t/ha) s-au plasat, respec-
tiv, pe locurile 2, 3, 4, 5 şi 7, liderul dovedind o 
productivitate de 4,02 t/ha.

Deoarece valorifi carea progresului genetic al 
hibrizilor se realizează prin intermediul seminţe-
lor, simultan promovării hibrizilor, o atenţie cores-
punzătoare în acest scop a fost acordată produce-
rii de seminţe. Prin elaborarea şi aprobarea în anii 
2009-2010 a actelor normative (instrucţiuni, plan 
de producere) despre reglementarea tehnică privind 
porumbul, s-a constituit cadrul legislativ-normativ 
care a stabilit norme clare în producerea, condiţi-
onarea, certifi carea şi oferirea spre comercializare 
a seminţelor de porumb şi, totodată, a contribuit 
la clarifi carea relaţiilor dintre Institut, fabricile de 
procesare a seminţelor şi producătorii de seminţe 
hibride.

Un alt factor care a contribuit esenţial la regle-
mentarea producerii de seminţe, a constituit con-
centrarea producerii seminţelor de forme parentale 
şi comercializarea acestora în exclusivitate de către 
Institut. Pentru a minimaliza pericolul  de contrafa-
cere a seminţelor, pe parcursul acestor ani au fost 
depuse la AGEPI spre obţinerea protecţiei juridice 
un şir de hibrizi şi în anul 2012 au fost obţinute pen-
tru aceştia primele 9 brevete.

 În scopul determinării mai sigure a potenţialelor 
pieţe de comercializare a seminţelor din alte state şi 
asigurării lor cu hibrizi corespunzători, a fost lărgită 
reţeaua de testări ecologice a noilor hibrizi în zonele 
unde aceştia urmează să fi e cultivaţi.

Succesiunea pozitivă a rezultatelor obţinute în 
cadrul testărilor ofi ciale ale Republicii Moldova şi 
progresul hibrizilor noi în raport cu cei consacraţi 
ne-au servit drept suport pentru desfăşurarea acti-
vităţii de implementare a lor. Ea a demarat odată cu 
producerea în anul 2009 a 240 tone de seminţe ale 
hibridului „Porumbeni 458”, a continuat cu produ-

cerea în 2010 a circa 1000 tone de seminţe des-
tinate spre cultivare în Moldova a 5 hibrizi noi – 
„Porumbeni 375”, „Porumbeni 458”, „Porumbeni 
459”, „Porumbeni 461”, „Porumbeni 397” şi circa 
1300 tone seminţe ale unui hibrid nou – „Porum-
beni 176”, destinat pentru cultivare în Belarus. Im-
plementarea  hibrizilor „Porumbeni 461” şi „Po-
rumbeni 397” a fost posibilă datorită sprijinului 
proiectului de transfer tehnologic „Implementarea 
în producere a unor hibrizi noi de porumb” fi nan-
ţat din bugetul de stat prin intermediul Agenţiei 
de Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM. În anul 
2012 au fost multiplicaţi în premieră hibridul se-
mitimpuriu  „Porumbeni 270” şi hibridul semitar-
div „Porumbeni 443”. 

Ţinând cont de performanţa demonstrată pe 
parcursul anilor de testare, ritmul intens de imple-
mentare şi opinia pozitivă din partea producătorilor 
agricoli exprimată în cadrul multiplelor expoziţii, 
loturi demonstrative şi în baza rezultatelor proprii, 
precum şi obţinerea protecţiei juridice, hibridul de 
porumb  „Porumbeni 461” a fost desemnat cu Di-
ploma de gradul II, în Topul inovaţiilor 2012.

Reieşind  din cele expuse, concluzionăm:
- procesul de înnoire-înlocuire a hibrizilor a de-

curs cu succes;
- obţinerea protecţiei juridice a 9 hibrizi „Po-

rumbeni” ne asigură integritatea realizărilor ştiinţi-
fi ce pe viitor;

- implementarea în dinamică a noilor hibrizi a 
condus la restabilirea mărcii „Porumbeni”;

- perfectarea actelor normativ-legislative şi ac-
ţiunile active de promovare a acestora au condus la 
crearea unor condiţii civilizate şi corecte de produ-
cere a seminţelor, iar relaţiile între actorii antrenaţi 
în acest sector au avut doar de câştigat;

- concentrarea producerii şi controlul strict asup-
ra seminţelor de forme parentale a diminuat enorm 
riscul de contrafacere a acestora;

- în fi nal putem afi rma că Institutul de Fitotehnie 
„Porumbeni” are viitor!
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