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Summary. The great experience of cultivation,
favorable environmental conditions, adaptability of
hybrids and the safety of obtaining the produce in
the most difficult years are the basic factors which
make possible the cultivation of corn in Republic
of Moldova. Our country has a great assortment of
autochthonous hybrids which continue to be requested
by agricultural producers. In the article is represented
the system of creation and implementation of maize
hybrids which was developed during 40 years of
activity of our Institute. The right implementation of
this system, which consists of collaborating with all
Institute's laboratories from maize breeding domain,
was confirmed by the cultivation surfaces occupied
by „Porumbeni” hybrids during the entire period
of Institute's activity. „Porumbeni” hybrids were
also awarded with different medals and diplomas at
International Exhibitions.
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Rezumat. Cultivarea porumbului în Republica
Moldova se datorează experienţei de cultivare, condiţiilor climaterice şi siguranţei obţinerii producţiei
în cei mai dificili ani. Țara noastră dispune de un
sortiment bogat de hibrizi autohtoni de porumb, care
continuă să fie solicitaţi de producătorii agricoli. În
articol este expus sistemul de creare şi implementare
a hibrizilor de porumb, format pe parcursul a 40 de
ani de activitate a Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”. Corectitudinea implementării acestui sistem
de conlucrare cu laboratoarele Institutului în domeniul ameliorării porumbului a fost confirmată de suprafeţele ocupate de hibrizii marca „Porumbeni” de-a
lungul deceniilor, dovadă fiind 8 hibrizi noi incluși în
ultimii ani în Registrul Soiurilor de Plante a Moldovei şi 9 brevete pentru soi de plantă obţinute. Hibrizii
marca „Porumbeni” sunt menţionaţi cu diferite diplome şi medalii, în cadrul expoziţiilor internaţionale.
Cuvinte-cheie: hibrizi, porumb, ameliorare, seminţe, forme parentale.

Cultivarea porumbului pe suprafeţe extinse în
Republica Moldova (circa 400 mii ha, anual) se
datorează tradiţiei şi experienţei, condiţiilor climaterice favorabile, disponibilităţii hibrizilor cu
adaptabilitate corespunzătoare condiţiilor de creştere, rezultatelor înregistrate pe parcursul anilor şi
siguranţei obţinerii producţiei în cei mai dificili ani,
tehnologiilor de cultivare ce întrunesc ultimele realizări în domeniul selecţiei şi producerii de seminţe,
utilităţii metodelor chimice de protecţie a plantelor
şi posibilităţii de mecanizare a întregului proces de
cultivare. Pornind de la aceste oportunităţi, creşte
în continuu interesul pentru cultivarea porumbului,
cu atât mai mult că pe moment s-au deschis căi noi
de utilizare a culturii respective: pentru obţinerea
bioetanolului, biogazului şi combustibilului solid
(brichete), precum şi pentru obţinerea amidonului,
uleiului şi altor componente importante.
Posibilităţile de obţinere a unor rezultate favorabile a făcut Republica Moldova foarte atractivă
pentru instituţiile creatoare de hibrizi de porumb
din întreaga lume, fapt demonstrat de conţinutul
Registrului Soiurilor de Plante al Republicii Moldova, care pentru anul 2014 include 168 de hibrizi de
porumb. Dintre aceștia, 35 de hibrizi, sau 20,8 %,
sunt de origine „Porumbeni”.
Sortimentul bogat, dar și numărul impunător
de hibrizi de origine străină de care dispune Republica Moldova oferă posibilitatea tuturor producătorilor agricoli să aleagă cu siguranţă cei mai valoroşi. Deși Registrul Soiurilor de Plante cuprinde
un număr mare de hibrizi străini, din diferite grupe
de precocitate, hibrizii „Porumbeni” continuă să fie
solicitaţi de producătorii agricoli, datorită adaptabilităţii şi stabilităţii demonstrate permanent, dar şi
datorită preţului atractiv al seminţelor.
Pentru a menţine ponderea de cultivare cu seminţe „Porumbeni” la nivelul actual, cercetările
savanţilor Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”
sunt direcţionate spre perfecţionarea sortimentului
hibrizilor şi ridicarea calităţii seminţelor produse
conform cerinţelor internaţionale. Cum pentru crearea formelor parentale şi a hibrizilor este nevoie
de o perioadă îndelungată de timp, de până la 15-20
ani, amelioratorii utilizează diferite metode de reducere a acestei perioade. În special, la etapa creării
hibrizilor – obţinerea a două generaţii pe an prin intermediul pepinierelor de iarnă, iar la etapa de testare – testarea noilor hibrizi în cadrul unor reţele de
puncte ecologice, amplasate în presupusele zone de
cultivare.
La Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” există
un mecanism tradiţional de creare, testare şi promo-
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vare a noilor elaborări, format pe parcursul a 40 de
ani. În trei laboratoare de ameliorare se studiază anual circa zece mii de descendenţi de diferite generaţii
de inbriding pentru selectarea şi depistarea liniilor
consangvinizate, înzestrate cu caractere agronomice valoroase şi capacitate de combinare. Familiile
constante evidenţiate sunt incluse în diferite sisteme
de încrucişări. Astfel, în laboratoarele de ameliorare
anual sunt create în jur de 3-4 mii combinaţii hibride
noi, studiate în următorii ani în culturi comparative de
orientare şi culturi comparative de preconcurs. După
doi ani de testări, majoritatea hibrizilor se rebutează
de către amelioratori, din cauza lipsei capacităţii de
combinare sau a însuşirilor agronomice negative, fiind selectaţi pentru testări în cultura comparativă de
concurs doar 150 hibrizi.
Hibrizii din cultura comparativă de concurs
aparţin la 6 grupe (FAO 150-500) de maturitate
(câte 25 hibrizi în grupă), testaţi la 2 densităţi, pe
parcele cu suprafaţa de 10 m2. Hibrizii sunt repartizaţi randomizat. În fiecare set în calitate de martori
se utilizează câte 2-3 hibrizi, inclusiv 1-2 proprii şi
un hibrid bine cunoscut de origine străină.
În cultura ecologică se studiază anual 30-50
hibrizi, selectaţi din cultura comparativă de concurs
după primul an de testare. Testările ecologice pentru
hibrizii FAO 150-300 se efectuează în condiţii corespunzătoare de creştere în două localităţi în zona
de nord a Republicii Moldova, în Belarus, Rusia,
Kazahstan. Pentru hibrizii FAO 350-500 testările
ecologice se efectuează în 4-5 localităţi ale Republicii Moldova.
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Experienţele ecologice sunt semănate în termeni
optimali, în 3-4 repetiţii, la densitatea plantelor optimă pentru zona respectivă. Criteriile de evaluare
includ observaţii fenologice şi aprecieri cantitative.
Principalii indici de evaluare sunt: data apariţiei
plantelor, ritmul iniţial de creştere, perioada până
la înfloritul paniculului şi a stigmatelor, maturitatea fiziologică, numărul de ştiuleţi la 100 de plante,
rezistenţa la frângere şi cădere, afectarea de boli şi
dăunători, producţia de boabe la 14% umiditate şi
umiditatea boabelor la recoltare.
La etapă studierii hibrizilor în cultura comparativă de concurs se implică Laboratorul de tehnologie şi biochimie care efectuează aprecierea biochimică şi fiziologică a hibrizilor anului II şi III de
testare, precum şi elaborează elemente tehnologice
specifice pentru hibrizi concreţi. Datele obţinute în
cultura comparativă de concurs şi reţeaua ecologică
servesc drept bază pentru transferarea hibrizilor la
testări oficiale.
Pentru testările autorizate se înaintează doar
hibrizii care au demonstrat performanţă faţă de
martori doi ani la rând în cultura de concurs şi au
avantaj faţă de martor în primul an la toate punctele
ecologice. Totodată, pe lângă acestea, noul hibrid
trebuie să fie la nivel faţă de hibridul străin utilizat
în calitate de martor.
Prin urmare, drept criterii de promovare a noilor
hibrizi de porumb servesc: productivitatea, precocitatea, rezistenţa la boli, dăunători şi condiţiile nefavorabile de mediu, rezistenţa la cădere şi frângere,
pretabilitatea la cultivarea mecanizată şi posibilita-
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tea de producere industrială a seminţelor. În cadrul
testărilor oficiale hibrizii sunt studiaţi timp de trei
ani în diferite zone de cultivare a porumbului, fiind
astfel determinată zona concretă de cultivare a hibridului nou.
Hibrizii consacraţi, de perspectivă sau înregistraţi în Registre oficiale, sunt obiectul de lucru al
Laboratorului de producere a seminţelor, care pe
lângă multiplicarea seminţelor de categorii biologice
superioare coordonează şi producerea seminţelor din
republică. Compartimentul reclamei şi implementării
hibrizilor este obiectivul colaboratorilor serviciului
de promovare, care participă anual la toate expoziţiile
naţionale şi internaţionale. Pe parcursul întregului an
se organizează seminare şi mese rotunde cu producători de seminţe şi producătorii agricoli.
Corectitudinea implementării acestei scheme de
conlucrare cu toate laboratoarele în domeniul ameliorării porumbului a fost confirmată de suprafeţele
ocupate de hibrizii marca „Porumbeni” pe parcursul întregii perioade de activitate a Institutului, iar
drept exemplu în ultimii ani, 2012 şi 2013, au fost
incluşi în Registrul Soiurilor de Plante al Republicii
Moldova hibrizii Porumbeni 383, Porumbeni 374,
Porumbeni 395 şi Porumbeni 402, recunoscuţi „de
perspectivă” Porumbeni 306, Porumbeni 369, Porumbeni 378 şi Porumbeni 294 şi obţinute Brevete pentru soi de plantă pentru 9 hibrizi: Porumbeni
176, Porumbeni 270, Porumbeni 461, Porumbeni
222, Porumbeni 459, Porumbeni 331, Porumbeni
375, Porumbeni 397, Porumbeni 458.

Hibrizii marca „Porumbeni” sunt menţionaţi
cu diferite diplome şi medalii în cadrul expoziţiilor
internaţionale „Infoinvent” și „Proinvent”. Recent,
colaboratorii Institutului s-au întors de la expoziţia
„Proinvent”, organizată la Cluj-Napoca (România), cu 4 medalii pentru hibrizii Porumbeni 176,
Porumbeni 375, Porumbeni 458 şi Porumbeni 459.
Concluzii
Implementarea în producere a noilor hibrizi ce
ar asigura obţinerea unor rezultate meritorii necesită
testarea obligatorie a acestora la valoarea lor agronomică, în zona unde se preconizează a fi cultivate.
Dreptul de autor asupra elaborărilor ştiinţifice
şi corectitudinea în procesul producerii de seminţe
sunt asigurate în baza cerinţelor înaintate de Uniunea Europeană, la momentul actual fiind obligatorie
protecţia juridică a hibrizilor şi formelor parentale
de porumb.
Pentru transferarea unui hibrid la testări oficiale,
pe lângă testul valorii agronomice (VCU) este necesar de efectuat examinarea tehnică (testul DUS) a
soiului conform cerinţelor Convenţiei UPOV.
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