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La nivel mondial, dintre cerealele cultivate în perioada 1999-2003, porumbul 

a dat cele mai mari producţii medii şi totale, cuprinse între 3840 şi 3995 kg/ha 
şi, respectiv, 604132 şi 638043 mii tone, iar după suprafaţa ocupată, s-a situat 
pe locul trei, în urma grâului şi orezului, cu 138271-142625 mii ha (Buletinul 
Informativ al FAO, 2003). 

În România,  porumbul este principala plantă de cultură, ocupând primul loc 
atât ca suprafaţă (în medie 30% din terenurile arabile), cât şi ca producţie (totală 
şi în medie pe hectar). De aceea, nivelul producţiei şi eficienţa economică a cul-
turilor de poumb sunt o problemă de interes naţional. Evoluţia acestei culturi, pe 
teritoriul ţării noastre, în decursul celor 144 ani (1862-2005) de evidenţe statistice 
cu privire la cultura porumbului, a cunoscut schimbări importante, cu precădere  în 
ultimii 50 de ani (fig. 1). 

În perioada 1862-1945 producţiile totale anuale, exprimate în medii pe grupe 
de câte 5 ani au crescut de la 979 la 3873 mii tone, aproape exclusiv pe baza spo-
ririi suprafeţelor cultivate (C o s m i n  şi colab., 1987 a). În această perioadă,  pro-
ducţiile la hectar au oscilat în jurul unei medii de 1015 kg/ha şi, ca urmare, 
dreapta regresiei liniare dintre producţiile medii pe hectar şi ani arată că nu s-a 
înregistrat o creştere semnificativă, coeficientul de regresie „b” fiind 3,13 
kg/ha/an (fig. 2). Este perioada în care se cultivau cu precădere populaţii locale, 
pe suprefeţe mici soiuri locale şi pe arii mult mai restrânse soiuri ameliorate 
(M o ş n e a g ă, 1938). 

Începând cu 1951-1956, atenţia sporită acordată culturii porumbului, prin e-
fectuarea unor investiţi pentru mecanizarea lucrărilor de pregătire a solului şi în-
mulţirea unor soiuri, mai ales în fermele de stat, a determinat, pentru prima dată, 
o creştere a producţiei de porumb a ţării prin  ridicarea nivelului producţiei la hec-
tar, însă nu pe măsura aşteptărilor şi a necesităţilor. Se impuneau măsuri mai am-
ple, de modernizare a producţiei de porumb după modelul de mare succes al SUA. 

 
Un început pragmatic, eficient  
 

Nu întâmplător producţia de porumb pe ţară şi în medie pe hectar a început 
să  crească semnificativ începând cu anul 1957, când a luat fiinţă Institutul de Cer-
cetări pentru Cultura Porumbului (I.C.C.P.) la Fundulea (fig. 1 şi 2). Principala 
sarcină a noului institut era de a elabora, pe baza documentării şi a cercetărilor 
ştiinţifice proprii, metode şi procedee care să permită apropierea nivelului teh-
nic al culturii porumbului din România de cel practicat în ţările cele mai avansa-
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te în acest domeniu. În acest scop, oficialităţi ale vremii au organizat în preala-
bil o amplă acţiune de informare-documentare în SUA şi Canada. Cu aceasă o-
cazie au fost stabilite acţiuni de colaborare cu Universităţile Statelor Wisconsin 
şi Minnesota, precum şi cu numeroase firme mari producătoare de hibrizi şi se-
minţe de porumb.  

La întoarcerea în ţară, aceste oficialităţi au contribuit la decizia de înfiinţare 
a Institutului de la Fundulea, la asigurarea bazei materiale necesare şi la înca-
drarea cu personal corespunzător desfăşurării întregii activităţi. 

Sub conducerea directorului general, Profesorul Nicolae Giosan, noul institut 
a cooptat personalităţi de prestigiu, precum prof. Nicolae Hulpoi - director ştiin-
ţific, prof. Nicolae Săulescu - şeful secţiei de ameliorare şi producere de sămân-
ţă, prof. Irimie Staicu - şeful secţiei de agofitotehnie, prof. Ana Hulea - şeful 
secţiei de protecţia plantelor ş.a. Au fost elaborate strategia şi metodologia des-
făşurării imediate a lucrărilor de cercetare şi de proiectare a cercetărilor de pers-
pectivă. Sub conducerea unor şefi de laboratoare capabili şi destoinici, ajutaţi de 
cercetători tineri, dar cu o pregătire temeinică şi entuziaşti, atât la Fundulea, cât 
şi la staţiunile experimentale de la Şimnic (Craiova), Podu-Iloaiei (Iaşi), Turda 
(Cluj), Ceala (Arad) şi Săftica (Bucureşti), s-au desfăşurat, încă din primul an, 
numeroase lucrări de cercetare axate pe identificarea şi promovarea în producţie 
a celor mai valoroşi hibrizi dubli între linii consangvinizate aduşi din alte ţări şi 
pe elaborarea tehnologiilor de producere a seminţelor şi a celor de cultivare a 
hibrizilor comerciali.  
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Fig. 1 – Evoluţia suprafeţelor anuale cultivate cu porumb în România şi a producţiilor medii şi 
totale anuale exprimate în medii ale grupelor de câte 5 ani, din perioada 1862-2005. (Date după 

Cosmin şi colab., 1987a, pentru perioada 1862-1980 şi după Anuarul Statistic al României, pentru 
perioada 1881-2005; * = date estimate prin interpolare) 
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Fig. 2 – Evoluţia producţiilor şi a tipurilor de cultivare de porumb din România, în perioada 1862-
2005 şi coeficienţii de regresie dintre producţii şi ani care exprimă creşterea producţiei de boabe 

în kg/ha/an. (Date după Cosmin şi colab., 1987a pentru perioada 1862-1980 şi după Anuarul 
Statistic al României, pentru perioada 1981-2005) 

 
În ameliorarea porumbului, pe baza experimemtării unui sortiment impre-

sionant de hibrizi din SUA, Canada, URSS şi unele ţări europene, au fost identi-
ficaţi hibrizi cu mult superiori soiurilor zonate, relativ bine adaptaţi diferitelor 
zone pedoclimatice ale ţării, care au fost recomandaţi, zonaţi şi extinşi în pro-
ducţie. În paralel s-a iniţiat un amplu program de obţinere a unor hibrizi cu for-
mulă proprie, folosind în acest scop linii consangvinizate publice din colecţie şi 
hibrizi simpli între acestea, precum şi crearea de hibrizi autohtoni, cu o mai bu-
nă capacitate de adaptare la condiţiile specifice din ţara noastră. De asemenea, au 
fost implementate programe riguroase de producerea seminţelor din hibrizii zo-
naţi, din formele parentale ale acestora şi din cei de perspectivă, pentru a pune 
la dispoziţia cultivatorilor, neîntârziat, seminţele necesare, de bună calitate. Tot-
odată, hibrizii zonaţi şi de perspectivă au fost studiaţi sub aspectul cerinţelor 
tehnologice, pentru elaborarea tehnologiilor de cultivare specifice acestora şi di-
fuzarea lor către cultivatori. Urmarea acestor acţiuni imediate a fost răspândirea 
rapidă în producţie a hibrizilor dubli de porumb străini, începând chiar cu anul 
1957. Aceştia, împreună cu primii hibrizi cu formulă proprie HD 208 şi HD 405, 
omologaţi în 1962 şi, respectiv în 1963, au permis ca începând cu anul 1964, 
într-un timp record de numai 7 ani, hibrizii dubli între linii consangvinizate să 
fie generalizţi în cultură. Aceste rezultate s-au reflectat în creşterea producţiei 
de porumb a ţării, în perioada 1956-1965, de la 3935 la 5853 mii tone şi a pro-
ducţiei medii la hectar de la 1270 la 1770 kg/ha, în medie cu 500 kg/ha (39%) în 
10 ani, revenind un progres mediu de 50 kg/ha/an. Până în anul 1970 hibrizii 
străini au fost înlocuiţi, treptat, cu hibrizi dubli autohtoni, mai bine adaptaţi la 
condiţiile specifice din ţară, ceea ce a determinat continuarea creşterii producţi-
ei. În perioada 1965-1970, producţia totală a crescut la 7239 mii tone şi media 
pe ţară la 2230 kg/ha, respectiv cu 460 kg/ha în 5 ani. Regresia producţiilor me-
dii faţă de anii din această perioadă (1956-1970), de introducere şi cultivare a hi-
brizilor dubli între linii consangvinizate (fig. 2), confirmă un progres substanţial în 
creşterea producţiei, exprimat printr-un coeficient de regresie „b” = 75,75 kg/ha/an. 
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Programul de ameliorare a hibrizilor de porumb între linii consangvinizate a 
continuat să se dezvolte în direcţia promovării în producţie a hibrizilor simpli 
comerciali, urmărind îndeaproape orientările din SUA ale perioadei 1961-1970, 
bazate pe studiul diferenţelor dintre tipurile de hibrizi efectuat de  Cockerham în 
1961 (H a l l a u e r  şi  M i r a n d a, 1981). Promovarea în cultură a hibrizilor trili-
niari, începând cu F 310, şi a celor simpli comerciali, începând cu HS 330, înre-
gistraţi în anul 1968, a contribuit la o continuă creştere a producţiilor de po-
rumb. Astfel, producţia totală anuală a ajuns la 12354 mii tone în anii 1981-1985, 
depăşind producţia medie de 2230 kg/ha din anii 1966-1970 cu 1850 kg/ha, res-
pectiv, cu aproape 83%. Dreapta regresiei pe această perioadă confirmă progresele 
menţionate printr-un coefficient de regresie ridicat, „b” = 110,54 kg/ha/an (fig. 2). 

După anul 1985 producţia de porumb a scăzut mereu, ajungând în anul 1989 
la 2470 kg/ha, ca urmare a reducerii resurselor materiale alocate de stat agri-
culturii şi descurajării tuturor categoriilor de lucrători din acest domeniu. După 
1991, dificultăţile economice întâmpinate de noii proprietari, puşi în drepturi 
numai asupra pământului, fără mijloacele de producţie necesare şi având acces 
la împrumuturi cu dobânzi mai mult decât înrobitoare, au determinat reducerea 
drastică a investiţiilor în mijloace de producţie, abandonarea sistemelor de iriga-
re şi, în plus, o creştere a suprafeţelor cultivate cu hibrizi din generaţia F2 la cca 
30-50%, importul de seminţe din hibrizi neadaptaţi şi cu o valoare biologică şi 
culturală îndoielnică ş.a. Toate acestea au încetinit mult tendinţa de redresare a 
producţiei de porumb, care a crescut totuşi, de la 2850 kg/ha în perioada 1986-
1990 la 3480 kg/ha în anii 2001-2005, înregistrându-se un spor de 630 kg/ha, a-
proape 22%, revenind 42 kg/ha/an. Nivelul producţiilor medii a fost evident mai 
fluctuant datorită dependenţei sporite faţă de variaţiile condiţiilor climatice şi e-
conomice (fig. 2). 

Aspectele de mai sus constituie una din cele mai convingătoare dovezi ale 
eficienţei activităţii de ameliorare a porumbului, dar şi a necesităţii armonizării 
factorilor de producţie. Genotipul singur, fără o tehnologie corespunzătoare, nu 
poate asigura performanţe ridicate, iar fără genotipuri de valoare, se iroseşte o 
mare parte din investiţiile alocate tehnologiilor noi, perfecţionate. 

 
Principalele direcţii de acţiune în activitatea de  
ameliorare a porumbului 
 

Pentru crearea hibrizilor autohtoni, mai bine adaptaţi condiţiilor specifice de 
cultură din ţara noastră, a fost elaborat şi continuu perfecţionat un program 
complex de ameliorare, care s-ar putea sintetiza în câteva acţiuni de mare im-
portanţă: 

a) colectarea, înmulţirea şi studiul a peste 3500 populaţii locale din toată ţara 
(M u r e ş a n, 1973 b) şi folosirea celor mai valoroase dintre acestea în procesul de 
ameliorare, chiar direct din primii ani, dar mai ales prin formarea de composite,  
care, ameliorate prin diferite metode de selecţie recurentă, au constituit un mate-
rial iniţial de ameliorare  valoros; 

b) constituirea, studiul şi folosirea în ameliorare a unei impresionante colec-
ţii de linii consangvinizate, soiuri, hibrizi între soiuri, populaţii sintetice, com-
posite, hibrizi simpli, dubli şi complecşi; 
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c) practicarea unor metode moderne de ameliorare recurentă, în cadrul po-
pulaţiilor (selecţia în masă perfecţionată, selecţia jumătate frate x soră, selecţia 
frate x soră, selecţia descendenţelor autofecundate), sau între populaţii (selecţia 
recurentă reciprocă jumătate frate x soră, selecţia reciprocă frate x soră şi încru-
cişarea de testare) şi metode de creare a liniilor consangvinizate (metoda pedi-
greului, încrucişarea regresivă, selecţia gameţilor, identificarea de monoploizi şi 
dublarea lor), precum şi metode moderne de experimentare şi de valorificare a 
datelor experimentale; 

d) efectuarea, încă din primul an de activitate, a unor lucrări ample de con-
sangvinizare şi selecţie într-o mare diversitate de surse de material iniţial au-
tohton şi străin. Dacă la începutul activităţii s-a folosit pentru consangvinizare 
material iniţial din primul ciclu (soiuri, hibrizi între soiuri, composite, populaţii 
ameliorate şi chiar locale), s-a trecut foarte repede la material iniţial din ciclul 
doi (hibrizi simpli în F2) sau după o încrucişare regresivă cu unul din părinţi, a 
hibrizilor dubli şi triliniari, precum şi a populţiilor sintetice ameliorate prin dife-
rite metode de selecţie recurentă. O mare atenţie s-a acordat creării de material 
iniţial complex prin încrucişarea surselor autohtone cu surse din Corn-belt, Eu-
ropa, Cuba, Argentina, încrucişări între trei surse, sau între două surse şi Eu-
chlaena mexicana sau Zea diploperenis ş.a.; 

e) realizarea unei ample activităţi de testare a capacităţii generale şi specifice 
de combinare şi a numeroase însuşiri fiziologice în câmp, laborator şi în fito-
tron, incluzând rezistenţa la temperaturi scăzute, la putrezirea boabelor în timpul 
germinaţiei, la secetă şi arşiţă, la căderea şi frângerea tulpinilor, la bolile şi dău-
nătorii care produc pagube în ţara noastră; 

f) examinarea însuşirilor de calitate a boabelor prin determinarea conţinutu-
lui în proteine, amidon şi grăsimi; a conţinutului în aminoacizii esenţiali - lizină 
şi triptofan - la porumbul cu proteină de calitate superioară; gustul, aroma şi 
conţinutul în zaharuri solubile la porumbul zaharat; gustul, aroma şi capacitatea 
de expandare la porumbul de floricele; 

g) accelerarea procesului de ameliorare prin producerea a două generaţii pe 
an, generaţia de iarnă în R.D. Vietnam timp de 4 ani (1961-1964) şi în conti-
nuare un an în Argentina, iar apoi în sere; 

h) folosirea unei reţele largi de testare a genotipurilor de perspectivă sau de 
interes, în condiţii ecologice variate, cu şi fără irigare, începând cu anul 1962, 
când I.C.C.P. s-a unificat cu I.C.A.R.-ul, dând naştere Institutului de Cercetări 
pentru Cereale şi Plante Tehnice (I.C.C.P.T.) Fundulea, în cadrul Institutului 
Central de Cercetări Agricole, devenit ulterior actuala Academie de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice. 

 
REZULTATE OBŢINUTE 

 
În cele cinci decenii de ameliorare a porumbului la Fundulea s-au obţinut 

rezultate meritorii în cercetările de genetică şi de perfecţionare a metodelor de 
ameliorare, în identificarea şi crearea de genotipuri superioare (populaţii sinte-
tice, linii consangvinizate, hibrizi între linii consngvinizate ş.a.) care au permis: 
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a) în prima perioadă (1957-1964) înlocuirea soiurilor şi populaţiilor locale, 
predominante în culturile de porumb din ţara noastră, cu hibrizi dubli străini şi, 
din 1962-1963, împreună cu primii doi hibrizi româneşti obţinuţi cu linii con-
sangvinizate publice combinate după o formulă proprie; 

b) în perioada 1965-1970, înlocuirea hibrizilor străini cu hibrizi dubli autoh-
toni; 

c) începând cu anul 1971, înlocuirea hibrizilor dubli cu hibrizi simpli comer-
ciali şi triliniari, superiori nu numai din punct de vedere conceptual; 

d) continuarea ameliorării performanţelor hibrizilor simpli şi triliniari prin 
folosirea unui material iniţial ameliorat şi a unor metode de selecţie mai eficien-
te, creând, în acest fel, alte serii succesive de hibrizi mai performanţi datorită u-
nor însusiri favorabile noi sau mai bine exprimate (capacitate de producţie spo-
rită, calitate superioară şi diversificată, o stabilitate a producţiei mai mare, a-
vând o mai bună rezistenţă la căderea şi frângerea tulpinilor, toleranţă la secetă 
şi arşiţă, la boli şi dăunători), evidenţiate prin evaluări în vederea înregistrării şi 
cercetări asupra progresului genetic.   

Efectele acestor rezultate ale cercetării asupra producţiei de porumb a ţării 
sunt sugestiv ilustrate în figura 1. 

 
1. Rezultatele lucrărilor de ameliorare din perioada 1957-1985 pentru 

promovarea şi extinderea în producţie a hibrizilor dubli străini, înlocuirea 
lor cu cei autohtoni şi apoi a hibrizilor dubli cu hibrizi simpli 

 
În tabelul 1 este prezentată o sinteză a rezultatelor obţinute în anii 1957-1985 

grupate în mai multe perioade distincte, având fiecare un anumit tip de cultivar 
predominant. 

După al Doilea Război Mondial boabele de porumb au constituit un produs 
intern şi o marfă de export foarte mult solicitate. Eforturile oficialităţilor de a 
spori producţia de porumb prin unele investiţii în mecanizarea lucrărilor de pre-
gătire a solului şi crearea hibrizilor între soiuri nu au condus la rezultatele aştep-
tate. Cei mai perfomanţi hibrizi între soiuri au depăşit producţia părinţilor cu 
400 kg/ha (13%), în experienţe riguros executate la I.C.A.R., în anii 1950-1956, 
iar la irigat, în experienţele organizate de I.C.C.P. Fundulea, în perioada 1957-
1959, sporul de producţie a fost de 660 kg/ha (12%) (tabelul 1.1). Era necesară 
o măsură mai radicală şi atenţia s-a îndreptat spre introducerea în cultură a hi-
brizilor dubli între linii consangvinizate, care, în SUA, au contribuit la succesele 
deosebite ale agriculturii. 

Sporurile de producţie date de hibrizii dubli, proveniţi în marea lor majorita-
te din SUA şi Canada, au fost de 2-3 ori mai mari decât cele date de hibrizii în-
tre soiuri, raportate la aceleaşi soiuri de porumb (tabelul 1.2), sporurile ajungând 
la 31%, fără irigare şi la 34%, cu irigare. În plus, hibrizii au fost mult mai uni-
formi şi mai rezistenţi la cădere şi la boli, precum şi mult mai pretabili la în-
treţinerea şi recoltarea mecanizate. 

Primii hibrizi dubli cu formulă de combinare proprie, între linii consangvi-
nizate publice (HD 208, semitimpuriu şi HD 405, tardiv) au dat un spor mediu 
de 3% faţă de hibrizii dubli străini (tabelul 1.3) şi au avut o stabilitate şi calitate 
a producţiei mai ridicate, datorită capacităţii sporite de adaptare la condiţiile e-
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cologice specifice ţării noastre, în mod deosebit la secetă şi arşiţă. HD 405 s-a 
mai distins şi prin eficienţa economică sporită în producerea seminţelor, redu-
când la jumătate operaţia de castrare datorită folosirii unei linii cu androsteri-
litate citoplasmatică. Aceşti hibrizi s-au răspândit foarte repede pe suprafeţe în-
tinse, ajungând să ocupe aproape 2 milioane hectare; ambii hibrizi au fost cul-
tivaţi  în toate zonele de câmpie din sudul şi vestul ţării, iar HD 208 s-a cultivat 
şi în zonele colinare limitrofe acestor câmpii, sau în zonele cu regim termic fa-
vorabil din Transilvania şi Moldova. 

 
Tabelul 1 

Sporurile de producţie (boabe cu 15,5% umiditate) obţinute prin înlocuirea succesivă a cultivarelor 
vechi cu altele noi, ameliorate şi mai performante, în perioada 1950-1985, şi diferenţele dintre sporurile 

obţinute în cercetare şi producţie 
 

Cultivare vechi Cultivare noi Spor dat de cultivarul nou 

La producţie La frângere Condi- 
ţiile de 
cultură 

Nr 
de 
ani 

Nr.de 
loca-
lităţi 

Nr. de 
culti-
vare 

Produc-
ţia 

(kg/ha)

Frân-
gere
(%)

Nr.de
culti-
vare 

Produc-
ţia 

(kg/ha)

Frân- 
gere 
% (kg/ha) % 

Puncte 
procen-

tuale 
% 

1. Sporurile obţinute la înlocuirea soiurilor cu hibrizii între soiuri (1955-1957) 
(Date obţinute în anii 1950-1956 de ICAR, la neirigat şi în 1957-1959  de ICCP, la irigat) 

Neirigat 5 3 3 3140 - 4 3540 - 4oo 13 - - 
Irigat 3 3 3 5390 - 4 6050 - 660 12 - - 

2. Sporurile din perioada 1958-1964, obţinute prin înlocuirea soiurilor cu hibrizi dubli străini  
(Date din anii 1957-1961, la neirigat şi 1957-1959, la irigat)  

Neirigat 5 4 3 3690 - 8 4850 - 1160 31 - - 
Irigat 3 4 3 5380 - 5 7220 - 1840 34 - - 

3. Sporurile obţinute în perioada 1962-1970 prin înlocuirea unor hibrizi dubli străini cu primii 2 
hibrizi dubli cu formulă proprie HD 208 şi HD 405,  zonaţi în anii 1962 şi, respectiv, 1963  
(Date din anii 1964-1967, la neirigat şi 1961-1967, la irigat) 

Neirigat 4 6 2 5302 - 2 5448 - 146 3 - - 
Irigat 4 6 1 8581 - 1 8790 - 218 3 - - 

4. Sporurile date de hibrizii dubli noi, autohtoni, înregistraţi în anii 1969-1970 care în perioada 
1969-1975 au înlocuit pe primii 2 hibrizi dubli cu formulă proprie (HD 208 şi HD 405)  
(Rezultate experimentale din anii 1968-1975, la neirigat şi 1969-1971, la irigat) 

Neirigat 4 8 2 6140 - 5 6309 - 169 3 - - 
Irigat 3 3 2 8910 - 4 9170 - 260 3 - - 

5. Sporurile înregistrate în anii 1971-1980 prin înlocuirea hibrizilor dubli autohtoni  cu hibrizi 
triliniari şi simpli comerciali înregistraţi in anii 1968-1978  
(Date din 1972-1976) 

Neirigat 5 6 5 6900 - 5 7880 - 980 14 - - 
Irigat 5 6 4 9650 - 4 10900 - 1250 13 - - 

6. Sporurile de producţie şi reducerea frecvenţei plantelor frânte la înlocuirea hibrizilor triliniari şi 
simpli comerciali inregistraţi în anii 1968-1978 cu hibrizi din aceleaşi categorii, mai intensivi, 
omologaţi în anii 1981-1985 
(Date din anii 1975-1985) 

Neirigat 4 5 4 8560 7,3 4 8880 2,3 320 4 - 5 -68 
Irigat 4 6 4 12079 12 4 12450 4,0 380 3 -8 -66 

7. Estimarea raportului dintre producţiile medii (kg/ha) obţinute în activitatea de cercetare şi în 
unităţile de producţie, care foloseau aproximativ aceleaşi tipuri de cultivare 

Anii 1950-1956 Anii 1981-1985 Progresul din anii1951-1985  
kg/ha % kg/ha % kg/ha % 

În cercetare 4260 100 10660 250 6400 150 
În producţie 1270 100 4080 321 2810 221 
Raportul producţie/cercetare, % 30  38  44  

 

Date după Cosmin şi colab., 1987a. 
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Primii hibrizi dubli autohtoni au fost superiori hibrizilor HD 208 şi HD 405 
atât în privinţa capacităţii de producţie (spor mediu 3%), cât şi a capacităţii de 
adaptare (tabelul 1.4). Aceştia s-au mai distins printr-o diversitate sporită sub 
aspectul lungimii perioadei de vegetaţie, a consistenţei şi calităţii boabelor, prin 
eficienţă economică sporită în producerea de sămânţa hibridă ş.a.  

O nouă creştere substanţială a potenţialului productiv al hibrizilor de porumb 
a avut loc în anii 1971-1980, prin înlocuirea hibrizilor dubli cu hibrizi simpli 
comerciali şi hibrizi triliniari. Sporurile de producţie obţinute (tabelul 1.5) s-au 
apropiat de 1000 kg/ha la neirigat (14%) şi au ajuns la 1250 kg/ha (13%) la iri-
gat. Acţiunea s-a declanşat la scurtă vreme cu acţiunea similară desfăşurată în 
decada precedentă în SUA (H a l l a u e r  şi M i r a n d a, 1981). Aceste tipuri de 
hibrizi sunt favorizate de o constituţie genetică superioară, care le asigură o ma-
re uniformitate şi, ca urmare, o reacţie puternică şi uniformă la stimulentele teh-
nologiilor perfecţionate, moderne. Uniformitatea genetică asigură şi o calitate 
superioară a boabelor.  

Ulterior, în activitatea de ameliorare a fost creată o altă serie de hibrizi, din 
aceeaşi clasă, înregistraţi în perioada 1981-1985, cu participarea unor linii con-
sangvinizate noi, având o capacitate de combinare superioară şi mai multe însu-
şiri valoroase. Aceştia au dat, pe lângă sporuri de producţie de 3-4%, şi o frec-
venţă semnificativ mai scăzută a plantelor frânte cu 5-8 unităţi procentuale, ceea ce 
reprezintă o diminuare cu 66-68% a plantelor frânte. La neirigat, frecvenţa plan-
telor frânte s-a diminuat de la 7,3 la 2,3% şi la irigat, de la 12 la 4% (tabelul 1.6). 

Examinând nivelurile producţiilor de porumb, în kg/ha, obţinute în activita-
tea de cercetare, la începutul şi sfârşitul perioadei analizate, în tabelul 1 se poate 
constata că, în medie, progresul înregistrat în perioada 1950-1985 a fost de 6400 
kg/ha, reprezentând o creştere de 150%. În aceeaşi perioadă la unităţile de pro-
ducţie creşterea a fost de numai 2810 kg/ha, care însă exprimată procentual re-
prezintă o creştere de 221%. Gradul de valorificare a rezultatelor cercetării în 
producţie a fost evaluat la 44%, superior celui de 30% din anii 1950-1956 şi ce-
lui de 38% din 1981-1985, ceea ce este, însă, mult sub gradul de valorificare din 
ţările cu o agricultură avansată (tabelul 1.7). 

 
2. Progresul genetic realizat prin ameliorarea porumbului  

la Fundulea în perioada 1963-1985 
 
La Fundulea au fost executate şi cercetări riguroase cu privire la progresul 

genetic realizat în perioada 1963-1985, prin experienţe efectuate în condiţii de 
irigare şi fără irigare, pe nouă hibrizi, fiecare fiind considerat reprezentativ pen-
tru o grupă de maturitate din cele trei (semitimpurie, semitardivă şi tardivă) şi 
înregistrat într-una din cele trei etape. Pentru etapa I (1963-1969) au fost aleşi 
trei hibrizi dubli, autohtoni, care au ocupat suprafeţe mari; pentru etapa a II-a 
(1978) - trei hibrizi simpli, autohtoni cultivaţi pe suprafeţe întinse şi pentru etapa 
a III-a (1982-1985) 3 dintre hibrizii cei mai performanţi sub aspectul capacităţii 
de producţie şi alte însuşiri ameliorate printre care rezistenţa la frângerea tul-
pinilor era prioritară. Experimentarea s-a făcut la patru densităţi cuprinse între 
40,8 şi 84,0 mii plante/hectar la neirigat şi, respectiv, între 49,3 şi 109,9 la iri-
gat. Rezultatele obţinute (tabelul 2) evidenţiază un progres genetic de 63 kg/ha/an 
(31%) la neirigat şi de 146 kg/ha/an (61%) la irigat, iar în medie pe ambele con-
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diţii 105 kg/ha/an, care reprezintă 50% din sporul total, restul datorându-se pro-
gresului tehnologic. Se mai observă că progresul genetic a fost mai mare în con-
diţii de irigare impunând necesitatea de a intensifica ameliorarea pentru toleran-
ţa la secetă şi arşiţă. La nivel naţional, sporul de producţie a fost de 102 kg/ha/an, 
de unde rezultă că valorificarea posibilităţilor create de cercetare s-a realizat nu-
mai în proporţie de 48%, o valoare apropiată de aceea din tabelul 1 (44%). 

 
Tabelul 2 

Sporurile de producţie, progresul genetic şi tehnologic, raportul dintre ele în perioada 1963-1985, la 
ICCPT Fundulea şi valorificarea lor de către unităţile de producţie din ţară 

 
Progresul genetic Progresul tehnologic Condiţiile de cultură Spor de 

producţie (kg/ha/an) kg/ha/an % kg/ha/an % 
Neirigat 205 63 31 142 69 
Irigat 218 146 67 72 33 
Media 212 105 50 107 50 
În toată ţara 102 48 % din realizările în cercetare 

(După Sarca şi colab., 1986) 
 
Semnificaţia coeficientului de corelaţie dintre anul calendaristic în care au 

fost înregistraţi hibrizii studiaţi şi expresia diferitelor însuşiri ale acestora (ta-
belul 3) arată că, alături de progresele în ameliorarea capacităţii de producţie, s-
au obţinut progrese semnificative şi în reducerea frecvenţei plantelor frânte la 
recoltare, ceea ce a contribuit la ridicarea nivelului producţiilor de pe plantele 
nefrânte, recoltabile mecanizat, iar datorită lipsei unor schimbări semnificative 
în umiditatea boabelor la recoltare, s-a înregistat şi un progres semnificativ al 
indicelui de selecţie IS II (producţia de pe plantele nefrânte/umiditatea din boa-
be la recoltare). La irigat, s-a observat o tendinţă semnificativă de creştere a gre-
utăţii ştiuletelui şi a masei a 1000 de boabe. 

 
Tabelul 3 

Coeficienţii de corelaţie (r) şi de regresie liniară (b) dintre diferite însuşiri a 9 hibrizi de porumb 
înregistraţi pe parcursul a 22 ani (1963-1985) şi anii în care au fost înregistaţi 

 
r*) b 

În valori absolute 
pe an 

În % din termenul 
regresiei „a” 

 
Însuşirea Irigat Neirigat

irigat neirigat irigat neirigat 
Producţia de boabe (q/ha) 0,80** 0,68*  1,46  0,63  1,8  0,9 
Plante frânte la recoltare (%)    -0,64    -0,74* -1,50 -1,09 -3,1 -4,0 
Producţia pe plante nefrânte(IS-I), (q/ha)          0,89** 0,87**  2,60  1,41  4,5  2,9 
Umiditatea boabelor la recoltare (%) 0,23 0,36  0,14  1,09  0,6  0,5 
IS II (IS I, în q/ha/umiditatea boabelor) 0,74* 0,81**  1,00  0,53  6,3  2,2 
Greutatea medie a boabelor pe un ştiulete (g) 0,74* 0,59  1,69  0,93  1,6  0,3 
Greutatea a 1000 boabe (g) 0,67* 0,52  1,54  0,85  0,6  0,3 

*) Pentru  P 5% r = 0,67 şi pentru P 1% r  = 0,80 
(După Cosmin şi colab., 1987). 
 
În culturile intensive, practicarea unor densităţi sporite conduce la o creştere 

a frecvenţei plantelor frânte. De aceea, studiul efectuat a cuprins unele deter-
minări ale relaţiei dintre progresul genetic şi intensitatea frângerii plantelor în 
funcţie de densitatea acestora în condiţii de irigare. Datele din tabelul 4 arată că 
au crescut producţiile maxime (y max.) de la 93,8 la 125,6 q/ha, creşterea fiind 
de 34%, de la prima la a treia etapă. Producţiile maxime de pe plantele nefrânte 
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au fost mult mai scăzute (63,2-109,7 q/ha), dar creşterile de la etapa I la etapa a 
III-a au fost mai mari (74%). În consecinţă, diferenţele dintre potenţialul de pro-
ducţie şi producţia de pe plantele nefrânte s-a diminuat de la etapa I (30,6 q/ha) 
la etapa a III-a (15,9 q/ha), datorită progreselor în ameliorarea calităţii tulpinii. 

 
Tabelul 4 

Estimarea progresului genetic pentru toleranţa la densitate a hibrizilor de porumb reprezentând trei 
etape de ameliorare*) prin calcularea producţiilor maxime (y max) în q/ha, a densităţilor la care s-au 

obţinut producţiile maxime - x(y max) - în mii plante/ha, pe baza ecuaţiei regresiei pătratice (media a 3 
hibrizi experimentaţi la Fundulea, irigat, 1985) şi a diferenţelor dintre aceste valori (P-PPN), 

corespunzător potenţialului de producţie şi producţiei pe plantele nefrânte 
 

y max x(y max) Diferenţa P-PPN  
Însuşirea 

 
Etapa q/ha % q/ha % y max x(y max) 

I 93,8 100 77,8 100 - - 
II 111,6 119 77,7 100 - - 

Potenţialul de producţie în boabe 
cu 15,5 % umiditate (P) 

III 125,6 134 78,7 101 - - 
I 63,2 100 46,8 100 30,6 31,0 
II 88,6 140 61,0 130 23,0 16,7 

Producţia de boabe cu 15,5 % 
umiditate de pe plantele nefrânte 
(PPN) III 109,7 174 65,9 141 15,9 12,8 

* Etapele sunt reprezentate prin câte trei hibrizi omologaţi în următoarele perioade: 
I = 1963-1968; II = 1973-1978 şi III = 1982-1985, iar densităţile au fost: 49,3; 71,4; 89,3; 109,9 mii plante/ha 
(După Sarca şi colab., 1986) 
 
Densităţile maxime eficiente pentru a obţine producţii maxime - x(y max) -  

au fost foarte apropiate, de cca 78 mii plante/ha, în cazul determinării potenţia-
lului de producţie la hibrizii din toate epocile, însă mult mai scăzute, dar în creş-
tere evidentă, cu 41%, de la prima epocă (46,8 mii plante/ha.) la epoca a III-a 
(65,9 mii plante/ha) în cazul producţiilor plantelor nefrânte. Diferenţele dintre 
cele două determinări (P-PPN) au scăzut de la 31,0 mii plante la prima epocă, la 
12,8 mii la a III-a. Aceste date sugerează că, în perioada luată în studiu, frân-
gerea plantelor a fost principalul factor restrictiv al toleranţei hibrizilor la creş-
terea densităţii plantelor în culturile intensive irigate şi, deci principalul factor 
limitativ al producţiei.  

 
3. Unele rezultate obţinute în ameliorarea porumbului  

la Fundulea după anul 1990 
 
Dificultăţile economice care au determinat scăderea producţiei de porumb 

din România în perioada 1987-1989 s-au resfrânt şi asupra rezultatelor obţinute 
în activitatea de ameliorare a porumbului. În acest interval de timp a fost omolo-
gat un singur hibrid creat la Fundulea. 

În perioada 1990-1993 a fost înregistrată însă o nouă serie de hibrizi valoroşi 
creaţi la I.C.C.P.T. Fundulea (tabelul 5), care s-au comparat cu cei mai perfor-
manţi hibrizi înregistraţi anterior (1978-1985), respectiv cu hibrizii care au con-
tribuit foarte mult la realizarea marilor producţii dinaintea declinului din 1987-
1989. Hibrizii noi au dat un spor mediu de producţie de 430 kg/ha (4%) la irigat 
şi 360 kg/ha (6%) la neirigat; au fost mai timpurii recoltându-se cu o umiditate a 
boabelor mai redusă cu 1,1 unităţi procentuale (4,4%) la irigat şi cu 1,9 unităţi 
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(8%) la neirigat; au avut o frecvenţă mai scăzută a plantelor frânte în condiţii de 
irigare, atât la recoltare cu 1,8 unităţi (60%), cât şi la supramaturare cu 0,4 uni-
tăţi (3%). La hibrizii noi s-a manifestat o tendinţă de reducere a conţinutului de 
proteine la irigat cu 0,2 unităţi (1,6%), iar la neirigat cu 0,4 unităţi (3%). S-a în-
registrat o tendinţă de creştere a conţinutului de amidon cu 0,6-0,7 unităţi (1%), 
iar la conţinutul în grăsimi o tendinţă de scădere cu 0,1 unităţi (2%). Dintre hi-
brizii din această serie s-au remarcat: Dacic, F 340, F 365, Octavian, Rubin şi mai 
ales Rapid, F 322, Danubiu, Olt şi F 376 care se mai cultivă pe suprafeţe mari. 

 
Tabelul 5 

Diferenţele dintre rezultatele experimentale obţinute cu hibrizi intensivi şi cu alte însuşiri valoroase 
înregistraţi în perioada 1990-1993 şi cei mai performanţi hibrizi înregistraţi în anii 1978-1987 
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A. Hibrizi înregistraţi în perioada 1978-1987 folosiţi ca martori în experienţele cu hibrizi înregistraţi 
în anii 1990-1993 

F378 1985 4 10 11,20 100 6,00 100 - 24,8 - 4 - - 13,5 - 69,2 - 4,4 
F320 1985 4 10 12,34 100 7,13 100 - 22,4 - 6 - - 12,5 - 69,7 - 4,8 
F320 1985 5 9 12,32 100 6,59 100 23,7 25,0 2 6 8 12,8 - 69,9 - 4,8 - 
F378 1985 5 10 11,07 100 5,92 100 26,6 29,0 4 5 12 13,5 - 69,8 - 4,2 - 
F412 1978 5 10 12,13 100 6,71 100 26,4 17,4 12 4 30 12,7 - 70,4 - 4,4 - 
F420 1985 5 10 13,45 100 5,86 100 28,9 31,8 3 3 13 12,3 - 71,1 - 4,0 - 
F320 1985 5 11 12,32 100 6,17 100 - 18,0 - 6 - - 13,0 - 69,8 - 5,2 
F320 1985 3 9 12,23 100 6,79 100 22,1 23,0 6 10 16 12,5 - 70,7 - 4,9 - 
F418 1987 5 10 12,62 100 6,88 100 28,0 31,3 4 3 19 11,5 - 71,9 - 4,2 - 
Media 1978-1987 407 exp. 12,18 100 6,57 100 26,0 25,9 5,5 5,2 16,3 12,6 13,0 70,6 69,6 4,4 4,7 
B. Hibrizi înregistraţi în perioada 1990-1993 din care 5 (*) se mai află în cultură şi pentru care se 

produce sămânţă 
Vultur 1991 4 10 12,82 104 7,58 106 - 22,9 - 6 - - 13,4 - 68,4 - 4,6 
Dacic 1991 4 10 12,10 107 7,32 114 - 24,6 - 6 - - 11,7 - 71,0 - 4,6 
F322* 1990 5 10 12,34 106 7,01 105 24,2 24,0 4 4 6 13,3 - 70,2 - 4,1 - 
F340 1990 5 10 12,73 115 6,81 115 24,0 26,0 3 4 15 12,5 - 70,5 - 4,1 - 
Rapid* 1991 5 10 12,80 116 6,22 105 24,2 26,2 4 4 18 13,0 - 70,8 - 3,7 - 
Robust 1992 5 10 12,78 105 6,14 104 26,5 25,8 3 4 19 13,2 - 70,6 - 4,1 - 
Danubiu* 1993 4 10 12,84 105 6,59 106 - 18,9 - 7 - - 11,8 - 71,8 - 4,7 
Olt* 1993 4 10 12,35 106 7,05 114 - 18,4 - 6 - - 12,7 - 70,4 - 4,8 
F365 1990 4 10 12,72 104 7,19 112 - 25,5 - 6 - 12,1 13,1 71,5 69,0 4,3 4,3 
F376* 1990 4 10 12,67 112 7,27 113 - 23,8 - 6 - 12,0 13,1 71,0 71,0 5,2 4,6 
Rival 1992 4 9 12,19 104 6,93 103 25,7 24,4 5 4 21 12,5 - 71,1 - 4,8 - 
Octavian 1993 3 9 12,39 109 6,96 103 24,4 25,3 3 7 17 11,9 - 71,9 - 4,2 - 
Rubin 1993 3 9 13,16 115 6,98 103 25,1 25,7 4 6 15 10,9 - 73,1 - 4,4 - 
Media 1991-1993 530 exp. 12,61 104 6,93 106 24,9 24,0 3,7 5,4 15,9 12,4 12,6 71,2 70,3 4,3 4,6 
Diferenţa 0,43 4 0,36 6 -1,1 -1,9 -1,8 0,2 -0,4 -0,2 -0,4 0,6 0,7 -0,1 -0,1 

Date după Cosmin şi colab., 1993, 1993a, 1995; Sarca şi Ciocăzanu, 1993; Sarca şi colab.,1995 
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A urmat o altă serie de hibrizi înregistraţi până în anul 2001, deosebit de 
competitivi în privinţa capacităţii de producţie, precocităţii, rezistenţei la frân-
gerea tulpinilor ş.a. 

Din grupa hibrizilor timpurii, la Fundulea a fost creat hibridul Ciclon (ta-
belul 6) înregistrat în anul 1991, care se încadrează bine în grupa de maturitate 
şi până în anul 2000 s-a situat pe primul loc sub aspectul capacităţii de producţie 
şi pe locul II ca rezistenţă la frângerea tulpinilor, motiv pentru care a ocupat su-
prafeţe întinse. 

 
Tabelul 6 

Principalele însuşiri ale hibrizilor timpurii (FAO 250–300) înregistraţi în anii 1990-2000,  
evaluaţi în reţeaua I.C.C.P.T. Fundulea (1999–2001) 

  
Producţia Tipul de 

Hibridul Unitatea  
creatoare 

Anul 
înregis-
trării 

Perioada 
evaluării

Nr. de 
experi-

enţe q/ha % 
Umid.

bob 
% 

Plantele 
frânte, 

% hibrid bob 
Turda 160 S.C.A. Turda 1990 2000-01 12 72,6 100 19,8 6 HS D 
Ciclon ICCPT Fundulea 1991 1999-01 19 74,0 102 21,7 4 HD D 
Elan S.C.A. Turda 1992 1999-01 19 66,6 92 21,6 5 HT SD 
Dana S.C.A. P. Iloaiei 1995 2000-01 12 65,3 90 21,5 7 HS SS 
Tu. 200 Plus S.C.A. Turda 1996 1999-01 19 68,1 94 22,5 3 HT DS 
Tu. SU 182 S.C.A. Turda 2000 2001 6 78,6 108 22,0 2 HS D 

 HS = hibrid simplu; HD = hibrid dublu; HT = hibrid triliniar; D = bob dentat; SD = bob semidentat;  
SS = bob semisticlos spre sticlos; DS = bob dentat spre semisticlos (După  Sarca, 2004) 
 
Dintre hibrizii semitimpurii (tabelul 7), hibrizii creaţi la Fundulea - Minerva, 

Neptun, Milcov şi Oituz -, bine încadraţi în grupa lor de maturitate, s-au distins 
prin capacitate de producţie foarte ridicată, superioară hibrizilor creaţi la alte 
staţiuni şi au avut, cu o singură excepţie, cele mai reduse frecvenţe ale plantelor 
frânte la recoltare. Precizăm faptul că la hibridul Oituz sămânţa hibridă se 
produce pe bază de androsterilitate citoplasmatică de tipul „C”, şi că hibridul s-a 
răspândit pe suprafeţe întinse. 

 
Tabelul 7 

Principalele însuşiri ale hibrizilor semitimpurii (FAO 300–420) înregistraţi în anii 1990-2000  
evaluaţi în reţeaua I.C.C.P.T. Fundulea (1999–2001) 

 
Nr. de 

experienţe Producţia Umiditatea 
boabelor, %

Plante 
frânte Tipul de 

neirigat irigat neiri-
gat irigat neiri-

gat 
iri-
gat

Hibridul 
(creat la:) 

Anul 
înregis-
trării neirigat irigat

q/ha % q/ha % % % % % 
hi-

brid bob 

P.I. 110   (1) 1990 35 12* 64,9 100 69,3 100 22,6 20,7 10 6 HS SS 
Andreea  (2) 1992 35 17 66,0 102 89,6 129 23,8 21,4 7 5 HS D 
Oana       (1) 1993 35 11 67,0 103 89,7 129 21,5 19,5 5 4 HS SS 
Roxana   (1) 1994 23** 12** 57,9 89 73,7 106 21,6 18,7 11 7 HS D 
Saturn     (3) 1994 35 17 62,3 96 88,4 128 22,5 20,5 7 3 HT D 
Tu.Super (3) 1996 35 12* 57,4 88 79,7 115 21,3 18,9 1 3 HT SS 
Minerva  (4) 1998 35 17 66,1 102 88,8 128 21,8 19,7 6 4 HD DS 
Neptun*  (4) 1998 23** 12** 67,9 105 95,2 137 22,0 19,2 2 1 HS DS 
Milcov*  (4) 1999 35 17 70,6 109 93,7 135 21,6 19,8 4 2 HS DS 
Oituz*     (4) 1999 35 17 71,2 110 91,5 132 22,2 19,5 4 3 HS DS 
Ileana      (4) 2000 11*** 5*** 65,4 101 86,5 125 22,9 19,1 5 3 HS D 
TuSU 210(3) 2000 11*** 5*** 64,8 102 88,5 128 21,2 20,3 5 2 HT D 

Creat la: (1) SCA Podu-Iloaiei);  (2) SCA Lovrin; (3) SCA Turda; (4) ICCPT Fundulea.  
*Extis în producţie, se produce sămânţă; ** Evaluat 2 ani, 2000–2001; *** Evaluat 1 an în 2001;  
HS = hibrid simplu; HT = hibrid triliniar; SS = bob semisticlos spre sticlos; D = bob dentat;  
DS = dentat spre semisticlos.  
(După  Sarca, 2004).  
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Hibrizii cu o perioadă de vegetaţie mijlocie creaţi la Fundulea, înregistraţi în 
anii 1990-2001, au fost experimentaţi în perioada 1999-2001 în zonele de câm-
pie din sudul şi vestul ţării, cu ani foarte secetoşi. De aceea, nivelul producţiilor 
medii este relativ scăzut. Totuşi, comparaţi cu F 322, un hibrid care s-a răs-
pândit pe suprafeţe foarte mari şi se mai cultivă încă pe suprafeţe apreciabile, 
hibrizii noi au dat sporuri însemnate de producţie (tabelul 8). Printre aceştia se 
numără Vultur, Ovidiu, Paltin, Panciu, Premier, dar cel mai eficient în aceste 
condiţii s-a dovedit a fi Rapsodia, cu un spor de 6% la neirigat şi 10% la irigat, 
hibrid care se mai cultivă încă pe suprafeţe întinse. 

 
Tabelul 8  

Principalele însuşiri ale hibrizilor cu perioadă de vegetaţie mijlocie (FAO 420–500) înregistraţi în anii 
1990-2001 creaţi la I.C.C.P.T. Fundulea şi evaluaţi în în reţeaua institutului (1999–2001) 

 
Nr. de 

experienţe Producţia Umiditatea 
boabelor Plante frânte Tipul de 

neirigat irigat neirigat irigat neirigat irigat Hibridul 
Anul 
înre-
gis-

trării neirigat irigat q/ha % q/ha % % % % % hibrid bob 
F 322* 1990 23 17 56,0 100 95,4 100 22,9 21,1 5 5 HS DS 
Rapid* 1991 23 17 54,3 97 95,7 100 23,7 21,6 6 2 HS D 
Vultur 1991 23 17 60,0 107 95,9 101 23,8 22,8 5 4 HS DS 
Şoim 1992 23 17 55,4 99 94,8 99 23,4 22,2 7 5 HS SS 
Opal 1994 23 17 54,6 98 98,7 103 21,6 19,7 5 5 HS DS 
Ovidiu 1994 7** 5** 58,2 104 100,6 105 21,6 20,2 5 3 HS DS 
Rapsodia* 1995 23 17 59,4 106 104,8 110 24,1 22,3 6 5 HS D 
Pandur 1996 23 17 54,2 97 92,6 97 22,9 21,3 5 3 HD D 
Fulger 1998 23 17 57,8 103 94,0 99 24,2 22,4 14 9 HS SS 
Partizan 1998 23 17 57,7 103 94,7 99 22,8 20,7 5 3 HS DS 
Paltin 1999 23 17 58,2 104 99,9 105 22,6 21,8 4 4 HS DS 
Panciu 2000 7 5** 59,0 105 101,3 106 23,3 21,7 3 3 HS D 
Premier 2001 7 5** 57,9 103 98,7 104 24,0 22,1 3 2 HS D 

*Se cultivă încă pe suprafeţe mari; 
** Evaluat un an, 1999 sau 2001. 
HS = hibrid simplu; HD = hibrid simplu modificat; DS = bob dentat spre semisticlos;  
D = bob dentat; SS = bob semisticlos spre sticlos 
(După Sarca, 2004). 
 

Tabelul 9 
Principalele însuşiri ale hibrizilor semitardivi (FAO 500–600) înregistraţi în anii 1990 2001, creaţi la 

I.C.C.PT. Fundulea  şi evaluaţi în reţeaua institutului (1999–2001) 
 

Nr. de 
experienţe Producţia Umiditatea 

boabelor Plante frânte Tipul de 
Nerigat irigat neirigat irigat neirigat irigat Hibridul 

Anul 
înre-

gistră-
rii neirigat irigat q/ha % q/ha % % % % % hibrid bob 

F 376* 1990 20 17 54,7 100 98,9 100 24,3 22,7 5 4 HS D 
Octavian* 1993 20 17 54,5 100 99,5 101 24,5 22,2 5 3 HS DS 
Danubiu* 1993 20 17 55,3 101 97,6 99 24,1 23,1 7 4 HS DS 
Olt* 1993 20 17 59,7 109 101,5 103 24,5 23,8 6 4 HS DS 
Safir 1994 14** 12** 56,8 104 97,9 99 24,4 22,8 4 2 HS D 
Orizont 1994 13** 10** 54,2 99 93,7 95 24,9 23,4 5 4 HS D 
Granit* 1996 20 17 54,4 99 94,6 96 23,4 22,8 6 4 HS SS 
Faur 1998 20 17 53,9 98 92,6 94 24,4 23,4 6 4 HS D 
Campion* 1998 20 17 57,5 105 103,4 105 24,5 23,8 5 4 HS D 
Star 2001 6*** 5*** 55,6 102 101,6 103 26,6 24,4 13 4 HS SS 

*Unii se cultivă pe suprafeţe mari şi foarte mari, iar aţii sunt în lichidare sau în extindere 
** Evaluat 2 ani;  
*** Evaluat 1an;  
HS = hibrid simplu; D = bob dentat; DS = bob dentat spre semisticlos; SS = bob semisticlos spre sticlos 
(După Sarca, 2004). 
 
În grupa hibrizilor semitardivi sunt cei mai mulţi hibrizi răspândiţi în cultură. 

Hibrizii F 376, Danubiu şi Olt s-au extins şi se mai cultivă pe suprafeţe mari, 
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Octavian se cultivă pe suprafeţe mai restrânse, iar Campion şi Granit (cu bobul 
semisticlos) sunt în extindere. Aceşti hibrizi s-au distins printr-o mare capacitate 
de producţie chiar şi în perioada secetoasă în care au fost experimentaţi, având 
totodată o bună toleranţă la secetă şi arşiţă şi o bună rezistenţă la frângerea tul-
pinilor (tabelul 9). 

Hibrizii tardivi se cultivă pe suprafeţe tot mai restrânse. Hibrizii F 410, Te-
merar (cu bob sticlos) şi Campion au dat producţii mari chiar şi în condiţii de 
secetă şi au dat sporuri de producţie substanţiale faţă de F 365, un hibrid cu bo-
bul semisticlos, care a ocupat suprafeţe mari (tabelul 10). 

 
Tabelul 10  

Prinicpalele însuşiri ale hibrizilor tardivi (FAO 600–650) înregistraţi în anii 1990-1998, creaţi la 
I.C.C.P.T. Fundulea şi evaluaţi în reţeaua institutului (1999) 

(7 localităţi fără condiţii de irigare şi 5 cu irigare) 
 

Producţia Umiditatea 
boabelor Plante frânte Tipul de 

neirigat irigat neirigat irigat neirigat irigat Hibridul 
Anul 

înregis-
trării q/ha % q/ha % % % % % hibrid bob 

Fundulea 365  1990 59,7 100 101,0 100 23,4 26,1 5 4 HS SS 
Fundulea 410 1990 64,1 107 108,2 107 21,6 25,1 8 3 HS D 
Temerar 1991 61,9 104 109,3 108 22,9 23,8 8 2 HS SS 
Cocor 1992 61,9 104 102,2 101 22,3 24,4 7 3 HS D 
Campion * 1998 72,1 121 111,8 111 23,8 24,6 8 6 HS D 

*Este în curs de răspândire în producţie;  
HS = hibrid simplu; SS = semisticlos spre sticlos; D = dentat  
(După Sarca, 2004). 
 
O parte din hibrizii menţionaţi mai sus au mai fost testaţi în paralel în expe-

rienţe riguros organizate atât de I.C.C.P.T., cât şi de I.S.T.I.S., cu rezultate foar-
te bune (tabelul 11.1). Hibrizii Milcov, Oituz şi Neptun, înregistraţi în anii 
1998-1999, au depăşit producţia martorilor oficiali Saturn, Oana şi Turda Super, 
în medie cu următoarele sporuri: la staţiunile I.C.C.P.T., în zonele colinare, cu 
240 kg/ha (3%) şi în zonele de şes cu 1510 kg/ha (19%), evidenţiind toleranţa 
lor deosebită la efectele dăunătoare ale secetei şi arşiţei din zonele de câmpie. La 
I.S.T.I.S., în Transilvania,  au dat sporuri relativ mici, de 290 kg/ha (3%), dar în 
Moldova au dat sporuri foarte mari, de 1610 kg/ha (16%). Umiditatea boabelor 
la recoltare a fost mai ridicată cu 1,6 unităţi procentuale (6%) numai în zonele 
colinare, în zonele de şes fiind practic egală cu a martorilor. 

Hibridul Paltin, cu perioadă de vegetaţie mijlocie, a dat producţii constant 
superioare unor hibrizi redutabili, ca F 322 şi Opal, luaţi ca martori oficiali (ta-
belul 11.2): În reţeaua I.C.C.P.T. a dat sporuri de 580 kg/ha (8%) la irigat şi 260 
kg/ha (3%) la neirigat. În reţeaua I.S.T.I.S. s-au obţinut sporuri asemănătoare, 
de 270 kg/ha (3%) la neirigat şi 620 kg/ha (6%) la irigat. Hibridul Paltin s-a 
recoltat cu umiditatea boabelor ceva mai ridicată decât a martorilor, respectiv cu 
1,2 unităţi procentuale (5%) la neirigat şi cu 1,5 unităţi (7%) la irigat. În schimb, 
acesta a prezentat o frecvenţă a plantelor frânte la recoltare mai redusă cu 1,2 
unităţi procentuale (50%) la neirigat şi cu 1,0 unităţi (42%) la irigat. 

Hibridul semitardiv Campion a dat, de asemenea, sporuri de producţie cons-
tante faţă de martorii semitimpurii F 322 şi Opal (tabelul 11.3), sporuri care au 
fost de 430 kg/ha (6%) la neirigat şi 630 kg/ha (6%) la irigat în reţeaua 
I.C.C.P.T., iar la I.S.T.I.S. - de 890 kg/ha (10%)  la neirigat şi 550 kg/ha (4%) la 
irigat. Având umiditatea boabelor la recoltare mai ridicată decât a martorilor cu 
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3,1 unităţi procentuale (12%) la neirigat şi cu 4,3 unităţi (17%) la irigat, s-a con-
siderat necesară trecerea hibridului în grupa semitardivă. Frecvenţa plantelor 
frânte a fost, de asemenea, cu 1,4-2,5 unităţi procentuale superioară martorilor. 

 
Tabelul 11 

Diferenţele dintre rezultatele experimentale obţinute cu hibrizi înregistraţi în perioada 1998-1999 şi cei 
mai performanţi hibrizi înregistraţi în anii 1991-1996, extinşi în producţie * 

 
11.1. Hibrizi din grupa semitimpurie, destinaţi  zonelor colinare din Muntenia şi cele  favorabile din 
Transilvania şi Moldova, experimentaţi în anii 1996-1999, în reţelele experimentale ale I.C.C.P.T. 
Fundulea şi ale I.S.T.I.S. 

Producţia de boabe cu 15,5% umiditate 
La ICCPT - Fundulea La ISTIS în: 

Zone 
colinare Zone de şes Transilvania Moldova 

% umidit. 
în bob la 
recoltare

% plante 
frânte la 
recoltare Hibridul 

Anul 
înre-

gistră-
rii 

Nr. 
ani 
de 
ex-
pe-
rim. 

Nr. lo-
cali-

tăţi/an 
t/ha % t/ha % t/ha % t/ha % 

Zone 
coli-
nare

Zone 
de 
şes

Zone 
coli-
nare 

Zone 
de 
şes 

A. Hibrizi înregistraţi în perioada 1991-1996 folosiţi ca martori 
Saturn         1994 4 17 8,24 100 7,65 100 8,80 100 9,64 100 26,2 23,3 4,9 5,6 
Oana 1993 4 9 8,63 100 7,99 100 - - - - 26,3 23,0 - - 
Turda Su.   1996 4 8 - - - - 10,04 100 9,81 100 - - - - 
Media 1993-1996, 68 exp.         8,44 100 7,82 100 9,42 100 9,73 100 26,3 23,2 4,9 5,6 
B. Hibrizi înregistraţi în anii 1998-1999 
Milcov*      1999 4 17 9,15 111 9,95 117 9,68 110 11,18 116 27,4 23,5 5,2 4,9 
Oituz* 1999 4 17 9,05 109 9,01 118 9,82 111 11,05 114 28,5 23,1 6,4 5,3 
Neptun* 1998 4 17 7,93 115 9,02 113 9,64 113 11,78 122 28,0 23,6 3,6 6,3 
Media 1998-1999, 68 exp.       8,68 103 9,33 119 9,71 103 11,34 116 27,9 23,4 5,0 5,5 
Diferenţa   0,24 3 1,51 19 0,29 3 1,61 16 1,6 0,2 0,1 -0,1 

11.2. Hibrizi cu perioadă de vegetaţie mijlocie, destinaţi zonelor de câmpie din  sudul şi vestul ţării, 
experimentaţi în anii 1996-1999 în reţelele I.C.C.P.T. Fundulea şi I.S.T.I.S. la irigat şi neirigat 

Producţia de boabe cu 15,5% umiditate 
La ICCPT - Fundulea La ISTIS în: 

Zone 
colinare Zone de şes Transilvania Moldova 

% umidit. 
în bob la 
recoltare

% plante 
frânte la 
recoltare Hibridul 

Anul 
înre-

gistră-
rii 

Nr. 
ani 
de 
ex-
pe-
rim. 

Nr. lo-
cali-

tăţi/an 
t/ha % t/ha % t/ha % t/ha % 

Zone 
coli-
nare

Zone 
de 
şes

Zone 
coli-
nare 

Zone 
de 
şes 

A. Hibrizi înregistraţi în anii 1990 şi 1994, folosiţi ca martori. 
F 322          1990 4 24 7,63 100 10,29 100 8,74 100 12,47 100 22,8 22,4 3,2 3,1 
Opal 1994 4 24 7,70 100 10,39 100 8,57 100 12,23 100 21,2 20,2 4,1 3,7 
Media 1990-94, 96 exp 7,66 100 10,34 100 8,65 100 12,35 100 22,0 21,3 3,6 3,4 

B.  Hibrid înregistrat în anul 1999 
Paltin*        1999 4 24 8,24 108 10,60 103 8,92 103 12,97 105 23,2 22,8 2,4 2,4 
Diferenţa 0,58 8 0,26 3 0,27 3 0,62 5 1,2 1,5 -1,2 -1,0 

11.3. Hibrizi semitardivi destinaţi zonelor de câmpie din sudul şi vestul ţării, experimentaţi in anii 
1996-1999 în reţelele experimentale ale I.C.C.P.T. Fumdulea şi ale I.S.T.I.S. la irigat şi neirigat 
A. Hibrizi înregistraţi în anii 1990 şi 1994, folosiţi ca martori  

F322          1990 4 24 7,62 100 10,28 100 9,10 100 12,38 100 22,8 22,4 3,2 3,1 
Opal            1994 4 24 7,69 100 10,88 100 8,78 100 12,75 100 21,2 20,2 4,1 3,7 
Media 1990-1994, 96 exp. 7,65 100 10,58 100 8,94 100 12,57 100 22,0 21,3 3,6 3,4 

B. Hibrid înregistrat în anul 1998 
Campion*   1998 4 24 8,08 106 11,21 106 9,83 110 13,12 103 25,1 25,6 6,1 4,8 
Diferenţa 0,43 6 0,63 6 0,89 10 0,55 4 3,1 4,3 2,5 1,4 

*) În curs de extindere în producţie. Date după Sarca şi colab., 2001 
 

Determinările conţinutului boabelor în proteine, amidon şi grăsimi la o parte 
din hibrizii înregistraţi în anii 1998-1999, comparativ cu al hibrizilor martori în-
registraţi în anii 1990-1994, sunt prezentate în tabelul 12. Conţinutul în proteine 
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a fost, la toţi hibrizii, evident mai ridicat la neirigat faţă de cel de la irigat. În 
medie, la hibrizii noi conţinutul în proteină a fost de 11,23% la neirigat şi 8,70% 
la irigat, mai scăzut cu 0,44 unităţi procentuale la irigat şi cu 0,36 unităti la nei-
rigat, respectiv cu 4 % în ambele condiţii. Conţinutul în amidon a fost mai ridi-
cat la irigat (73,44%) decât la neirigat (70,50%). Diferenţele dintre grupele de 
hibrizi au fost în favoarea hibrizilor noi numai la irigat, de 1,74 unităţi procentu-
ale (2%). Conţinutul în grăsimi a crescut la hibrizii noi cu 0,16 unităţi procen-
tuale (4%) la irigat şi cu 0,58 unităţi (13%) la neirigat, fără ca valorile absolute 
să fie foarte ridicate (4,16% la irigat şi 4,59% la neirigat). 
 

Tabelul 12 
Compoziţia chimică a boabelor (în % din substanţa uscată anhidră) la hibrizii de porumb Campion, 

Partizan, Paltin şi Oituz, înregistraţi în perioada 1998-1999 comparativ cu a hibrizilor 
Fundulea 322 şi Opal înregistraţi în anii 1990 şi 1994 

 
Proteină brută Amidon brut Grăsimi brute Hibridul Irigat Neirigat Irigat Neirigat Irigat Neirigat 

A. La hibrizii înregistraţi în anii 1990 şi 1994 
Fundulea 322 8,91 11,21 70,17 70,60 3,85 4,00 
Opal 9,21 12,14 73,24 69.78 4,15 4,03 
Media 9,06 11,67 71,70 70,19 4,00 4,01 
B. La hibrizii înregistraţi in perioada 1998-1999 
Campion 8,49 11,44 73,19 69,50 4,02 5,43 
Partizan 9,93 11,32 71,11 70,50 4,11 4,07 
Paltin 8,66 10,94 73,87 71,50 4,03 4,28 
Oituz 8,71 - 75,58 - 4,48 - 
Media 8,70 11,23 73,44 70,50 4,16 4,59 
Diferenţa B-A -0,36 -0,44 1,74 0,31 0,16 0,58 

Date după Sarca şi colab., 2001 
 
În ultima perioadă, 2002-2006, au fost înregistraţi şase hibrizi creaţi la 

Fundulea, din care unul de porumb zaharat. Dintre cei cinci hibrizi de porumb 
comun (tabelul 13), doi  sunt din grupa semitimpurie, doi din grupa mijlocie şi 
unul este semitardiv. Hibridul semitimpuriu Fundulea 475 M a dat în reţeaua 
institutului o producţie de boabe, în medie pe 38 de experienţe din anii 2003-
2006, de 9,08 t/ha depăşind martorul, Neptun, cu 6%. Umiditatea din boabe la 
recoltare, fiind mai mare decât a martorului cu 10%, hibridul trebuie trecut în 
grupa hibrizilor cu perioadă de vegetaţie mijlocie. La I.S.T.I.S. a fost apreciat 
pentru toleranţa bună la secetă, arşiţă şi la şiştăvirea boabelor şi pentru rezis-
tenţa la frângerea tulpinilor. Hibridul se mai distinge la I.S.T.I.S. prin capacitate 
de producţie ridicată, depăşind martorii cu 15-22%. În reţeaua experimentală a 
I.C.C.P.T. Fundulea, hibridul Olimp s-a comportat asemănător cu martorul 
Neptun. La I.S.T.I.S., a fost apreciat pentru toleranţa la secetă, arşiţă şi şiştăvirea 
boabelor, rezistenţa foarte bună la căderea şi frângerea tulpinilor, la boli cripto-
gamice şi rezistenţa bună la atacul de Ostrinia nubilalis Hbn. S-a mai remarcat 
prin sporuri de producţie faţă de martori cuprinse între 8 şi 12%, datorită unei 
capacităţi de producţie ridicate, de 9,74 t/ha, în medie pe trei ani şi opt localităţi 
din Moldova şi Transilvania. 

La grupa de maturitate mijlocie, hibridul Brateş a realizat în medie pe cele 
24 experienţe efectuate în reţeaua I.C.C.P.T., în ultimii 4 ani, o producţie de 
9,08 t/ha, depăşind martorul F 322 cu 14%, iar hibridul Fundulea 425 M, în 
ultimul an, a dat o producţie de 9,29 t/ha, cu un spor de 17%. Ambii hibrizi au  
avut umiditatea boabelor la recoltare şi frecvenţa plantelor sterile asemănătoare 
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cu cele ale martorului. La I.S.T.I.S., hibridul Brateş a dat o producţie medie pe 
trei ani şi nouă localităţi de 6,58 t/ha, superioară faţă de cea a martorilor, F 322 
şi Opal, cu opt  şi, respectiv, 12% la neirigat, iar la irigat, pe trei ani şi patru 
centre, producţia medie a fost de 12,38 t/ha, cu 6 şi, respectiv, 3% superioară 
martorilor. Hibridul a fost apreciat ca având o toleranţă bună la secetă, arşiţă şi 
şiştăvirea boabelor şi o rezistenţă foarte bună la căderea şi frângerea tulpinilor. 
Hibridul Fundulea 425 M are, de asemenea, însuşiri fiziologice bune şi o ca-
pacitate de producţie ridicată, dând în medie pe trei ani şi şapte localităţi din 
Moldova şi Transilvania o producţie de 10,46 t boabe, depăşind producţia mar-
torilor, Turda Super şi T 201, cu peste 9%. 

 
Tabelul 13 

Producţiile de boabe, umiditatea boabelor la recoltare în unităţi procentuale (UP) şi frecvenţa plantelor 
fertile, cu ştiuleţi acoperiţi de boabe, la hibrizii de porumb înregistraţi în anii 2002-2006 comparativ cu 

hibrizii Neptun, F322, F 376 şi Rapsodia, luaţi ca martori 
 
Producţia Umiditatea Plante fertile 

Hibridul 
Grupa de 
maturitate 

Anul 
înregistrării to/ha % UP % UP % 

Neptun Semiprecoce Martor 8,60 100 22,0 100 96.5 100 
F 475 M** idem 2004 9,08 106 24,2 110 96,3 100 
Olimp idem 2002 8,65 101 22,o 100 96,3 100 
F 322 Mijlocie Martor 7,95 100 22,3 100 95.8 100 
Brateş* idem 2003 9,08 114 22,8 102 96,0 100 
F 425 M* idem 2006 9,29 117 22,4 101 94,8 100 
F 376 Semitardivă Martor 1 8.50 100 21,9 100 94,8 100 
Rapsodia idem Martor 2 9,33 110 22,o 101 96,5 102 
Generos idem 2002 8,73 103 22,9 105 93,3 98 

Date nepublicate oferite de laboratorul de specialitate. 
*Se extinde în producţie; 
**Date din anul 2006. 
 
Hibridul semitardiv Generos a avut la I.C.C.P.T. producţia şi frecvenţa plan-

telor sterile intermediare martorilor, F 376 şi Rapsodia, şi s-a recoltat cu boabele 
mai umede. La I.S.T.I.S. a dat producţii mari, de 8,43 t/ha, spor 5% faţă de mar-
tori la neirigat şi 12,34 t/ha, sporuri de 9 şi, respectiv, 4% faţă de martorii F 376 
şi Rapsodia la irigat. A avut o toleranţă bună la secetă, arşiţă şi la şiştăvirea boa-
belor. Are, de asemenea, o rezistenţă bună la căderea şi frângerea tulpinilor şi 
rezistenţă bună sau chiar foarte bună la boli şi dăunători. 

Ameliorarea porumbului la Fundulea, în condiţii naturale, afectate frecvent 
de secete şi arşiţe intense, a permis crearea şi promovarea în producţie a unor 
hibrizi cu toleranţă sporită la efectul negativ al acestor fenomene, însuşire esen-
ţială care le conferă o capacitate de producţie ridicată şi în aceste condiţii şi, ca 
urmare, o mai bună stabilitate a recoltelor (C o s m i n  şi colab., 1993; S a r c a  şi  
colab., 1996; A n t o h e  şi colab., 2001). 

Hibrizii din această categorie (Rapsodia, Campion ş.a.) folosesc mai eficient 
apa disponibilă ca resursă naturală sau dată prin irigare, având un coeficient de 
transpiraţie mai redus (A n t o h e  şi colab., 2001) şi alte caractere morfologice 
şi însuşiri fiziologoce care concură la reglarea consumului de apă (C o s m i n  şi 
colab., 1978; C o s m i n, 1983; M i t u  şi colab.,1994; Ţ e r b e a  şi colab., 1994, 
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C i o c ă z a n u,  1996). Folosirea acestor hibrizi împreună cu măsuri agrotehnice 
de conservare şi utilizare raţională a precipitaţiilor diminuează într-o oarecare 
măsură efectele dăunătoare ale secetei. Trebuie reţinut, însă, că în zonele 
secetoase numai porumbul irigat raţional poate asigura recolte mari, constante şi 
eficiente sub aspect economic. O altă însuşire deosebit de importantă a hibri-
zilor creaţi la Fundulea este conţinutul relativ ridicat în proteină brută, pură 
(suma aminoacizilor) şi în aminoacizi esenţiali (C o s m i n  şi colab., 1974; 
S a r c a  şi colab., 1995, 2001; A n t o h e  şi colab., 2001). 

 
4. Progresul genetic în ameliorarea porumbului realizat  

la Fundulea în perioada 1978-1996 
 
Progresul genetic din această  perioadă  a fost apropiat celui din anii 1963-

1985 (tabelul 14), puţin mai redus în valori absolute (83 kg/ha/an faţă de 105 
kg/ha/an), însă procentual faţă de progresul total mai ridicat (75% faţă de 50%). 
În această perioadă producţia medie pe ţară s-a diminuat, valorificând numai 
28% din progresele realizate în cercetare, faţă de 48% în perioada anterioară. 
Aceasta reflectă dificultăţile economice prin care a trecut ţara, agricultura ţării şi 
odată cu ele şi cultura porumbului. Din figura 1 se poate vedea că nu numai tran-
ziţia a fost de vină. Declinul producţiei s-a produs în anii 1987-1989. Redre-
sarea înceată şi incompletă se datoreşte dificultăţilor tranziţiei, coeficientul de 
regresie „b” al producţiilor medii pe ţară faţă de anii acestei perioade este mai 
mic (45,56) decât cel dinainte de 1987 (110,54). 

 
Tabelul 14 

Progresul total, progresul genetic, ponderea progresului genetic din cel total şi proporţia efectului 
progresului genetic asupra producţiei de porumb a ţării în perioada 1978-1996 

 
Coeficienţii de regresie  b 

Progres genetic 
Condţiile 

de 
cultură 

 
U.M. 

 
Progres total 

(t/ha/an) t/ha/an % din total 
t/ha/an 0,137*** 0,108*** 79 

Irigat 
% 1,43   

t/ha/an 0,084* 0,058*** 69 
Neirigat 

% 1,21   
Media t/ha/an 0,111 0,083 75 

La nivel naţional 
t/ha/an 0,031** (28% din relizările în cercetare) 

Producţia medie pe ţară 
% 1,28 

Date după Ciocăzanu şi colab., 1998 
 

Cu privire la ameliorarea altor însuşiri, se poate constata un progres sem-
nificativ statistic, similar celui din perioada precedentă, în ameliorarea indicelui 
de selecţie ISS (producţia de pe plantele nefrânte) şi pentru diminuarea frecven-
ţei plantelor sterile (tabelul 15). Reducerea frecvenţei plantelor frânte la recol-
tare a fost evidentă şi constantă, dar insuficient de mare pentru a fi semnificativă 
statistic, însă ea a contribuit  la progresul semnificativ al indicelui de selecţie ISS. 
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Tabelul 15  
Coeficienţii regresiei liniare (b) dintre anii în care au fost înregistraţi 26 hibrizi (5 în anii 1978-1985 şi 
21 în anii 1990-1996) şi producţia de boabe, producţia de boabe de pe plantele nefrânte (ISS), în t/ha, 
frecvenţa plantelor sterile, umiditatea boabelor la recoltare, frecvenţa plantelor frânte la recoltare,  

şi la supramaturare în unităţi procentuale (UP). Datele au fost  obţinute în 8 condiţii diferite,  
4 la irigat şi 4 la neirigat 

 

26 hibrizi 
experimentaţi la: 

14 hibrizi 
semitimpurii 

experimentaţi la:

12 hibrizi 
semitardivi 

experimentaţi la:

12 hibrizi creaţi 
la irigat  
(+5 mt.) 

9 hibrizi cre-
aţi la neirigat  

(+5 mt.) Însuşirea U.
M. 

irigat neirigat irigat neirigat irigat neirigat irigat neirigat irigat neirigat 
t/ha 0,108** 0,058*** 0,169*** 0,055* 0,124** 0,048*** 0,120** 0,o51*** 0,094* 0,76** Producţia 
% 1,10 1,37 1,76 1,17 1,24 1,12 1,23 1,20 0,96 1,84 

t/ha 0,107** 0,056*** 0,161* 0.050* 0.116* 0,041** 0,120* 0,047*** 0,079 0,075*** ISS 
% 1,34 1,48 2,03 1,17 0,41 1,08 1,50 1,24 0.98 2,05 
UP -0,181* -0,870*** -0,130 -0.072 -0,310* -1,220*** -0,204*- -0,837* -0,201 -1,112*** Plante 

sterile 
 % -2,88 -3,31 -2,41 -0,53 -4,41 -3,89 -2,96 -3,14 -2,99 -3,97 

UP -0,160 -0,162 0,092 0,090 -0,110 -0,082 -0,192 -0,154 -0,060 -0,120 Umidi-
tatea 
boabelor % -0,62 -0,62 0,43 0,42 -0,41 -0.30 -0,75 -0,60 -0,24 -0,47 

UP -0,077 -0,115 -0,030 -0,134 -0,147 0,008 -0,180 -0.094 -0,070 -0,116 Plante 
frânte la 
recoltare % -1,38 -1,54 -0,58 -2,16 -2,45 0,12 -3,17 -1,27 -1,23 -1,63 

UP -0,169 -0.068 -0,238 -0,009 -0,111 0,031 -0,193 -0,047 -0,016 -0,128 Plante 
frânte la 
suprama-
turare 

% -0,92 -0,61 -1,34 -0,10 -0,62 0,28 -1,09 -0,43 -0,09 -1,13 

Date după Ciocăzanu şi colab., 1998 
 

5. Hibrizii de porumb creaţi la Fundulea au fost numeroşi şi diversificaţi  
pentru a stisface cât mai bine cerinţele cultivatorilor 

 
Una din preocupările permanente ale amelioratorilor de porumb de la Fun-

dulea a fost şi diversificarea hibrizilor sub aspectul principalelor însuşiri, astfel 
încât să fie satisfăcute într-o măsură cât mai mare cerinţele cultivatorilor. În cele 
cinci decenii de activitate la Fundulea au fost create sute de mii de combinaţii 
hibride, din care în urma unor testări riguroase privind o multitudine de însuşiri 
dorite au fost înregistraţi 82 de hibrizi performanţi, în marea lor majoritate cul-
tivaţi pe suprafeţe mari. La crearea lor şi-au dat concusul 16 cercetători, autori 
şi coautori, grupaţi în echipe complexe (tabelul 16). 

 
Tabelul 16 

Lista hibrizilor de porumb înregistraţi, creaţi la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Fundulea (pe verticală) şi autorii fiecărui hibrid (pe orizontală),  

în care, cifrele indică poziţia coautorilor 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 HD 208*) SP 1962 HD Dentat  1   2            
2 HD 405 T 1963 HD Dentat 1 2 3              
3 HD 310 M 1968 HD Dentat 1 2 3 4 5            
4 HS 330 ST 1968 HS Dentat 1 2 3 4 5            
5 HSF 1 M 1968 **) Popcorn 1 2 3 4 5            
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Tabelul 16 (continuare)
6 HD 220 SP 1969 HD Dentat 1 2 3 4 5            
7 HD 225 SP 1969 HD S.sticlos 1 2 3 4 5            
8 Delicios M 1969 HS Zaharat  1 2              
9 HD 305 M 1970 HD Dentat 1 2 3 4 5            
10 HD 410 T 1971 HD Dentat 1 2 3 4 5            
11 HSF 620 ST 1973 HS Popcorn 1 2 3 4 5 6           
12 HS 230 SP 1975 HS Dentat 1 2 3 4 5 6           
13 HS 335 ST 1975 HS Opac 1 2 3 4 5 6           
14 Fundulea 370 ST 1977 HS Dentat 1 2 3 4 5 6           
15 Fundulea 308 M 1978 HS Dentat 1 2 3 4 5 6           
16 Fundulea 350 ST 1978 HS Dentat 1 2 3 4 5 6           
17 Fundulea 412 T 1978 HS Dentat 1 2 3 4 5 6           
18 Fundulea 625 T 1978 HS Popcorn  1 3 2 4 5           
19 Fundulea  93 FP 1979 HS Dentat  1 2 3 4 5           
20 Fundulea  97 FP 1979 HS Dentat  1 2 3 4 5           
21 Fundulea 102 P 1980 HD S.sticlos  1 2 4 5 3 6          
22 Fundulea 315 M 1980 HS Dentat  1 2 3 4 5 6          
23 Fundulea 345 M 1981 HS Opac  1 3 4 5 2           
24 Fundulea 380 ST 1982 HT Dentat  1 2 3 4 5           
25 Fundulea 420 T 1982 HT Dentat  1 2 3 4 5  6         
26 Perlat 624 T 1983 HS Popcorn  2 3 1 4 5  6         
27 Fundulea 270 SP 1984 HD Dentat  1 2 3 4 6   5 7       
28 Fundulea 98 FP 1984 HT Dentat  2 1 3 4 5    6       
29 Fundulea 320 M 1985 HS Dentat  2 1 3 5 8  4 6 7       
30 Fundulea 378 ST 1985 HT Dentat  1 2 3  4  7 5 6       
31 Fundulea 418 T 1987 HD Dentat  1 2 3  4  7 5 6       
32 Fundulea 3221) M 1990 HS Dentat  2 1 4 5   6 7  3      
33 Fundulea 340 M 1990 HS Dentat  2 1 4 5   6 7  3      
34 Fundulea 365 T 1990 HS S.sticlos  1 5 2 4   7 3  6      
35 Fundulea 3761) ST 1990 HS Dentat  1 5 2 4   7 3  6      
36 Fundulea 410 T 1990 HS Dentat  2 1 4 5   6 7  3      
37 Ciclon P 1991 HD Dentat  3 1 4       2      
38 Cristal P 1991 HT S.sticlos  3 1 4       2      
39 Rapid1) M 1991 HS Dentat  3 1 4    5   2      
40 Vultur M 1991 HS Dentat  1 4 2 3      5 6     
41 Dacic ST 1991 HS Dentat  1 4 2 3      5 6     
42 Robust ST 1991 HS Dentat  3 1 4    5   2      
43 Temerar T 1991 HS S.sticlos  3 1 4    5   2      
44 Desert SP 1991 HS Zaharat   1        2      
45 Excelent ST 1991 HS Poocorn  2 3 1       4 5     
46 Şoim M 1992 HS S.sticlos  1 3 2 6      5 4     
47 Rival ST 1992 HS Dentat  2 1 4    5   3      
48 Cocor T 1992 HS Dentat  1 3 2 6      5 4     
49 Danubiu1) M 1993 HS Dentat  1 3 2       4 5     
50 Olt1) M 1993 HS Dentat  1 4 2       5 3     
51 Progres M 1993 HS Dentat  3 1 4       2      
52 Octavian ST 1993 HS Dentat  3 1 4       2      
53 Rubin ST 1993 HS Dentat  3 1 4       2      
54 Orizont ST 1994 HS Dentat  1 2 3       4 5     
55 Opal M 1994 HS Dentat  3 1 4       2 5     
56 Ovidiu M 1994 HS Dentat  3 1 4       2 5     
57 Safir ST 1994 HS Dentat  3 1 4       2 5     
58 Rapsodia1) M 1995 HS Dentat  3 1 4       2 5     
59 Diamant ST 1995 HD Zaharat   1        2      
60 Granit M 1996 HS S.sticlos  1 4 2       5 3     
61 Pandur M 1996 HD Dentat  3 1 4       2 5     
62 Campion1) ST 1998 HS Dentat  1 4 2       5 3     
63 Faur1) ST 1998 HS Dentat  1 4 2       5 3     
64 Fulger M 1998 HS S,sticlos  1 4 2       5 3     
65 Neptun1) SP 1998 HS Dentat  3 2 4       1 5 6    
66 Minerva SP 1998 HD Dentat  3 1 4       2 5     
67 Partizan M 1998 HS Dentat  3 1 4       2 5     
68 Oituz1) SP 1999 HS Dentat  3 2 4       1 5 6    
69 Paltin1) M 1999 HS Dentat  3 2 4       1 5 6    
70 Milcov1) SP 1999 HS Dentat  3 2 4       1 5 6    
71 Savuros SP 1999 HS Zaharat  2  1        3     
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Tabelul 16 (continuare)
72 Panciu M 2000 HS Dentat  3 2 4       1 5 6    
73 Ileana SP 2000 HS Dentat  3 2 4       1 5 6    
74 Dacia P 2000 HD Zaharat   1        2      
75 Star ST 2001 HS S.sticlos  1 4 2       5 3     
76 Premier M 2001 HS Dentat  3 2 4       1 5 6    
77 Generos1) ST 2002 HS Dentat  1 3 2        4 5    
78 Olimp SP 2002 HS S.sticlos  3 1 4       2 4 5 6 7  
79 Brateş1) M 2003 HS Dentat  3 1 4       2 4 5 6 7  
80 Gina FP 2003 HD Zaharat   1           2   
81 Fundulea 475M1) M 2004 HS Dentat  1 4 2        3 5    
82 Fundulea 425M M 2006 HS Dentat  5 3        4 6  1  2 
Primautor la: (nr.de hibrizi) 15 29 27 3       7   1   
Coautor la: (nr. de hibrizi)  49 53 71 36 21 2 14 9 5 40 33 11 3 2 1 
Autor sau coautor la: (nr. de hibrizi) 15 78 80 74 36 21 2 14 9 5 47 33 11 4 2 1 

1) Se produce sămânţă în anul 2007;  
*) În colaborare cu SCDA Turda.; **) soi  x  soi; ***) FP = foarte precoce, (FAO 100-200); 
P = precoce, (FAO 200-300); SP = semiprecoce, (FAO 300-400); M = mijlocie, (FAO 400-500); ST = 

semitardivă, (FAO 500-600); T = tardivă, (FAO 600-700); ****) HD = hibrid dublu; HT = hibrid triliniar; HS 
= hibrid simplu. 

 
Hibrizi de porumb înregistraţi, creaţi în cadrul  unui program de cooperare între  

I.C.C.P.T. Fundulea şi compania Pioneer 
 

Nr.crt. Hibridul Anul înregistrării Tipul hibridului Tipul bobului 
1 Ana 1996 HS Dentat 
2 Dana (PF 709/91) 1996 HS Dentat 
3 Anca 1997 HS Dentat 
4 Gabi 1997 HS Dentat 
După „Documentaţii privind înregistrarea (omologarea) hibrizilor de porumb” şi „Catalogul (Lista) Oficial(ă) 

a soiurilor de plante de cultură din România”, ediţiile apărute. 
 
În lista hibrizilor de porumb înregistraţi, creaţi la Fundulea, pe verticală sunt 

înşiraţi cei 82 de hibrizi cu denumirea lor, anul înregistrării, grupa de maturitate, 
tipul hibridului şi tipul bobului, iar pe orizontală, în dreptul fiecărui hibrid, lista 
autorilor, marcaţi prin cifrele care indică poziţia fiecăruia în acea listă. 

Din lista hibrizilor se poate constata cronologia înregistrării acestora şi di-
versitatea lor sub aspectul perioadei de vegetaţie, tipul hibridului şi tipul bo-
bului. Pentru a uşura aprecierile privind evoluţiile variabilităţii acestor însuşiri 
la hibrizii înregistraţi, s-a analizat diversitatea perioadei de vegetaţie, tipului de 
hibrid şi tipului bobului grupat pe decenii de activitate (tabelul 17). 

Cu privire la ritmul înregistrărilor, din totalul de 82 de hibrizi, în primul de-
ceniu de activitate (1957-1966) au fost înregistraţi doi, în deceniul II (1967-
1976) -11, în deceniul III (1977-1986) - 17, în deceniul IV (1987-1996) - 31 
(numărul cel mai mare, în medie peste trei hibrizi pe an) şi în ultimul deceniu 
(1997-2006) – 21 (tabelul 17, rândul 1). 

O importantă diversificare a hibrizilor s-a realizat sub aspectul perioadei de 
vegetaţie. Au fost creaţi în primul rând hibrizi cu perioadă de vegetaţie semitim-
purie (13), mijlocie (29), semitardivă (21) şi tardivă (11), potriviţi pentru cele 
mai întinse areale din zonele de câmpie din sudul şi vestul ţării, în condiţii cu şi 
fără irigare, şi pentru unele din zonele colinare limitrofe acestora. 
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Tabelul 17 
Repartizarea pe decenii a numărul de hibrizi de porumb creaţi la Fundulea şi înregistraţi în perioada 

1957-2006, grupaţi după perioada de vegetaţie, tipul hibridului şi tipul bobului 
 

Din care pe cele 5 decenii de activitate: 
Specificare Total I 

(1957-1966)
II 

(1967-1976)
III 

(1977-1986)
IV 

(1987-1996)
V 

(1997-2006) 
Total hibrizi, din care, pe 
grupe: 82 2 11 17 31 21 
După perioada de vegetaţie: 
Foarte precoce (FP) 4 - - 3 - 1 
Precoce (P) 4 - - 1 2 1 
Semiprecoce (SP) 13 1 3 1 1 7 
Mijlocie (M) 29 - 4 4 13 8 
Semitârzie (ST) 21 - 3 4 10 4 
Târzie (T) 11 1 1 4 5 - 
După tipul hibridului: 
Hibrizi între soiuri 1 - 1 - - - 
Hibrizi dubli 16 2 5 2 4 3 
Hibrizi simpli 60 - 5 11 26 18 
Hibrizi triliniari 5 - - 4 1 - 
După tipul bobului 
Hibrizi cu bobul dentat 59 2 6 13 23 15 
Hibrizi cu bobul 
semisticlos 10 - 1 1 5 3 
Hibrizi cu bobul zaharat 6 - 1 - 2 3 
Hibrizi cu bob pentru 
floricele 5 - 2 2 1 - 
Hibrizi cu bobul opac 2 - 1 1 - - 

 
Preocupările pentru folosirea raţională a terenurilor irigate, într-o extindere 

susţinută, în sensul de a se introduce în rotaţie şi cereale păioase, au impus gă-
sirea unor culturi care să ocupe terenul după recoltarea acestora, pentru a proteja 
solul de fenomenul de salinizare. În vederea rentabilizării acestor culturi şi 
pentru obţinerea unor produse solicitate de economie, printre aceste culturi a 
fost luată în considerare şi cultura porumbului. Hibrizii timpurii din zonele nor-
dice, de pretutindeni, s-au dovedit prea sensibili la arşiţele aprige din primele 
etape ale dezvoltării acestora în cultură succesivă şi la atacul de boli, în mod 
special de Helminthosporium turcicum, fiind astfel cu totul necorespunzători. 
Ca urmare, s-a impus cu necesitate un program de testare şi ameliorare a unor 
hibrizi timpurii, chiar foarte timpurii, adaptaţi acestor condiţii specifice. Au fost 
creaţi şi înregistraţi şase hibrizi timpurii şi foarte timputii cu o comportare bună 
în aceste condiţii, iar o parte din aceştia (F 102, Ciclon ş.a.) s-au cultivat pe su-
prafeţe mari şi în culturile de bază din Moldova, precum şi în zonele colinare 
ale Olteniei şi Munteniei. S-a acţionat şi în direcţia opusă precocităţii, unde, 
pentru a satisface cererile insistente ale cultivatorilor pentru hibrizi cu un poten-
ţial ridicat de producţie, s-au creat şi astfel de hibrizi, care, pentru a realiza aces-
te producţii mari, aveau nevoie de o perioadă de vegetaţie mai lungă (F 420, F 418 
ş.a.), fiind foarte tardivi pentru resursele termice din ţara noastră. 

O altă modalitate de diversificare a hibrizilor s-a produs prin perfecţionarea 
formulei de hibridare, trecând de la hibrizi dubli la hibrizi simpli, triliniari şi du-
bli modificaţi.  

A fost creat, în acest interval de 50 de ani, un singur hibrid între soiuri, la po-
rumbul de floricele, în anul 1968, pentru a răspunde mai repede unor solicitări. 
Acesta s-a cultivat cinci ani, până în anul 1973, când s-a inregistrat şi la porum-
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bul pentru floricele primul hibrid între linii consangvinizate, mai performant şi 
de calitate superioară. 

Au fost înregistraţi: doi hibrizi dubli între linii consangvinizate în primul de-
ceniu şi cinci în deceniul II, care au fost cultivaţi pe suprafeţe mari. În deceniile 
care au urmat s-au creat în acest scop numai câte un hibrid dublu, ceilalţi fiind 
din categorii speciale (forme timpurii şi foarte timpurii, porumb zaharat), la care 
dificultăţile legate de producerea de sămânţă au impus această soluţie. Au fost 
creaţi şi hibrizi dubli modificaţi, la care formele parentale sunt hibrizi simpli în-
tre linii surori sau înrudite (Pandur, F 418 ş.a.), forme cu însuşiri intermediare 
între ale hibrizilor simpli şi ale hibrizilor dubli, atât din punctul de vedere al efi-
cienţei economice a producerii de sămânţă, cât şi al capacităţii de producţie, al 
uniformităţii plantelor şi ştiuleţilor ş.a. 

Hibrizii simpli au apărut în acelaşi număr (5) cu al hibrizilor dubli încă din 
deceniul II (1967-1976) şi au crescut, ca număr, foarte repede la 11 în deceniul 
III, la 26 în deceniul IV şi la 18 în ultimul deceniu, dominând autoritar celelelte 
tipuri. Explicaţia constă în superioritatea genetică a hibrizilor simpli faţă de ce-
lelalte forme şi în faptul că în selecţia liniilor consangvinizate s-a urmărit, iar 
materialul biologic şi metodele de selecţie folosite au condus la crearea unor li-
nii consangvinizate viguroase şi cu o capacitate de producţie ridicată, asigurând 
eficienţa economică necesară în producerea seminţelor comerciale. 

Hibrizii triliniari nu au avut o răspândire mare în zonele sudice, reprezentând 
o soluţie avantajoasă mai ales pentru hibrizii timpurii. Totuşi în deceniul III 
(1977-1986) au fost înregistraţi 4 hibrizi triliniari, din care unul timpuriu, iar în 
deceniul IV, a fost înregistrat un altul tot din grupa timpurie. 

După tipul bobului, hibrizii înregistraţi, creaţi la Fundulea, predominant au 
avut bobul dentat, însă frecvent cu mişuna netedă şi puţin adâncă. Din 82 de hi-
brizi, 59 (72%) au aparţinut acestui grup. Cu bobul semisticlos, uneori apropiat 
de cel indurat, au fost înregistraţi zece hibrizi, câte unul în deceniile II şi III, 
cinci în deceniul IV şi trei în ultimul deceniu. Aceşti hibrizi au acoperit foarte 
bine cererile producătorilor, pentru satisfacerea nevoilor de mălai ale populaţiei 
din mediul rural şi ale fabricanţilor de mălai grişat. 

Au fost creaţi şi înregisraţi şase hibrizi de porumb zaharat, primul la începu-
tul deceniului II - hibridul simplu „Delicios”-, foarte bine apreciat pentru însuşi-
rile de calitate, însă relativ puţin răspândit datorită dificultăţilor din procesul 
producerii de sămânţă şi cererii pieţii încă neformate. Soluţiile mai avantajoase 
au apărut abia în ultimele două decenii, când au fost înregistraţi mai întâi doi şi 
apoi trei hibrizi, cu perioade de vegetaţie diferite, însuşiri de calitate bune şi 
producere de sămânţă mai eficientă. Cu toate acestea, cultura porumbului zaha-
rat este la un nivel mult sub necesităţi şi posibilităţi. La porumbul de floricele, 
după hibridul între soiuri au fost creaţi şi înregistraţi patru hibrizi simpli între li-
nii consangvinizate cu bobul alb şi portocaliu în deceniile II, III şi IV, care au 
făcut faţă cerinţelor.  

Porumbul cu bobul opac, având un conţinut ridicat în aminoacizii esenţiali, 
lizina şi triptofanul şi, ca umare, o eficienţă sporită în alimentaţia animalelor 
monogastrice, în special a păsărilor şi suinelor, a beneficiat de două creaţii, 
înregistrate în deceniile II şi III. Dificultăţi de ordin economic în procurarea 
aparaturii necesare pentru ameliorarea concomitentă a compoziţiei chimice şi a 
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consistenţei bobului au determinat diminuarea activităţii şi, în cele din urmă, 
abandonarea programului de ameliorare a porumbului opac. 

 
6. Activităţi de cercetare pentru aprofundarea cunştinţelor cu privire la 

însuşirile materialului biologic disponibil şi alegerea sau elaborarea 
metodelor de lucru potrivite scopului urmărit, materialului biologic şi 

mijloacelor tehnice şi materiale disponibile 
 
Activitatea din domeniul ameliorării porumbului de la Fundulea a constat, în 

fiecare etapă, în cercetarea şi manipularea unui material biologic foarte numeros 
şi diversificat, folosind metode specifice, moderne, însuşite prin documentare 
temeinică, sau dobândite experimental, care au condus la creşterea eficienţei ac-
tivităţii de ameliorare, la crearea unor posibilităţi sporite cultivatorilor de po-
rumb din România de a obţine producţii ridicate şi eficiente. 

Cercetările efectuate au acoperit aproape toate domeniile de activitate în a-
meliorarea porumbului, de la analiza conceptelor şi stabilirea obiectivelor la ale-
gerea materialului iniţial de ameliorare, la alegerea, sau în anumite cazuri per-
fecţionarea şi chiar elaborarea metodelor de lucru sau de evaluare a rezultatelor 
activităţii de ameliorare. Numai o parte din rezultatele acestor cercetări au văzut 
lumina tiparului, dar şi cele nepublicate au adus o contribuţie  substanţială la 
îmbogăţirea cunoştinţelor şi a experienţei în cercetare a personalului angrenat în 
activitatea de ameliorare, contribuind la formarea unor specialişti competenţi şi 
eficienţi. 

Unul din domeniile în care s-au făcut investigaţii a fost şi acela referitor la 
criteriile şi metodele de apreciere a materialului iniţial de ameliorare (C o s m i n  
şi colab., 1959; U l i n i c i, 1961; S a r c a, 1985). În această direcţie, merită su-
bliniată testarea şi folosirea unor metodele genetice şi statistice, din cele mai re-
cente, capabile să pună în evidenţă în populaţiile româneşti prezenţa şi proprie-
tăţile unor alele unice, cu scopul de a alege populaţiile care posedă cele mai avan-
tajoase alele pentru ameliorarea însuşirilor hibrizilor elită, urmărite în cadrul o-
biectivelor imediate şi de perspectivă (C i o c ă z a n u  şi colab., 1989, 1995; 
C o s m i n  şi colab., 1992; C i o c ă z a n u, 1998; S t e r e, 2002).  

Un grad ridicat de ameliorare a materialului iniţial asigură în mare măsură 
selecţia unor linii consangvinizate valoroase. De aceea, pentru ameliorarea ma-
terialului iniţial, în funcţie de baza genetică a acestuia, au fost alese, testate, 
uneori adaptate şi în final folosite diferite metode de selecţie recurentă (selecţia 
în masă modificată, selecţia jumătate frate x soră, frate x soră şi a descendenţe-
lor autopolenizate în cazul metodelor de ameliorare în cadrul populaţiei şi selec-
ţia recurentă reciprocă jumătate frate x soră, selecţia reciprocă frate x soră şi în-
crucişarea de testare în cazul ameliorării între populaţii), precum şi unele com-
binaţii şi succesiuni ale acestora (S a r c a, 1978; C o s m i n, 1983; S a r c a  şi 
C i o c ă z a n u, 1986, 1989; C i o c ă z a n u, 1998; B â g i u, 2001). Populaţiile ro-
mâneşti ameliorate prin folosirea acestor metode au constituit un material iniţial 
deosebit de valoros, pentru sporirea capacităţii de producţie şi de adaptare a no-
ilor hibrizi la condiţiile ecologice, atât de variate în timp şi spaţiu (C o s m i n, 
1983; S a r c a  şi  C i o c ă z a n u,  1989; C i o c ă z a n u, 1998). Din soiurile ro-
mâneşti asimilate unor populaţii ameliorate, după parcurgerea a două cicluri de a-
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meliorare prin selecţie recurentă reciprocă asociată cu selecţia descendenţelor a-
utofecundate, s-au obţinut mai uşor şi mai multe linii consangvinizate valoroase de-
cât înainte de această selecţie (S a r c a, 1978; S a r c a  şi C i o c ă z a n u, 1989). 

În selecţia linilor consangvinizate s-au efectuat mult mai multe cercetări de-
cât cele publicate, mai ales referitor la alegerea metodelor de lucru în funcţie de 
obiectivele selecţiei şi însuşirile materialului iniţial, cu referire specială la inten-
sitatea selecţiei, la metodele de apreciere a diferitelor însuşiri puse în evidenţă 
de unele condiţii specifice din zona noastră de activitate şi, în final, la criteriile 
de selecţie şi promovare în sistemele de hibridări (M u r e ş a n  şi colab., 1962, 
1967 e; M u r e ş a n  şi  D i a c o n u, 1970; M u r e ş a n, 1972). 

Liniile consangvinizate, în calitate de forme parentale, sunt studiate în mod te-
meinic atât sub aspectul însuşirilor valoroase pe care le posedă, deosebit de utile 
în producerea de sămânţă hibridă (M u r e ş a n  şi colab., 1962, 1967e; 
M u r e ş a n  şi S a r c a, 1966; S a r c a  V a s i l c h i a, 1969, 1971, 1972; 
M u r e ş a n, 1972; C o s m i n, 1983; F o t t a  şi colab., 1987), cât şi al capacităţi 
de a le transmite hibrizilor dintre ele. Insuşirea fundamentală a liniilor consang-
vinizate de a putea contribui la obţinerea de hibrizi performanţi, însuşire cu-
noscută sub denumirea de capacitate de combinare, nu se corelează decât parţial 
cu celelalte însuşiri ale acestora, motiv pentru care determinarea capacităţii de 
combinare se află permanent în preocuparea tuturor amelioratorilor şi se testea-
ză în anumite situaţii încă din primele generaţii de consangvinizare, sau mai 
frecvent îndată ce liniile au atins un anumit grad de uniformitate fenotipică, în 
S3-S4 (S a r c a, 2004). Testarea capcităţii de combinare necesită efectuarea unui 
număr mare de hibridări, cu testeri comuni, în sistem ciclic sau dialel, în funcţie 
de baza genetică, numărul liniilor şi al testerilor, precum şi în funcţie de scopul 
urmărit (M u r e ş a n  şi colab., 1966, 1967, 1967a, 1967f; M u r e ş a n  şi  S a r -
c a, 1966, 1969; M u r e ş a n, 1972; S a r c a  V a s i l c h i a, 1972). Rezultatele 
testării se obţin în urma experimentării hibrizilor şi prelucrării statistice a date-
lor experimentale, prin care liniile testate pot fi apreciate ca având o anumită ca-
pacitate generală de combinare determinată cu un tester heterozigot sau cu mai 
mulţi testeri homozigoţi (între foarte bună şi foarte slabă), sau o capacitate spe-
cifică de combinare, de la foarte bună cu unele linii la foarte slabă cu alte linii. 
Prin testarea capacităţii de combinare s-au evidenţiat, pe de o parte, cele mai de 
perspectivă combinaţii hibride şi totodată liniile consangvinizate nou create care 
au cele mai mari şanse de a da hibrizi cu performanţele dorite (M u r e ş a n  şi 
colab., 1967, 1967a, 1967f). 

Liniile nou create rareori corespund tuturor exigenţelor unui nivel ridicat al 
lucrărilor de ameliorare şi, de aceea, adesea, sunt supuse unui program de ame-
liorare a liniilor stabile (S a r c a, 2004), prin care li se transferă gene noi, care le 
corectează anumite însuşiri deficitare legate de rezistenţa la o boală, toleranţa la 
un erbicid ş.a. Pentru a spori eficienţa selecţiei în cazul transferului rezistenţei la 
boli şi dăunători s-au folosit infecţii artificiale (Ţ î r c o m n i c u  şi colab., 1970;  
Ţ î r c o m n i c u  şi  S a r c a, 1973; Ţ î r c o m n i c u  şi  C o s m i n, 1974) în cazul 
rezistenţei la erbicide - selecţia sub tratament cu erbicidul respectiv, în cazul re-
zistenţei la secetă - selecţia în condiţii de secetă şi (sau) la desimi sporite ale 
plantelor (B â g i u, 1999), în fitotron (G o m o i u, 1983), sau în laborator 
(Ţ e r b e a  şi colab., 1996). Liniilor forme parentale ale unor hibrizi de perspec-
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tivă li se transferă gene care determină un tip de androsterilitate citoplamatică, 
dacă sunt forme materne, sau gene de restaurare a tipului de androsterilitate al 
formei mamă, dacă sunt forme paterne. Cu aceste linii se poate perfecţiona pro-
ducerea de sămânţă şi, ca urmare, asigurarea unor seminţe de calitate superioară 
şi reducerea sau chiar eliminarea operaţiei de castrare din loturile de hibridare, 
operaţie foarte costisitoare şi mare consumatoare de energie mecanică şi umană  
(C o s m i n, 1968; M u r e ş a n  şi S a r c a, 1970; S a r c a  V a s i l c h i a, 1982, 
2004; S a r c a  şi colab., 1990; S a r c a, 2004). 

În activitatea de creare a hibrizilor, unele formule de combinare a liniilor 
sunt sugerate, sau chiar evidenţiate, încă de experienţele de testare a capacităţii 
de combinare (M u r e ş a n  şi colab., 1967 f ), dacă la baza alegerii testerilor au 
stat cunoştinţe aprofundate asupra bazelor genetice ale liniilor şi testerilor. 
Multe formule pot fi prognozate (S a r c a, 2004), dar în cele din urmă toate 
combinaţiile hibride realizate trebuie, şi au fost, verificate în experienţe de con-
curs, în 2-3 repetiţii, amplasate în condiţii ecologice diferite. De regulă, în faze-
le finale, reţeaua ecologică cuprinde aproximativ toate condiţiile pe care hibri-
dul ar putea să le întâlnească în perioada de exploatare comercială. Numai hi-
brizii care au tolerat bine stresurile datorate condiţiilor extreme au realizat o 
producţie medie mai stabilă şi superioară celor mai performanţi dintre hibrizii 
cultivaţi, luaţi ca martori în toată zona, s-au considerat apţi pentru a fi predaţi  
spre experimentare în încercările oficiale pentru a fi înregistraţi. La Fundulea, în 
fiecare an se experimentau câteva mii de hibrizi noi, în primul an, şi câteva sute, 
în anii II şi III. 

Rezultatele experimentale cu hibrizii cei mai performanţi, care urmau să fie 
sau au fost recent înregistraţi, sunt publicate în analele I.C.C.P.T. Fundulea şi 
uneori în reviste de specialitate (Probleme agricole - Cereale şi plante tehnice, 
Profitul agricol) pentru a le aduce la cunoştinţă cercetătorilor, specialiştilor şi 
cultivatorilor şi a le face acestora unele recomandări cu privire la folosirea lor. 
Alături de un mare număr de hibrizi de porumb comun cu bobul dentat şi 10 hi-
brizi cu bobul semisticlos pentru fabricarea mălaiului grişat (M u r e ş a n  şi 
colab., 1962a, 1967, 1967d, 1967g, 1969a, 1970, 1972b, 1973, 1978; C o s m i n  
şi colab., 1981, 1982, 1993a, 1995; S a r c a  şi C o s m i n, 1988; S a r c a  şi 
C i o c ă z a n u, 1993; S a r c a  şi colab., 1981, 1982, 1983, 1989, 1995, 2001) au 
fost creaţi, experimentaţi şi înregistraţi numeroşi hibrizi cu însuşiri speciale (ta-
belul 17). Printre aceştia se numără cinci hibrizi pentru floricele (B i c a  şi 
colab.,1969; M u r e ş a n  şi colab., 1967c, 1976; C o s m i n  şi colab., 1987a), 6 
hibrizi de porumb zaharat pentru fiert şi conservat (M u r e ş a n  şi colab., 
1967b; C o s m i n  şi colab., 1987a), doi hibrizi cu bobul opac având proteină de 
calitate superioară (M u r e ş a n  şi colab., 1972, 1973a; C o s m i n  şi colab., 
1974, 1977a; N e g u ţ  şi colab., 1982, 1982a), şase hibrizi timpurii şi foarte tim-
purii pentru culturi succesive (M u r e ş a n  şi colab., 1969; S a r c a  şi  I a n c u, 
1979; S a r c a  şi C i o c ă z a n u, 1985; S a r c a  şi colab., 1977, 1980, 1983, 
1984, 1985, 1987; C o s m i n  şi colab., 1987a). 

Pentru identificarea unor hibrizi străini valoroşi, la început, cu scopul de fi 
răspândiţi în producţie şi de a înlocui soiurile şi populaţiile locale, iar mai târziu 
pentru a compara însuşirile acestora cu ale hibrizilor autohtoni, au fost organiza-
te numeroase experienţe care au contribuit atât la promovarea hibrizilor, cât şi la 
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zonarea lor, precum şi la orientarea activităţii de ameliorare spre noi obiective 
(S ă u l e s c u, 1958, 1959, 1960, 1961; M u r e ş a n, 1962, 1963; C o s m i n  şi 
S a r c a, 1972; B i c a  şi colab., 1978). 

O atenţie deosebită a fost acordată cunoaşterii şi folosirii fenomenului hete-
rozis ce apare la hibrizii între linii consangvinizate contribuind la obţinerea de 
producţii ridicate şi stabile. Adesea, fenomenul acesta era cosiderat că acţionea-
ză asupra plantei de porumb similar unor condiţii de mediu favorabile prin creş-
terea vigorii, producţiei şi stabilităţii acesteia (M a n o l i u  şi  G r u m b e r g, 1967; 
M a n o l i u, 1969; M u r e ş a n  şi S a r c a, 1969; M u r e ş a n  şi coab., 1967, 
1967a, 1967f, 1969b, 1975; S a r c a, 1978; C i o c ă z a n u  şi colab., 1995b). 

Au fost necesare, şi în bună parte s-au executat, numeroase cercetări de ge-
netică clasică şi mai recent de genetică moleculară, dar mai ales de genetică 
cantitativă, pentru a studia manifestarea şi ereditatea unei multitudini de însuşiri 
care determină sau contribuie la expresia fenotipică a unor caractere complexe 
precum capacitatea de producţie, stabilitatea acesteia, rezistenţa la boli şi la dă-
unători, la căderea şi frângerea tulpinilor, la secetă şi arşiţă, unele însuşiri de ca-
litate ş.a. Rezultatele obţinute au contribuit la o mai judicioasă alegere a surselor 
de gene favorabile şi a metodelor de transferare a lor de la sursă la materialul 
iniţial de ameliorare sau la formele perentale ale unor hibrizi de perspectivă 
(M u r e ş a n  şi S a r c a, 1966; S a r c a  V a s i l c h i a, 1968, 1969, 1971, 1972; 
M a n o l i u  şi N g u y e n, 1973; U l i n i c i, 1973; Ţ î r c o m n i c u  şi S a r c a, 
1973; S a r c a  şi Ţ î r c o m n i c u, 1974; C o s m i n  şi colab., 1977, 1988; 
S a r c a  şi colab., 1978, 1978a; C r a i c iu şi M o h a m e d, 1985; C r a i c i u, 
1989; C i o c ă z a n u  şi colab., 1996; B â g i u, 1999; I u o r a ş  şi colab., 2001; 
S t e r e, 2002). 

Aspectele biologice studiate s-au referit la dinamica viabilităţii polenului şi a 
receptivităţii stigmatelor, biologia înfloritului, efectele tratamentelor cu hormoni 
de creştere, cu radiaţii mutagene ş.a. (D i a c o n u, 1962, 1963, 1967; C o s m i n  
şi colab., 1984a; S a r c a  şi colab., 1984a, 1990; S a r c a  V a s i l c h i a  şi colab., 
1985, 1986; I u o r a ş  şi colab, 2001; S t e r e, 2002). 

O mare diversitate de aspecte sunt cuprinse în cercetările de fiziologia po-
rumbului, legate de reacţia la secetă şi arşiţă, la boli şi dăunători, la implicaţiile 
funcţiilor fiziologice în rezistenţa porumbului la stresul termic şi hidric şi în re-
acţia de apărare împotriva atacului de boli şi dăunători, dar şi în procesul de asi-
milare şi formare a recoltei, dinamica unor procese fiziologice şi modalităţi de a 
le influenţa direcţia către o evoluţie favorabilă (M i l i c ă  şi colab., 1966; 
H u r d u c  şi colab., 1966; J u n c u, 1968, 1970; M i l i c ă  şi J u n c u, 1969; 
M u r e ş a n  şi colab., 1969b, 1975; C o s m i n  şi colab., 1978, 1993; G o m o i u, 
1983; Ţ e r b e a  şi colab., 1992, 1994, 1996; S a r c a  şi colab., 1996). 

Majoritatea direcţiilor de ameliorare au fost îndreptate întodeauna spre favo-
rizarea factorilor care participă la realizarea unor producţii mai stabile şi superi-
oare hibrizilor aflaţi în cultură. Ameliorarea capacităţii de producţie a fost abor-
dată în numeroase cercetări şi programe de selecţie recurentă şi genealogică, în-
să rezultatele acestor cercetări se regăsesc într-un număr redus de articole publi-
cate (S a r c a, 1978, 2004; C o s m i n, 1983; S a r c a  şi C i o c ă z a n u, 1986, 
1989; C i o c ă z a n u, 1998). Au fost publicate lucrări în care sunt prezentate că-
ile folosite la identificarea de alele favorabile pentru ameliorarea hibrizilor elită 
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(C i o c ă z a n u  şi colab., 1989, 1995; C o s m i n  şi colab., 1992), rezultatele ob-
ţinute în acţiunea de promovare a hibrizilor simpli la numai trei ani de la gene-
ralizarea în producţie a hibrizilor dubli (M u r e ş a n  şi colab., 1967) şi crearea 
în anul 1980 a celui mai performant hibrid, Fundulea 420 (C o s m i n  şi colab., 
1984). 

Preocupările pentru ameliorarea prolificităţii reflectă direcţia de ameliorare a 
unor hibrizi stabili, destinaţi culturilor intensive, cu densităţi sporite de plan-
te/hectar, sau zonelor secetoase. Era demonstrat că prin creşterea densităţii plan-
telor se pot obţine producţii mai ridicate numai până la anumite niveluri, după 
care producţia se plafonează şi apoi scade, datorită creşterii frecvenţei plantelor 
sterile sau cu un număr redus de boabe pe ştiulete (S a r c a, 2004). Hibrizii pro-
lifici au calitatea de a forma doi sau mai mulţi ştuleţi care, în condiţii favorabile, 
se dezvoltă aproape la fel, dar în condiţii mai puţin favorabile plantele nu rămân 
sterile, formând fiecare câte un ştiulete relativ bine acoperit cu boabe (L i, 1977; 
B i c a, 1986). 

Un loc aparte îl ocupă rezultatele cercetărilor privind toleranţa la secetă şi ar-
şiţă, atât de frecvente şi de accentuate în sudul ţării, încât numeroşi specialişti 
străini care ne-au vizitat au afirmat că ne aflăm într-o zonă propice mai degrabă 
sorgului decât porumbului. Urmare cercetărilor şi lucrărilor de ameliorare efec-
tuate (J u n c u, 1968, 1970; M u r e ş a n  şi colab., 1971; C o s m i n  şi colab., 
1978, 1993; G o m o i u, 1983; M i t u  şi colab., 1994; Ţ e r b e a  şi colab., 1994, 
1996; S a r c a  şi colab., 1996; B â g i u, 1999; S a r c a, 2004) hibrizii româneşti 
au dat producţii ridicate şi destul de constante, dominând piaţa seminţelor din 
ţară, nu numai pe vremea economiei de comandă dinainte de 1990, dar şi mult 
după aceea. 

Ameliorarea pentru rezistenţă sporită la boli a condus la promovarea în pro-
ducţie a unor hibrizi rezistenţi la atacul de Helminthosporium turcicum, la fuza-
riozele ştiuleţilor şi, într-o oarecare măsură, şi a tulpinilor. Hibrizii sunt, de ase-
menea, rezistenţi la tăciunele comun, la rugini, la Nigrospora şi Sorosporium 
(Ţ î r c o m n i c u  şi colab., 1967; Ţ î r c o m n i c u  şi C o s m i n, 1974; Ţ î r -
c o m n i c u  şi S a r c a, 1973; T u ş a  şi colab., 1977; C o s m i n  şi colab., 1977, 
1988; S a r c a  şi colab, 1978; B ă r b u l e s c u, 2000; B â g i u, 2001). 

În ameliorarea pentru rezistenţa la dăunători cele mai multe lucrări de cer-
cetare s-au desfăşurat în direcţia rezistenţei la sfredelitorul porumbului, Ostrinia 
nubilalis Hbn., unde au fost înregistrate rezultate promiţătoare (B ă r b u l e s c u  
şi colab., 1976, 1979, 1985; B ă r b u l e s c u  şi  S a r c a, 1980, 1983; B ă r b u -
l e s c u  şi  C o s m i n, 1981; B ă r b u l e s c u, 2000). 

Cu privire la compoziţia chimică a boabelor, hibrizii creaţi la Fundulea au 
boabe galbene spre portocalii, cu un conţinut ridicat de carotenoizi şi un conţi-
nut relativ ridicat în proteine comparativ cu al hibrizilor străini. Conţinutul în 
amidon s-a diversificat variind frecvent între 68% la hibrizii cu un conţinut scă-
zut şi 73% la cei cu un conţinut ridicat, iar conţinutul în grăsimi variază puţin, 
între 4  şi 5 % (F i l i p e s c u  şi M o ş n e a g ă, 1967; M u r e ş a n  şi colab., 
1967a, 1967g, 1969a, 1972, 1976; C o s m i n  şi colab., 1974, 1982, 1987a, 
1993a, 1995; S a r c a  şi colab., 1981, 1989, 1995, 2001; S a r c a  şi C o s m i n, 
1988; S a r c a  şi C i o c ă z a n u, 1993). 

Calitatea proteinei a fost ameliorată cu ajutorul genei opaque2, la doi hibrizi 
care s-au remarcat prin eficienţă mult sporită în alimentaţia animalelor mono-
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gastrice (M u r e ş a n  şi colab., 1972, 1973a; C o s m i n  şi colab., 1974, 1977a, 
1987a; N e g u ţ  şi colab., 1982, 1982a). Efectele asociate acestei gene – creş-
terea fragilităţii boabelor şi a atacului de fuzarioze pe boabe - i-au descurajat pe 
producători, şi din lipsa suportului financiar necesar lucrărilor de cercetare pen-
tru înlăturarea acestor deficienţe, programul a fost abandonat.  

În arhiva Laboratorului de Ameliorarea porumbului din Institut se mai pot 
găsi numeroase rezultate experimentale valoroase nepublicate, cu precădere în 
rapoartele anuale asupra activităţii de cercetare. 

 
CONCLUZII 

 
 În anul 1957, la I.C.C.P. Fundulea, nou înfiinţat, principiile pseudoge-

neticii miciuriniste au fost înlocuite cu cele ale geneticii moderne, iar amelio-
rarea porumbului a beneficiat de o nouă orientare, către promovarea în produc-
ţie a hibrizilor dubli între linii consangvinizate, şi de un sprijin documentar, u-
man şi material substanţial, care au permis obţinerea unui progres genetic rapid, 
continuu şi substanţial şi a altor rezultate impresionante, apreciate ca atare de 
numeroase personalităţi ştiinţifice de nivel mondial. 

 Vechile soiuri şi populaţii locale, predominante în cultura porumbului, au 
fost înlocuite foarte repede, în numai 7 ani (1958-1964), cu hibrizi dubli străini, ca-
re au dat sporuri de producţie de 31-34%, reprezentând un progres de 38 kg/ha/an. 

 Elaborarea şi implementarea unui program complex de ameliorare a po-
rumbului, care a determinat înlocuirea hibrizilor dubli străini cu hibrizi dubli au-
tohtoni, mai bine adaptaţi condiţiilor specifice ţării noastre, şi apoi înlocuirea hi-
brizilor dubli cu hibrizi simpli şi triliniari autohtoni mai performanţi, a contri-
buit la un progres genetic în perioada 1963-1985 de 105 kg/ha/an, din care 48% 
a fost valorificat de către activitatea de producţie la nivel naţional. Pentru atin-
gerea progreselor genetice menţionate au fost necesare ample lucrări de cer-
cetare şi ameliorare a numeroase însuşiri implicate în exprimarea capacităţii de 
productie şi a stabilităţii acesteia, printre care menţionăm toleranţa la secetă, ar-
şiţă, şiştăvirea boabelor, la atacul bolilor şi dăunătorilor care produc pagube cul-
turilor de porumb, rezistenţa la căderea şi frângerea tulpinilor, dar şi ameliora-
rea însuşirilor de calitate a boabelor. 

 În perioada 1978-1996 progresul genetic înregistrat a fost de 83 kg/ha/an, 
cu numai 20% inferior celui din perioada precedentă (1963-1985), cu toate că s-a 
lucrat tot pentru crearea de hibrizi simpli şi triliniari şi au fost incluse în ame-
liorare însuşiri noi (prolificitatea, toleranţa la densitate, ritmul pierderii apei din 
bob după maturare, pretabilitatea la recoltarea mecanizată, toleranţa la unele 
erbicide noi). În această perioadă, numai 28% din realizările cercetărilor de ge-
netică şi ameliorare la porumb au fost valorificate în producţie, din cauza difi-
cultăţilor economice ale tranziţiei la economia de piaţă, care au determinat, în 
diferite perioade, reducerea investiţiilor, abandonarea sistemelor de irigare, fo-
losirea uneori într-o proporţie ridicată (30-50%) a seminţelor din generaţia F2 
sau a unor hibrizi necunoscuţi, chiar neautorizaţi. 
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 La Fundulea au fost creaţi, înregistraţi şi extinşi în producţie 82 de hibrizi. 
Hibrizii diferă sub aspectul perioadei de vegetaţie de la grupa de maturitate tim-
purie (F 102, Ciclon) la semitimpurie (F 208, Neptun, Oituz, Milcov, Olimp), la 
mijlocie (F 308, F 320, F 322, Rapid, Danubiu, Olt, Rapsodia, Partizan, Panciu, 
Paltin, Premier, F 425M, F 475M, Generos, Brateş), la semitardivă (F 376, Oc-
tavian, Campion, Star, Generos) şi la grupa tardivă (HD405, F412, F420, F365, 
Temerar, Cocor). In marea lor majoritate, sunt hibrizi simpli (60) sau au bobul 
galben dentat (59), dar 10 au bobul semisticlos, 6 - zaharat, 5 - foarte sticlos 
(pentru floricele) şi 2 au bobul opac, cu proteină de calitate superioară. 

 Activitatea de documentare, împreună cu cercetările proprii au asigurat lăr-
girea şi aprofundarea cunoştinţelor cercetătorilor cu privire la principiile geneti-
cii moderne, la însuşirile tehnologice, fiziologice şi genetice ale materialului ini-
ţial şi în curs de ameliorare, cu privire la eficienţa şi perfecţionarea metodelor 
de lucru folosite în studierea şi ameliorarea însuşirilor implicate în sporirea ca-
pacităţii de producţie şi a stabilităţii acesteia, precum şi cu privire la metodele 
de evaluare, prelucrare şi interpretare a multitudinii de date obţinute în experi-
enţele şi lucrările de ameliorare efectuate. 

 
RESEARCH AND RESULTS IN MAIZE  BREEDING AT FUNDULEA 

 
Summary 

 
With the foundation of  Research  Institute for Maize Crop at Fundulea in 1957, the maize 

breeding has acquired a new target, based on modern genetics principles which determined and 
still determines a constant rapid and substantial genetic progress in maize crop in Romania. 

The local  maize varieties and populations, dominant when the Institute was fourded,  were 
rapidly replaced, during 7 years only (1958-1964), with double crosses between inbreds from 
abroad, identified as valuable, under Romanian conditions, by many rigorous experiments. The 
utilization into production of gains registered by research activity, of 31-34%, contributed to a 
500 kg/ha (39%) increase of average yield of the country, from 1270 kg/ha during 1951-1955 to 
1770 kg/ha during 1961-1965. 

The successive replacement of foreign double crosses with own formula double crosses and 
further on, with newly released, Romanian double crosses, better adapted to specific conditions of 
Romania and then, with more performant  Romanian single and three-way crosses determined a 
genetic progress, during 1963-1985, of 105 kg/ha/year, which together with technological 
progress of 107 kg/ha/year, contributed to the increase of country’s average yields to 4080 kg/ha 
during 1981-1985, utilizing 48% of genetic progress. 

The genetic progress estimated during 1978-1996, was maintained at a high level (83 
kg/ha/year – 80% vs. previous period), although the same hybrid types were bred and new targets 
were added. Due to difficulties of transition to market economy, the utilization of research results 
into production decreased to 28%. 

To increase the yielding capacity and its stability, different recurrent selection methods in 
population breeding as initial material, and selection methods of inbreds and hybrids were used. 
The number of breeding objectives for different traits and  hybrid diversification regarding 
vegetation period and kernel quality also increased. 

During 50 years of breeding, 82 hybrids with large diversity of traits were released and 
registered, in accordance with farmer requirements and with modern  breeding aims. Researches 
to enlarge and improve the knowledge regarding the genetic basis of maize breeding, 
technological, physiological and genetic traits of the biological material used in breeding was 
performed.  This had an important contributions to the formation of many generations of breeders 
and to the overall efficiency of breeding activity. 
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Figures 
 

Fig. 1 – Evolution of areas annually cultivated with maize in Romania (thousands ha), total 
annual yields (thousands tons) and average ones (kg/ha), on five years group average, 
during 1862-2005. 

Fig. 2 – Evolution of yields and maize cultivars types in Romania, during 1862-2005 and 
regression coefficients which express the grain yield increase (in kg/ha/year). (Data after 
Cosmin et al., 1987a, during 1862-1980,  and Romanian Statistical Yearbook). 
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